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Referat fra styremøte mandag 19. november 2012  
 

 
Møtet ble holdt i Statens Hus, Lillehammer.  

Møtestart kl 15.30. 

 

Tilstede: Pål Kjorstad, Alf Ouren, Håkon Gjelstad, Anna Ulmo, Tobias Stubrud, Sidsel 

Røhnebæk, Terje Bakken og Ken Lunn.. 

 

Sak 42/2012 

- Innkalling og sakliste ble godkjent 

- Referat fra styremøte 10.10.2012 ble gjennomgått og godkjent 

 

Sak 43/2012: Referatsaker. 

- Leder orienterte fra representantskapsmøte 18.-19. oktober 2012. I orienteringen 

nevnte Pål hovedpunktene: 

- Leders tale: Av1/rovvilt på sakskartet, utvikling av ”Find my sheep”, Nor 98 i 

Buskerud, tollvern på lammekjøtt, nedgang i lammekjøttproduksjon i utlandet eks. 

Spania -25%, New Zealand -10% og årsaken er parasittplager, Underskudd på 100.000 

lam i Norge, Jordbruksavtalen, støtte til Friskere geiter, det politiske bilde i landet 

vårt, lokallaga må ta større ansvar for verving mens fylkeslaget må ta ansvar for 

aktivitet, lam med tilleggsegenskaper, f.eks Lofotlam. Må ikke gå utover prisen til 

andre, Forslaget fra Ulvesoneutvalget bedre enn forventet – Naturvernforbundet og 

Aksjon for ny rovviltpolitikk i mot, uttak av rovvilt i prioriterte beiteområder.  

- Avl var tema: 15% avlsbesetningar/85 % bruksbesetninger i Norge. Tilskudd: LMD 

7.180.000, omsetningsrådet: 2.440.000, Semininntekter: 4.800.000. Tilbud : 

Fylkesring i alle fylker ala Oppland. Enkeltbesetninger som gransker i egen flokk 

medlemmer i ringen. Ny organisering: A)Avlsråd + 1 medlem region øst delt i 2.  – 2 

rep.fea hvert fylke ein fra ringen og en fra fylkestyret (rep bruksbes).  B) Uten 

regioner: avlsråd: 15 medlemmer/raselag. Høringsfrist 20/12, vedtak landsmøtet: 13-

14/3 2013. 

- Svein A.Flåtten holdt innlegg: Politisk debatt: Organisasjoner må ha realistiske 

målsettinger, hjerte for landbruk: eigedomsrett og næringspolitikk. 

Landbruksmeldinga: For ambisiøst produksjonsnivå – må være lønnsomt. Tilskudd til 

landbruk vil det alltid måtte være. Markedsregulering: Ikke fjerning, men mer 

uavhengig. Importvern viktig for norsk landbruk. Sjølforsyningsgrad må ikke regnes 

ut bare fra norsk produksjon, men også fra norsk produksjon m/importert kraftfôr. 

- Organsasjonsform for beitelag v/Karoline Salmila og Terese Jeanette Mosti. La fram 

siste info fra saksbehandlere i Brønnøysund. Brønnøysund har snudd og mener nå at 

beitelag skal vera SA, men siste ord i saka er ikke sagt, 

- Gjeterhundrådet v/Atle Arnesen. Presenterte gjeterhundarbeidet i NSG grundig. 

Gjeterhundrådet er sammensatt av fylkesnemnder m/gjetarhundlag eller fylkeslag 



 

 

m/gjeterhundnemnder (ulike organiseringer i fylka våre).  Organisasjonsutvalget har 

ringt rundt til alle gjeterhundlag/fylkeslag: Ingen samspill mellom fylkeslag og 

måloppnåelese. NSG må ha styring på avlen, gjeterhundlag arbeider godt, lokallag 

dårlig. Krav til avldhunder bør være: 1. Registrering/stambokføring. 2. 

Gjeterhundprøve 1. 3. Godt lynne og funksjonelt eksteriør.  

- Faglig innlegg rovvilt v/arbeidarpartirepresentant på Stortinget: Ikke noe nytt. Dyr 

med skadepotensiale – ulik tolking av tekst som egentlig er grei. Politiker/byråkrat. 

- Valgkomite: I møtet gikk det rykter om at leder, nestleder, ordfører og styremedlem 

Bergerud trekker seg, dette viser seg i ettertid å være rett. Frist for innspill til 

valgnemnda er satt til 25/11 2012. 

 

- Leder var invitert til Sør Trøndelag for å informere om organisering av OSG og 

gjennomgang av «Opplandsmodellen» den 12/11. Program: Invitert til møtet var 

værringer og værholdslag i Sør-Trøndelag og lokallaga av Sau og Geit. 

- Leder holdt foredrag for Telemarkinger på tur til Oppland med mer den 16/11. 

Radiobjølleprosjektet var hovedtema. Det var gårdsbesøk hos Alf Ouren og 

orientering fra beitebruksprosjektet ved Marie Skavenes. 

- Leder var invitert til lokallagsmøte i Ringebu og i Fåvang 5/11. Orienteringer v/Hans 

Hjelstuen og Bjørn Høyland. 

- Anna deltok på møte for Vågå, Sel og Heidal med planarbeid for landbruket. 

 

Sak 44/2012: Radiobjøllelaget i OSG. 

Styret gikk gjennom status etter beitesesongen 2012/arbeid med årsrapport, saker til 

årsmeldinga 2013 for Oppland Radiobjøllelag, behandling av Radiobjøllelaget i årsmøtet, 

søknad om restmidler 2012 og FKT midler 2013, informasjon foran sesongen 2013 til 

medlemmene, søknadsfrister. 

 

Utsnitt av vedtektene: 

 

§ 5 Styret  

Laget skal leiast av styret i OSG. Driftsleiar i laget vert utnemnt av styret og er 

underlagt styret. Pliktane og rettane til driftsleiaren vert regulert gjennom eige 

instruks.  

 

§ 6 Årsmøte 

Årsmøte i laget skal haldast som eige sak under årsmøte i OSG. Årsmeldinga til OSG 

skal innehalda eige årsmelding og avdelingsrekneskap for laget. Årsmøte skal vedta 

retningsliner for: a) Tildeling av utstyr, b) Utleige av utstyr, c) Bruk av utstyr, d) 

Rapportering og e) Fastsetja diverse brukaravgifter for komande år. 

 

Vedtektene tas inn i årsmeldinga, rapport fra årets drift av radiobjøllelaget, behandles som 

egen sak i årsmøte. Utarbeide instruks for driftsleiaren av laget og legge fram dette for 

årsmøte. 

 

Søknad om FKT-midler og midler til investeringstøtte for organsiert beitebruk. 

Vurdere ei organisering mer lokalt m/regionale kontaktpersoner for å sikre rapportering. 

Det sendes ut melding til de som ikke har levert rapport. Faktura vil bli sendt ut til de som 

ikke leverer bjøllene innen fastsatt dato. 



 

 

 

Det settes opp egen sak i ledermøtene januar 2013 om Radiobjølleprosjektet, saken tas til 

videre behandling i neste styremøte for å vurdere omfang av investering av bjøller i 2013, og 

utarbeide saksframlegg til årsmøte. 

 

Leder har fått  telefonforespørsel om å delta i en brukedialog med Telespor om deres løsning. 

Møte er på Gardermoen  Best Western Hotell - mandag 26.11.2012 fra kl. 10:00 til kl. 14:30. 

Hovedmålet for Telespor er å få presentert endringer i funksjonalitet for beitelagsledere, og å 

få tilbakemelding på funksjonalitetsforbedringer og på forbedringer av brukergrensesnittet i 

portalen. I tillegg er det ønskelig å prøve å komme fram til en prioritet på endringene. Innspill 

og dialog om andre forhold vil det også være mulig å komme inn på, men siden det er 

begrenset tid ønsker Telespor å ha fokus på de nevnte tingene for å være sikker på at de 

rekker å ta noen konklusjoner. Konkrete punkter som tas opp blir da: Presentasjon av ny 

funksjonalitet, presentasjon av ny kartløsning, forbedringsforslag og prioritering. 

 

 

Sak 45/2012: Saker fra styret i værring 41/avlsutvalget. 

Leder i værring 41 orienterte fra avdelingssamling på Øyer. Av saker han nevnte var: 

Utfordring med at noen av de avkomsgranska av ulike årsaker ikke er salgbare, linjeavl ift 

kombiavl i avlsarbeidet på NKS, status for salg av værer 2012. Underskudd på 30-40% på 

spelværer og alle NKS værer er solgt av de som var salgbare.  

Annet aktuelt fra værringen 

- Leder og nestleder deltok på fagdag på Lien landbruksskole i Buskerud. Tema var 

sjølgående sau. Thor Blichfelt, Gunnar Klemmetsdal var av innledere.  

- Uenighet av gransking i en flokk og mulige feilkilder  

- Fokus framover mot å se på avlsmodellene og representasjon i avlsrådet og 

arbeidsmetodene. 

 

Sak 46/2012: Høringssak – Organisering av avlsarbeidet i NSG. 

Viser til egen e-post fra Pål med høringsnotater 

Det ble vedtatt å samordne de innspillene som kommer inn og at det skrives en uttalelse fra 

ring 41. Denne samordnes med Oppland sau og geit sin uttalelse, slik at vi i Oppland snakker 

mest mulig sikrer at vi er samstemte i innspillene fra vårt fylke. OSG ber om innspill innen 

4/1. Møte med styret i OSG/styret i ring 41 rett på nyåret. 

 

Sak 47/2012: Geitesaker 

Geitemelkkvoter 2013 fastsettes i  kvotedrøfting 29/11. 

- Mistillit til TINE ift, for dårlig melkeanvendelse. 

Prosjekt Friskere Geiter 

- Går mot en løsning ift sluttfinansiering av prosjektet. TINE forskutterer og det 

forventes en kostnadsdekning i jordbruksoppgjøret 2013. 

Avlsseminar 

- Alle avlsbesetninger og bruksbesetninger ble invitert. Dvs de som inseminerer av et 

vist omfang. 50 geitemelkprodusenter deltok. Håkon orienterte fra avlsseminaret og 

hovedsakene som ble tatt opp.   

Geitedager i Øst 2013 i Gudbrandsdal 

- Info fra møte i prosjektgruppa. Det vil komme søknad om støtte fra OSG. 

 



 

 

Sak 48/2012: Rovviltsaker. 

Leder orienterte om rovviltsaker 

- Erstatningssøknader 2012:  385 søknader/oversikt legges på hjemmesida til 

Fylkesmannen så snart den foreligger. 

- FKT-midler 2013 – Fremme søknad innen 1. mars 2013. 

- Neste møte i rovviltnemnda 29/11 på Vinstra. Tema arbeidsoppgaver for nemnda i 

2013. 

- Status for beitesesongen 2012: Påviste skader 2012, pr. 10/10: Jerv: 115, Gaupe: 28, 

Bjørn: 38, Ulv: 87, Kongeørn: 24, Sum 289. Rev: 47, Ant. meldte skader: 756. 

- Reveskader 2007-2012:  30, 32, 21, 36, 17, 47. 

- Erstatningssøknader 2012: Fylkesmennene her i landet har mottatt 2.324 søknader om 

rovvilterstatning fra norske bønder så langt i år. Det er 31 færre enn i fjor og 250 færre 

enn for to år siden.  

- Økning i antall søknader om rovvilterstatning fra blant andre Sogn og Fjordane, 

Hedmark, Sør-Trøndelag og Buskerud, veies opp av nedgang i Oppland, Telemark og 

Vest-Agder, skriver Nationen.  

- Antall rovdyrdrepte sauer er redusert fra 5774 i 2007 til 3721 i år. Nedgangen gjelder 

særlig jerv. gaupe og bjørn, viser foreløpige tall fra SNO. 

- Aktuell informasjon fra møter i rovviltnemda: Møte i nemnda 12/10 2012: 

- Strutse har søkt om varig fritak, ny oppnevning på gang, Klage på ulvekvota 

- Jerv bestandsmål nådd i Oppland: 3,67 yng./år. (3 årssnitt). Felt 1 hannjerv i Øyer på 

lisensfelling 5/10-2012. DNA spor av jerv 2012: 150-160 prøver. 

- Gaupe: 74 familiegrupper i landet 2012. (65 bestandsmål) 

- Fellingsløyve ulv går ut 15/10. 

- Fellingsløyvekostnadar i kr. i 2012 (avrunda summar): Lesja 500.000, N-Fron: 

200.000, Ringebu: 180.000, Ø-Slidre: 100.000, Dovre: 85.000. 

- Kongeørnlokaliteter i Oppland: Hekking i 2012: 12 steder (2 reir m/2 unger, 10 reir 

m/1 unge), Andre aktuelle reir: Besøkt /dokumentert aktivitet på 29 steder. Aktiviteter: 

1970-2011 ligger på rovbase. 

- FKT i Oppland pr. dato: Rest på 296.000 kr.  

- Møte mellom nemnda og MD: Ta ut rovvilt(enkeltdyr) i eit prioritert beiteområde, 

myndigheitsdato for FM fra 1/5 og ikke som i dag 1/6 er ikke aktuelt å endre. 

Referatet frå møtet vart ikkje vurdert av MD – ikke vanleg. 

- Klage frå Naturvernet, oppsøkende virkning ikke nemnt/generell klage på alle.   

- NJJF: Urinspor/DNA gaupe – prosjekt. For å skille familiegrupper. 

- SMS meldingar bra frå Mogens/ikke så bra frå spesielt Valdres m/rovviltkontaktene 

der. 

- Forebyggende tiltak sau: 2.816.001 av 5 mill samla 

- Kostnad gjeting/tilsyn: 9,13 kr/sau. 2012: budsjettert 1.950.000 kr /2011: 1,6 mill. 

- Rovviltavvisende gjerder/beredskapskve berre for sau. 

- Forskrift til FKT-retningslinjer ferdig 15/1 2013, erfaringskonferanse 25/10. 

- Buskerud ¼ av FKT-midler til radiobjøller. Flytting av sau-prosjekt kr. 100,- pr. dyr. 

Vokterhundprosjektet: Bra på innmark. 

- Hedmark: Tidlig nedsanking: 3 mill, 7,50 pr/dag 25/8 – 10/9. Heimebeite: 2,6 mill. 

750/sau. Flytting av sau: 1,4 mill. 500/sau – 300/sau etter 3. året. Gjerdeprosjekter, 

driftskostnader + radiobjøller 1500/bjølle. 

- FKT: forslag om større akuttpost. 



 

 

- Uttak restkvote bjørn i region 3: Nemnda ber om eit uttak av 1 bjørn i Ringebu 

kommune i haust/vår. 

- Klage frå NOAH. Klage komme etter at klagefristen kom, klagen er avvist, 

forvaltningslova §29. 

- Mattilsynet gir positive tilbakemeldinger til nemnda og FM. Forventningene til 

rovviltforliket ikke som forventet.  

- Naturvernforbundet: Utryddelsepolitikk for bjørn og ulv. Uetisk med vårjakt på bjørn. 

Dyrevelferdsloven av 2010, dyr døyr som fluer i utmark. For lite med tilsyn 1 gong pr. 

veke.  Gjeting, saunæringa må komme med løsningar. Jervearten vi har er 

utryddingstruet. Pengane som settest inn må samordnes mellom Landbruk og 

Miljøvern.  

- Dovre kommune: Avlsarbeid borte m/rovviltproblemene. Tilsyn viktig – beitenæringa 

utøver mere tilsyn enn kravet. Tidligare tap til jerv dokumentert i år. Ønskje til SNO: 

For lite oppdekking av rovviltkontakter. Både SNO fra Lom og Skjåk på besøk. 

Aktuelt å fortsette med ekstraordinert tilsyn. Uttak av rovvilt på skadefelling; 

Vanskelig, men dyrt og arbeidskrevende. Sporsnø på jervjakt 20/7 i Jora beitelag. 

Hjertesukk: Søkte om hiuttak, avslag datert: 19/6 – brevet kom ikke før 1/7. 

- Øystre Slidre kommune: Svært vondt til mye værre. 3 beitelag, nærmer seg 10 % tap. 

61 søyer og 349 lam. Oppland burde ta ut og ligge på eit lågere antall ynglinger, da 

landet som heilheit har dobbelt så mange som vi skal ha.  

-  SNO: Utfordring at rovviltkontakter er deltidsansatte, kan ikke rykke ut på kort 

varsel. Men det blir rykka ut fort ved nye, alvorlige saker. Dekke til kadaver. 

Erfaring/skadefelling. SNO skadefelling 3 heiltidsansatte: 1 Hedmark-Lars Gangsås, 1 

Trøndelag, 1 Finnmark (+ noen deltidsansatte – 1 i Hedmark). Lokalt fellingslag må 

be om hjelp fra SNO ved fellingsforsøk.  

- OJJF: NINA rapport 880 – aug 2012. Metoder for beregning av familiegrupper.  Søker 

om prosjektsmidler til DNA uttak av urin av gaupe. 

- Debatt: Rovviltforliket: alle var for det, alle synes det var bra – altså det er tolkbart i 

mange retninger. Beklaging av anken av lisensjakta for ulv.  

- Forholdet MD har i forhold til Stortingsvedtaka. Forskrifter for FKT midlar frå DN. 

Regionale forskjeller.  

 

Sak 49/2012: Årsmøte og seminarhelga 2013. 

Status for arrangementet ble gjennomgått. Påmelding går til sekretær i Hedmark. 

 

Sak 50/2012: Ledermøter januar 2013.  

Det holdes to ledermøter i Oppland i 2013 istedenfor regionmøtene. 

Onsdag 9/1 – Nordsinni Menighetshus, Dokka (for Valdres/Vest-Oppland) 

Torsdag 10/1 – på Sinclair, Kvam (for Gudbrandsdal)  

Regionmøter i regi av Fylkesmannen sist i januar holdes på Valle videregående skole, Lena, 

på Gausdal videregående skole, på Otta vidergående skole og på Løken i Valdres, ev på 

videregående skole på Fagernes. Beitelag, landbrukskontor, landbruksavd, miljøavd, 

Mattilsynet og rovviltnemnda blir invitert. Tema blir oppsummering av beitebruksprosjektet 

og rovviltsaker. 

 

Sak 51/2012: Informasjon fra valgnemda 

Sekretær orienterte kort om info mottatt fra Leder i valgnemnda og at valgnemdas leder har 

vært i samtale med styremedlemmene. 



 

 

 

Sak 52/2012: Informasjonsskriv til lokallaga foran ledermøter/årsmøte. 

- Innhold i informasjonsskrivet (innkallinger til møtene, frister for innsending av saker 

til årsmøte, forslag til kandidater til utmerkelser, innspill til jordbruksavtalen mm – 

utkast legges fram for møtet) 

- Innkalling/sakliste til ledermøtene. 

o Presentasjon av lokallaget (fortelle om driften, arrangementer, årsmøter osv) 

o Kartlegge organisering av laga som forening/nødvendig for å få til en 

bankkonto. 

o Jordbruksforhandlingene 2013 

o Geitesaker. 

o Obs! Ta med det som er positivt for saueholdet. (Landbruksmeldinga, utvikling 

i sauetallet, yngre engasjerte i næringa, rekruttering og kunnskapsformidling 

mm) 

o Tid til dialog er viktig på møtene 

 

 

Sak 53/2012: Årsmelding og regnskap 2012. 

Fordeling av oppgaver så langt, produksjonsplan for årsmeldinga ble drøftet og noen punkter 

ift endringer i oppsett/innhold. 

Frister for innlevering av stoff: 

Siste frist for innsending av stoff til årsmeldinga blir i år mandag 7. januar. Mål om at 1. 

korrektur skal være klar for utsending fredag 11. januar. Siste korrektur blir å styremøte 16. 

januar. Viktig at stoff sendes fortløpende til sekretær.  

 

Sak 54/2012: Tur til Skotland 2013. 

63 deltagere er påmeldt turen. Det er kjøpt flybiletter med direktefly fra Gardermoen og 

oppholdet blir på Raddison Blu i sentrum av Edinburg. Liv og Are Andersen har bistått oss 

med å organisere turen og skal være reiseledere.  De har studert og bodd i Edinburg i 5 år, og 

er godt kjent. Program er i samsvar med det som ble lagt ut på nett, men noen detaljer 

gjenstår, delvis pga av noen steder vi skal besøke ikke har lagt ut programmet enda.  

 

Sak 55/2012: Forslag på kandidater til verv i NSG. 

Forslag til kandidater ble drøftet og forslag oversendes av sekretær til valgnemnda i NSG tett 

opp mot fristen etter samråd med andre fylker. 

Lederkandidater: Tone Våg, N-Trøndelag, Helge Aas, Akershus og Pål Kjorstad, Oppland) 

Nye styremedlemmer: Pål Kjorstad, Oppland, Helge Aas, Akershus og Inger Johanne Tafjord, 

Møre og Romsdal 

Ordførar: Sigmund Skjæveland, Rogaland 

Attvalg på styremedlemmene Ove Holmås, Olav Edvin Heggvold, Tone Edland, Tone Våg 

 

Forslag sendt fra Oppland til valgnemnda i NSG: 

Leder: Ber valgkomiteen om å vurdera: Tone Våg, Nord-Trøndelag eller Pål Kjorstad, 

Oppland 

 

Styremedlemmar: avhengig av ledervalget: 

1 Tone Våg, Nord-Trøndelag eller Pål Kjorstad, Oppland 

2. Olav Edvin Heggvold, Sør-Trøndelag 



 

 

3. Ove Holmås, Hordaland 

4. Tone Edland, Telemark (geitrep) 

5. Inger Johanne Tafjord, Møre og Romsdal 

6. Helge Aas, Akershus 

 

Ordførar: Sigmund Skjeveland, Rogaland 

 

Sak 56/2012: Eventuelt. 

Plan for møter/styremøter: 

Søndag 9. desemeber 2012 kl 20.00. Telefonmøte for å behandle høringssak på organisering 

av avlsarbeidet i NSG. Tobias oversender utkast til felles uttalelse. 

 

Onsdag 16. januar 2013 kl 15.30. Møte holdes på Lillehammer. I lokaler hos Fylkesmannen. 

Korrektur årsmelding blir av sakene som skal behandles. 

  

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 
 


