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Møte i Utmarksrådet - Norsk Sau og Geit 12. desember 2012
Møtetid: Onsdag 12. desember 2012 kl. 11.00 – 21.15
Møtested: Garder kurs- og konferansesenter, Gardermoen
Følgende deltok:
Tone Våg, Kjetil Granrud og Ove Holmås. Therese J. Mosti og Karoline Salmila
deltok som sekretær og saksbehandlere.
Sakliste:
28/12
Godkjenning av innkalling og saksliste
29/12
Godkjenning av protokoll fra utmarksrådsmøte 8. november 2012
30/12
Orientering om NSGs høringssvar om endring av Naturmangfoldloven § 15
og Viltloven § 20
31/12
Orientering om NSGs høringssvar forskrift om tilskudd til forebyggende
tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak
32/12
Orientering om ny revidert versjon av «Beredskapsplan for beitebruk»
33/12
Evaluering av 10 problemstillinger som er ønsket å ta med i tv-serien
«Levende landskap II» og vurdering av hvilke personer som skal
representere næringen i denne serien.
34/12
Gjennomgang av handlingsplanen «Rovvilt»
35/12
Gjennomgang av handlingsplanen «Tap på beite»
36/12
Planlegging av Fagtur 2013.
37/12
Eventuelt

Sak 28/12

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Sak 29/12

Godkjenning av protokoll fra utmarksrådsmøte 8. november 2012
Vedtak:
Enstemmig godkjent.

Sak 30/12

Orientering om NSGs høringssvar om endring av
Naturmangfoldloven § 15 og Viltloven § 20
Saksbehandler: Therese J. Mosti
Saksutredning:
 Høringsbrevet er styrebehandlet og sendt til høringsinstans 29.11.12
 Orientering om de endelige redigeringer før utsending av høringsbrev
 Høringsfristen var 1. desember
Dokumenter som følger saken:
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Sak 31/12

Brevet med høringssvar fra NSG til MD – Endringer i naturmangfoldloven og
viltloven mv.

Orientering om NSGs høringssvar - Forskrift om tilskudd til
forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak
Saksbehandler: Karoline Salmila
Saksutredning:
 Høringsbrevet er styrebehandlet og sendt til høringsinstans
 Orientering om de endelige redigeringer før utsending av høringsbrev
 Høringsfristen var 1. desember
Dokumenter som følger saken:
 Brevet med høringssvar fra NSG til DN – Forskrift om tilskudd til
forebyggende tiltak om rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Sak 32/12

Orientering om ny revidert versjon av «Beredskapsplan for
beitebruk»
Saksbehandler: Karoline Salmila
Saksutredning:
Ny versjon av «Beredskapsplan for beitebruk» er oppdatert og utarbeidet. Fagrådet bør
gjøre en vurdering om der er behov for ytterligere redigeringer før ferdigstilling av
planen.
Dokumenter som følger saken:
 Beredskapsplan for beitebruk – Word-fil
 Gammel versjon av Beredskapsplan for beitebruk – PDF-fil
Vedtak:
 Rådet hadde en gjennomgang og redigerte beredskapsplanen på dette møtet.
 Den nye redigerte planen legges ut på nettet før jul.
 Det skal orienteres om dette på forsiden av nettsiden og i Sau og Geit.

Sak 33/12

Evaluering av 10 problemstillinger som er ønsket å ta med i tv-serien
«Levende landskap II» og vurdering av hvilke personer som skal
representere næringen i denne serien.
Saksbehandler: Karoline Salmila
Saksutredning:
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19. november 2012 hadde generalsekretær Lars Erik Wallin og saksbehandler
møte med Sverre Krüger og Arild Strand angående utvikling av tv-serien
Levende landskap sesong II. Finansieringen av tv-serien er tilstrekkelig til at
det blir en oppfølger. NSG informerte om at de ville komme til å bidra med
100 000 kr og fikk muntlig fremmet sine kriterier og ønsker rundt
videreutviklingen av tv-serien.
Budsjettet for sesong II er på 2,5 millioner, og ikke på 5 millioner. Det var en
feil i overslaget som er utsendt til alle bidragsgiverne.
NSG får mulighet til å komme med forslag til innhold til serien. Fagrådet må
vurdere hvilke 10 problemstillinger NSG ønsker å belyse i tv-serien og hvilke
personer som bør representere næringen i denne serien.
Fagrådets vurderinger bør legges fram for styret 13. desember 2012
Forslagene om temaer og personer skal oversendes til Sverre Krüger og Arild
Strand rett etter nyttår.

Vedtak:


Sak 34/12

Et forslag på temaer og navn ble utarbeidet. Disse forslagene blir tatt videre til
styremøtet 12.02.12

Gjennomgang av handlingsplanen «Rovvilt»
Saksbehandler: Therese J. Mosti
Saksutredning:


Handlingsplanen skal gjennomgås og revideres for ferdigstilling i mars 2013.

Dokumenter som følger saken:



Handlingsplan Rovvilt – PDF-fil
Handlingsplan Rovvilt – Word-fil

Vedtak:



Vi hadde en gjennomgang og redigerte handlingsplanen på dette møtet.
Videre redigering og klargjøring for opptrykk gjøres av saksbehandleren.
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Sak 35/12

Gjennomgang av handlingsplanen «Tap på beite»
Saksbehandler: Karoline Salmila
Saksutredning:


Handlingsplanen skal gjennomgås og revideres for ferdigstilling i mars 2013.

Dokumenter som følger saken:




Handlingsplan Tap på beite – PDF-fil
Handlingsplan Tap på beite – Word-fil
Handligsplan Tap på beite – Word

Vedtak:
 Vi hadde en gjennomgang og redigerte handlingsplanen på dette møtet.
 Videre redigering og klargjøring for opptrykk gjøres av saksbehandleren.

Sak 36/12

Planlegging av Fagtur 2013
Saksbehandler: Therese J. Mosti og Karoline Salmila




Fagturen skal gå til enten Vest-Agder eller Rogaland
Tidspunkt: Siste uke i juli eller etter 10. august
Foreløpige vurderte temaer/problemstillinger:
o Mer sau går på innmark grunnet høye leiepriser av utmarksbeite
o Flåttprosjekt i Aust-Agder i regi av Fylkesmannen

Vedtak:
 NSG skal ta kontakt med fylkeslederne i Vest-Agder og Rogaland for å høre
om mulighetene ved et besøk i fylkene.
 Et ekstra tema: Snylteresistens. Kontakte veterinærhøgskolen.

Sak 37/12

Eventuelt





Et ønske om å få produsert «Lukk grinda»-plakater i NSG
Planlagt telefonmøte i januar, dato ikke fastsatt. Fagtur skal planlegges videre
på dette møtet.
Det ble orientert om statusen rundt omorganiseringen av beitelagene.
Ny milepæl-plan skal utarbeides for «Handlingsplan Rovvilt»

__________
Tone Våg
leder

____________
Ove Holmås

_______________
Kjetil Granrud

