
Oppland Sau og Geit 

 
Postadresse:   Telefon: 95234775 Bankgiro:   

Oppland Sau og Geit 

Børsvollvegen 335   2095.19.84249 

v/ Ken Lunn 

2846 BØVERBRU  E-post: ken.lunn@tine.no  

 

Referat fra styremøte onsdag 10. oktober 2012.10.10 
 

Møte ble holdt på Nortura, Rudshøgda. Møtestart kl 11.00 

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

Hareland, Arnfinn Beito og Ken Lunn. Erling Skurdal og Terje Bakken deltok på deler av 

møtet.  

 
Sak 30/2012: Referat saker 

- Referat fra styremøte 28.august. 

- Besøk fra NSG til Fåvang Gjeterlag beitelag i Oppland, 6. september. 

- Fårikålfestivalen i Ringebu ble gjennomført i perioden fra 29. september til 6. oktober. 

Et positivt arrangement med økt deltagelse ift foregående år. 

- Møte i Beitebruksprosjektet 9/10 – Avslutning av prosjektet – info/heimesida, info 

regionmøte OSG og regionmøter v/Fylkesmannen på Valle vg, Gausdal vg, Otta vg og 

i Valdres. Andre saker: Endring i Regionalt Miljø Program: Slutt m/tilskudd til 

vedlikehold av gjerder, endring i tilskudd til lønnet tilsyn – tilskudd fordelt ut fra 

dyrtall. 

- Radiobjølleprosjektet: litt om status, blant annet at Øyer hadde bedre dekning i 2013. 

- 29.-30. oktober Nasjonalt rovviltseminar i Hamar. 

- 8. november. Oppstartkonferanse Sel – Landbruksplan. 

- Leder invitert til Buskerud på seminar i NJFF 5.-6. desember.- tema: Hva er viktig for 

effektivisering av konfliktdempende og forebyggende tiltak. 

 

Sak 31/2012: Orientering fra Nortura v/Erling Skurdal 

Erling Skurdal orienterte om slaktesesongen 2012 – status så langt er svært god kvalitet. I sin 

gjennomgang kom Skurdal inn på ordninger med tillegspris for lam med tilleggsegenskaper, 

og de muligheter og utfordringer det gir. Markedssituasjonen og underskudd også i sesong 

dette året, gjeldende priser og uttak pris ift målpris var av temaer i Erling sin orientering. 

 

Sak 33/2012: Rovviltsaker 

Rovviltskader i områder der beite er prioritert. Orientering fra representant fra Lesja og 

representant fra Øystre Slidre og situasjonen sommeren 2012 

 

Orientering fra Øystre Slidre v/Arnfinn Beito: 

Stor innsats i organisert tilsyn. Ekstraordinært tilsyn har kostet 160.000 (Dekt med 88.000 fra 

FM og 73.000 fra Ø.Slidre) og ekstraordinært uttak av skadevoldere har kostet 150.000. 

Øystre Slidre har dekt deler av dette også. Øystre Slidre har skrevet eget brev som er sendt til 

DN. Innholdet i brevet ble referert i møte.  

 

Orientering fra Lesja v/Ola Hareland:  

Ulv har vært utfordringen. I 2011 var tapet 440 dyr av 3000 slippte. Foreløpige tall fra 2012 
viser økt tap av søyer ift fjoråret og litt høgere tap enn i 2011. Enkeltprodusent har mistet 50 



søyer. Samlet er det dokumentert og registert 60-70 av de tapte dyra. Det foreligger per dato 

ikke oversikt over kostnader til ekstraordinært uttak av skadevoldere. 

 

Gjennomgang av presentasjon til møte i rovviltnemnda v/Pål Kjorstad:  

Pål gikk gjennom presentasjonen og ba om innspill fra styret. PDF av presentasjonen legges 

ved referatet. 

 

Sak 34/2012: Orientering fra værringen/avlsutvalget 

Status fra værlamkåringene 2012. Gode tilbakemeldinger fra flere av kåringene. Ca 920 lam 

er kåret i Oppland denne sesongen. 

 Valdres 7/10: Stort frammøte (Mellom 110-120 til middag). Ca 100 lam ble vist til 
kåring. Faglig innslag v/Terje Bakken, Nortura, utstyrsleverandører deltok med 

grinder til oppstalling av dyr 

 Vestre Toten 23/9: Nytt kåringgsjå, med faglig innslag: Marie Skavenes fra 

Beitebruksprosjektet, Else Hasvold fra Mattilsynet og Kjetil Lien, fra Strand Unikorn 

deltok med faglige innslag på kåringsdagen. Stort frammøte også fra nabolokallaga, 

spesielt Vardal og Søndre Land.   

 Sør-Fron 28/9: Ny kåringsplass i år og stort frammøte også utenom utstillerne. 

 Vågå 6/10: Kåringa ble holdt på Klones og det var stort frammøte både fra 
lokalmiljøet og hele fylket. Avlsinteressen kom klart til uttrykk gjennom engasjement 

og diskusjoner rundt kåringsringene.  

  

Tobias nevnte i sin orientering: Nedleggelse av avd 58 Nordre Land, nedleggelse av 

væreholdslag i Vågå, men at medlemmene går inn i avd. 56. Noen aktive medlemmer avvikler 

saueholdet i 2012 og dette blir et tap for avlsarbeidet. Avdeling 55 er en nyetablert avdeling 

med stort engasjement, men med utfordringer på en del områder. 

 

Vektavvik: Vektavviket er fjernet som krav ved kåring. Enkelte produsenter og dommere 

mener at det er uheldig at vektavviket er tatt ut som krav. Det er krevende å vurdere  

Spelsau – utfordring med marg: Lamma med best indeks har slektskap som gjør at de sliter 

med marg (Islandskrysninger).  

 

Flere ønsker kåringssjå på helg: Dette vil kreve flere dommere. Tobias viser til at saken har 

vært oppe regelmessig i avlsutvalget og vil bli vurdert ved evaluering av årets kåringssesong. 

 

Sak 35/2012: Geitesaker 

Saker som ble lagt fram av Håkon og Ken 

 Prosjekt Friskere Geiter 

 Innspill til kvotedrøftingene 2013 

 Innavlskontroll på geit – i avlsprogrammet. 

 

Sak 36/2012: Informasjonsmateriell 

Det lages 6 roll-ups med informasjon om fylkeslaget og faglig tiltak på sau og geit. Følgende 

tema: 1. Lagsarbeidet, 2. Organisert beitebruk, 3. Radiobjellerprosjektet/saltsteinsavlesere, 3. 

Sauavl, 4. Sauekontrollen, 5. Geit/geitekontrollen og 6. Organisert beitebruk. 

- Forslag til bilder og tekst sendes sekretær 

- Produseres hos Bekkevold Lyskopi, Gjøvik og ferdistilles til ca 1.1.2013. 

- Pristilbudet er ca. kr 2000 per stk, for kopi vil prisen være ca kr 1000. 



 

Sak 37/2012: Representantskapsmøte i NSG 18.-19. oktober 2012. 

Pål viste til utsendt e-post med foreløpige sakspapirer.  

Styret ba om en kartlegging av hvem som er på valg foran valgene i NSG 2013. 

Følgende saker tas opp fra Oppland på representantskapsmøte: 

o Juridisk bistand fra NSG ift henlagte anmeldelser 

o Kåring av spellam – kravet til marginnhold 

o Innavlskontroll i avlsprogrammet for geit 

o Sluttfinansiering av Prosjekt Friskere Geiter 

 

Sak 38/2012: Fagtur i samarbeid mellom Hedmark og Oppland. 

Torild Hårdnes har sendt søknad til BSF om støtte til fagtur til Skotland 2012. Styret støttet 

videre arbeid med tilbud om tur til medlemmene. Turen bør markedsføres i infoskrivet som 

sendes ut i november. 

 

Sak 39/2012: Program for årsmøte/seminarhelga 

Kjøreplan Årsmøte og seminar 2013 i samarbeid med Hedmark.  

6-7 hytter (3 hytter reservert pr. nå), 99 rom 

Dagpakke: 425 Inkl. frukt og kakke, Festmiddag: 400 kr, Full forpleining: 2600 kr. 

 

Program: 

Fredag 15. februar  

Kl. 12.00: Lunsj for fylkesstyra 

Kl. 13.00: Styremøte 

Kl. 15.00: Kaffe og rundstykker i lobbyen 

Kl. 16.00: Årsmøte Væreringene 

Kl. 17.30: Velkomst v/ Pål og Hege – orientering v/Erik Odlo, ordfører Ringebu og Even 

Moen, ordfører Stor-Elvdal  

Kl. 18.00: Saue- og geitekontrollen som styringsverktøy i avlsarbeidet på buskapsnivå 

v/Tobias Stubrud og Håkon Gjelstad 

Kl. 19.00: Koldtbord 

   

Lørdag 16. februar 

Frokost kl. 7.30-9.30 

Årsmøter: 

Kl. 09.00: Årsmøte HSG og OSG  

Kl. 12.00: Lunsj 

Kl. 13.00: Årsmøte forts. 

Kl. 14.00: Årsmøter avsluttes 

Fagforedrag: 

Kl. 09.00: Framtidas sauebonde – møteleder Erling Skurdal  

Kl. 09.00: Driftsplanlegging på sauegarden v/Jørn Kveine, Gausdal  

Kl. 10.30: Pause 

Kl. 11.00: Fôring v/Kjetil Lien, Strand Unikorn  

Kl. 12.00: Lunsj 

Kl. 13.00: Innredningsløsninger v/Knut Evensen, Fjøssystemer  

 

 



Kl. 15.00: Sau- og lammekjøttkjøttproduksjon framover v/Erling Skurdal, Nortura  

Kl. 16.00: Samvirke, hvordan rekruttere småfeprodusenter v/Merete Furuberg  

Kl. 17.00: Avslutning 

Kl. 18.00: Apperitiff og utdeling av utmerkelser, Kulturelt innslag v/musikklinja på Vinstra 

videregående skole, Faglaga få avsatt tid til felles orientering til årsmøte/seminardeltagerne 

Kl 19.30: Gudbrandsdalsbufê 

 

Søndag 17. februar 

Frokost kl. 7.30-9.30 

Kl. 09.30: Driftsopplegg Kjetil Lien, Strand Unikorn  

Kl. 10.30: Elektronisk overvåking av småfe på beite - Pål møteleder 

Kl. 10.30: Radiobjøller og saltsteinsavlesere v/Pål Kjorstad, Radiobjølleprosjektet i OSG  

Kl. 11.15: Find-My-Sheep v/Marit Mjøen Solem  

Kl. 12:00: No-Fence v/Oscar Hovde Berntsen 

Kl. 12:45: Oppsummering og avslutning 

Kl. 13.00: Lunsj 

 

Sak 40/2012: Infoskriv til alle medlemmer i Oppland.  

Forslag til innhold: Årsmøte/seminar, info om ledermøter januar og rovviltmøtene. Frister for 

årsmøter i lokallaga og innspill på saker til årsmøte og innspill til valg etc. Utfordre lokallaga 

å avsette tid til sauekontrollen som tema. Fagtur til Skotland juni 2012. Utsendelse andre 

halvdel av november. 

 

Sak 41/2012: Andre saker 

 Neste styremøte ble bestemt til mandag 19. november kl 15.30 hos FM, Lillehammer. 

 Biri Sau og Geit arrangerer endags fagtur i januar 2013. 

 Høringssak fra MD, endringer i naturmangfoldslova og viltlova. Endringsforslaget 
knyttet til tillatelse §15 første ledd annet punkt om at «unødig skade og lidelse på 

viltlevende dyr og deres revir ble foreslått endret til opprinnelig tekst. 

  

 

Møtet avsluttet 16.30. 

 

 

  

 

    

 

 

 

 
 


