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Referat styremøte 31. januar 2013 
 

Nortura Elverum kl. 11.00-16.00 
 
 
Tilstede: Øystein Sørby, Øystein Knutsen, Martin Mostue, Ola D. Gløtvold, Erik Danielsen 
(møteleder årsmøtet 2013)og Toril Hårdnes (sekr.) 
Forfall: Hege Eithun Brendryen, Magne Horten (1. vara), Ole Anton Brænd (2. vara) 
 
 
 
Referatsaker 
Møte om jerveforvaltning/rovdyrpolitikk i Forollhogna 21/1-13 kl. 11.00 på Vollan, Kvikne 
 
 
Sakliste: 
 
1/13: Årsmelding og regnskap 2012 
Årsmelding og regnskap ble gjennomgått. Nytt utkast av årsmeldinga sendes til styret for siste 
gjennomgang fredag 1. februar. Årsmelding legges ut på nettsida 2. februar som er 2 uker før 
årsmøtet.  
Det bør vurderes å finne bedre avkastning for sparekapitalen. Styret følger opp saken. 
 

 
3/13: Dialogmøte med rovviltnemnda i Hedmark 11. februar kl. 10.00-12.30, Statens Hus på 
Hamar 
Ola D. stiller som representant fra HSG i tillegg til Øystein K. Øystein K. skriver et utkast til 
innlegg som sendes ut til styret. 
 
4/13: Årsmøte 2013 
Øystein K har ansvar for at årsmøteinnkalling og årsmelding trykkes i 40 eksemplarer som 
kan deles ut på årsmøtet. Lokallagslederne og årsmøtedeltakerne oppfordres om å skrive ut 
eget eksemplar.  
Åpning av årsmøtet: Øystein S. Ola D. bidrar med å utforme åpningsinnlegg for årsmøtet 
Felles åpning av seminarhelga: Toril 
Utdeling av æresbevisninger: Øystein K 
Navneopprop ved årsmøtestart: Toril 
Utdeling av nummerlapper til årsmøterepresentantene: Martin og Øystein K 
Innstilling til årsmøtet angående tid og sted for årsmøtet 2014: “Det nye styret får fullmakt av 
årsmøtet til å jobbe videre med saken.” 
 
(Sak 1, 3 og 4 er saker som ble påbegynt på styremøte 16. januar) 
 
6/13: Budsjett 2013 
Budsjettforslag er lagt fram. Saken tas opp på neste styremøte. 
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7/13: Høring av satser for hjemmebeite, tidligsanking og gjerding 2013 (Vedlegg 2) 
HSG ber om møte med LD og MD. Styret jobber for å høyne potten. Høringsfrist til lokallaga 
settes til 14. februar. 
 
8/13: Sak fra Fagråd geit (Vedlegg 1) 
Fagråd for Geit har kommet med innspill til HSG om stemmerett og innflytelse for 
geitprodusentene i HSG. HSG tar kontakt med NSG for å undersøke hvordan det formelt kan 
gjøres for å gi geitprodusentene mer innflytelse. Martin kontakter NSG. 
HSG tar initiativ til dialogmøte med Fagråd Geit. 
 
 
9/13: Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
Toril Hårdnes 
Sekr. 
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Vedlegg 1: 
 
Geitnæringa representerer en svært liten del av Hedmark Sau og Geit. Det er 

helt naturlig da vi teller 19 mjølkegeitprodusenter, samt noen 

ammegeitbesetninger. Vi er her, og vi er medlemmer, og betaler kontingent 

på lik linje med andre. 

All den tid det ikke er et geitmenneske i fylkesstyre, blir ikke geita 

særlig involvert i laget. Dette er en realitet, for vi er alle som regel 

flinkest på, og mest engasjert i det vi sjøl driver med.  

 

På årsmøtet har ingen av faglaga stemmerett,  

Det samme gjelder for avlsutvalg for sau og gjeterhund. Vi er representert 

på årsmøtet på lik linje med andre observatører som Nortura, bonde-og 

småbr.laget, bondelaget etc. 

  

Det spesielle for geitholdet, er at vi i realiteten som oftest ikke har  

stemmerett på årsmøtet, da det naturlig nok sjelden sitter geitfolk i 

lokallaga. 

 

NSG har direktevalgte geiterepresentanter i representantskapet, disse  

tre har stemmerett på representantskapsmøtene på lik linje med fylkes  

utsendingene, mener de også har stemmerett på landsmøtet.  

Dette er nettopp gjort for å sikre en viss geit andel inn i styrende organ.  

Det er også positivt for mangfoldet i laget, og vi kan ”risikere” å lære 

mer av hverandre. 

 

Spørsmål til styret - årsmøte, 
Er det aktuelt å tenke noe tilsvarende i Hedmark?  
 

  

Det har vært snakket om at faglaga i fylket skal være med på enkelte  

styremøter, i det minste ett for året. Foreløpig har det blitt med  

prat, og noen ord på arbeidsplanen. Fagråd Geit kjenner i alle fall ikke 

til noe annet. 

I arbeidsplanen for HSG 2012 - 2014, står bl.a det skal jobbes for  

mer kommunikasjon mellom HSG styret og fagrådene, men lite har skjedd.  

Syns ikke det er opp til oss å invitere oss sjøl til HSG styremøte. 

  

Det er mye, (alt for mye) destruktiv rovdyrprat i HSG. Vi har stor respekt 

for alle som sliter med store tap, og blir ”skvist” ut av egne 

beiteområder. 

Det kan kanskje hjelpe å få inn andre tanker i tillegg. Det kan bli mer 

positiv fokus hvis HSG involverer faglagene i fylket mer. 

 
 
 
Vennlig hilsen  
 
 
for Fagråd Geit Hedmark 
 
Marianne Rønning  
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Vedlegg 2 
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 ---  
 
 Vår dato Vår referanse  
16.1.2013 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse  
Ståle Sørensen, Hilde Smedstad 434.11  
Iflg. adresseliste  
 

Høring – Satser for gjennomføring av forebyggende tiltak mot 

rovviltskader i 2013  
 
Fylkesmannen sender med dette forslag til satser for hjemmebeite, tidlig sanking og gjerding i 
2013 på høring. Frist for uttalelse er satt til 1. mars 2013.  
 
Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak gis som bevilgning over statsbudsjettet kap. 
1427 post 73.3. Ved fordeling av midler skal ”Regelverk for tilskudd til forebyggende og 
konfliktdempende tiltak i forhold til rovviltskader”, fastsatt 22.10.2004, legges til grunn.  
Rovviltnemnda fordeler den tildelte budsjettrammen på ulike typer forebyggende tiltak. En del av 
budsjettdisponeringen vil innebære fastsetting av satser for tilskudd til hjemmebeite, tidlig sanking og 
gjerding. Fastsettingen av satser er å anse som en forskrift, og vil ikke kunne påklages. Imidlertid skal 
det gis anledning for blant annet organisasjoner for de interessegrupper som forskriften skal gjelde for, 
til å uttale seg før forskriften blir utferdiget, jf forvaltningsloven § 37.  
Med bakgrunn i dette sendes et forslag til satser på en begrenset høring til kommuner og de 
interesseorganisasjoner som anses å være direkte berørt av konsekvensene av rovviltnemndas 
fastsetting av satser for forebyggende tiltak.  
Fylkesmannen foreslår følgende satser for 2013:  
Hjemmebeite hele sesongen: kr. 750,- per beitedyr  
Tidlig sanking: kr. 7,50 per dyr og dag  
Gjerding: kr. 50,- per meter  
 
For en nærmere begrunnelse se vedlegg.  
Høringsfrist er satt til 1. mars 2013. Rovviltnemnda skal i møte i mars 2013 fatte vedtak om 
fordeling av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak. Høringsuttalelsene vil bli gjort kjent 
for rovviltnemnda før vedtakene om midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak skal fattes.  
Høringsuttalelsene sendes Fylkesmannen i Hedmark, Postboks 4034, 2306 Hamar. Høringsuttalelser 
kan også sendes på e-post til postmottak@fmhe.no. Side 2 av 6  

 
Med hilsen Haavard Elstrand 
e.f.  

Jørn G. Berg e.f.  

landbruksdirektør  miljøverndirektør  
  
 


