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Referat styremøte 27. februar 2013 
 

Nortura Elverum kl. 10.30-16.30 
 
 
Tilstede: Ole Jakob Akre, Martin Mostue, Ola D. Gløtvold, Charlotte Ryen og Toril 
Hårdnes (sekr.) 
Forfall: Kjell Eierholen, Marit Mjøen Solem (1. vara), Ole Anton Brænd (2. vara) 
 
 
 
Referatsaker: 
Dialogmøte med rovviltnemnda i Hedmark 11. februar 
 Ola D. og Øystein K møtte for HSG 
Styremøte i Hedmark Bondelag - innspill til jordbruksforhandlingene 12.februar 
 Øystein S møtte for HSG 
 
 
Sakliste: 
 
7/13:  Høring av satser for hjemmebeite, tidligsanking og gjerding 2013 

Ola D skrev et utkast som ble diskutert av møtet og godkjent. Ole Jakob sender 
høringsuttalelsen innen fristen fredag 1. mars.  
(Legges ut på hjemmesida under Referat, Andre referat) 

  
10/13:  Presentasjon av nytt styre 
 
11/13: Arbeidsplan og møteplan 
 Ledermøte eller regionmøter med lokallaga 
 Dialogmøter i samarbeid med FKT-prosjektet (vedlegg 1) 
  2 møter; et i nord og et i sør 
  Ole Jakob avklarer møtetidspunkt i uke 15 med Øyvind Løken 
  I tillegg legges det opp til info fra HSG til lokallaga 
    
 Møter med Fagråd Geit, Avlsutvalget for sau og Hedmark Gjeterhundlag 
 Strategi i forhold til Rovviltnemnda 

Ole Jakob sender brev og krever at HSG får tilsendt møteplan og oppdateringer på 
møteendringer (Legges ut på hjemmesida under Referat, Andre referat) 

 
 Oppfølging av lokallaga for å få opp aktiviteten og deltagelse på årsmøte 

Styremedlemmene skal følge opp hver sine lokallag (vedlegg 2) mhp. 
avholdelse av årsmøter, innrapportering av nytt styre, årsmelding, deltagelse på 
fylkesårsmøtet, rovdyrsituasjon osv. 

 
 Arbeidsplan vedtatt på årsmøtet 2012 (vedlegg 3) skal revideres innen 15. april-13 
 Møteplan (framlagt forslag i vedlegg 4) 
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  Neste styremøte 3. april på Øiseth med utvalga 
  
12/13: Utsendinger til landsmøtet i NSG 13-14/3 
 Ole Jakob, Martin og Marianne Rønning (Fagråd Geit) representerer HSG 
 
13/13: Sekretærfunksjonen i HSG. Avtale med Nortura og arbeidsinstruks må utarbeides. 
 Ses i sammenheng med fordeling av arbeidsoppgaver i styret 
 
14/13: Representasjon fra styret i HSG 

a) Avlsutvalget for sau: Martin 
b) Styringsgruppa for Småfeprogrammet: Charlotte 
c) Observatør i rovdyrutvalget i Hedmark Bondelag: Ole Jakob  
 

15/13: Medlem i Utmarksrådet i NSG 
Kjetil Granrud kom inn som medlem i 2011og er på valg i 2013. Det vil bli sendt ut 
oppfordring fra NSG til fylkeslaga om å foreslå representanter i juni. Det er aktuelt for 
HSG å foreslå fylkesleder som ny representant. 

 
16/13: Resolusjon vedtatt på årsmøtet angående ulveforvaltingen 

Ole Jakob kontakter Hedmark Bondelag og NSG. Det jobbes med en presentasjon mot 
media i samarbeid med faglaga. Ole Jakob og Ola D. har fullmakt til å jobbe videre 
med saken. 

 
17/13: Årsmøte i HSG 2014 

Sekretær kontakter Akershus for eventuelt samarbeid om årsmøte i 2015 før avgjørelse 
om årsmøte i 2014 gjøres. 

 
18/13: Møte med FM om rovvilterstatning og dokumentasjon. Planlagt 5/3, men dette 
kolliderer med beitekonferanse i Oslo og styremøte i Hedmark Bondelag. Nytt tidspunkt er 
ikke bestemt. Ole Jakob stiller såframt det ikke kolliderer med andre gjøremål  
 
19/13: Forslag om rovviltgjerde langs jernbanen fra Kongsvinger til Tynset 
 
20/13: Lisensfelling av ulv i Rendalen Østfjell 

 Vedtak i Rovviltnemnda fredag 22/2-13 om felling av ulv. Ulvene er observert utenfor 
det vedtatte fellingsområdet. I samarbeid med Hedmark Bondelag og Hedmark Bonde- 
og Småbrukarlag foreslås utvida fellingsråde.  
(Legges ut på hjemmesida under Referat, Andre referat) 

 
21/13: Eventuelt   

Støtte til lokallag tas opp på neste styremøte. Reiseutjevningsstøtte, støtte til 
årsmøtedeltagelse, støtte i forhold til om styreoversikt og årsmelding er sendt inn 
Jordbruksforhandlingene: Ole Jakob undersøker frister mm med NSG 

 Beitekonferanse 7. mars: Ole Jakob, Martin og Ola D 
  
 

Ole Jakob Akre   Toril Hårdnes 
Leder     Sekretær 
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Vedlegg 1: 
 
Til fylkeslaga i NSG, NB og NBS 
 
FKT-prosjektet er et fellesprosjekt mellom de tre organisasjonene med fokus 
på forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltområder. 
 
Vi ønsker med dette å sende ut et tilbud om bistand med å organisere og 
arrangere dialogmøter eller seminarer i den grad dere ønsker det eller 
føler det er et behov for dette i deres fylke eller region. 
Tilbakemeldinger, spørsmål, ønsker eller kommentarer stiles til 
undertegnede, enten på e-post eller per telefon. Tid og ressurser setter 
naturligvis noen begrensninger, slik at vi må forbeholde oss retten til å 
gjøre evt. prioriteringer om det skulle bli nødvendig. Områder med store 
tap/konflikter vil da få høyest prioritet. 
 
Erfaringer fra 2012 
I løpet av 2012 har FKT-prosjektet organisert og avholdt en rekke 
dialogmøter både alene og i samarbeid med andre. De fleste av møtene ble 
avholdt på vinteren og våren i forkant av beitesesongen og fokus i disse 
møtene var å informere om aktuelle rovviltsaker, erfaringsutveksling om 
ulike FKT-tiltak og generelt bidra til god dialog mellom de berørte 
partene. Vi har også bidratt til å skape dialog der det har vært helt 
konkrete problemstillinger man har ønsket å sette fokus på. Her kan nevnes 
at vi sammen med kommunene på Fosen og FM i Sør-Trøndelag arrangerte et 
møte hvor problemene med veldig høye lammetap og stor bestand av ørn ble 
satt på dagsorden. 
 
Deltagere på møtene har vært beitebrukere, folk fra kommunenes 
landbruksavdelinger, Fylkesmannens landbruks- og miljøavdelinger, 
Mattilsynet og Statens naturoppsyn. Direktoratet for naturforvaltning har 
vært representert på enkelte møter i tillegg til andre aktuelle personer 
(lisensjegere, medlemmer i kommunale skadefellingslag, gjetere, ekspertise 
på elektronisk overvåking etc.). Tilbakemeldingene fra møtene har stort 
sett vært gode, men vi har selvsagt også gjort oss noen erfaringer som gjør 
at en kanskje kan legge opp nye møter litt annerledes. Vi opplevde i noen 
av møtene at programmet var laget litt for stramt. Det er svært viktig med 
nok tid til spørsmål og diskusjon. For å benytte lærdommen fra fjoråret kan 
innlegg fra de ulike forvaltningsorganene med fordel kortes ned til fordel 
for mer toveis kommunikasjon. 
 
Hva kan være aktuelt i 2013? 
Dialog er uten tvil svært viktig i så konfliktfylte saker som konflikten 
mellom rovvilt og sau på utmarksbeite er! Det er man nok også klar over de 
fleste steder og mange fylker har velfungerende ordninger og forum hvor 
beitenæring, forvaltning og andre aktører møtes for å snakke sammen. Derfor 
er det også veldig varierende i hvor stor grad det er behov for bistand 
utenfra for å dra i gang slike møter eller skape slike fora. MEN: der man 
ser at det er et behov kan FKT-prosjektet være et verktøy som næringa kan 
bruke. Vi har kontaktnettet, både innen organisasjonene og med de ulike 
aktørene som er involvert i tillegg til at vi har økonomiske ressurser til 
å jobbe med dette. I praksis vil det si at vi kan bidra med alt fra å sette 
sammen et program, skaffe innledere og lage invitasjoner til å dekke 
møtekostnader til lokaler og lignende. 
 
Tema som kan være aktuelle å ta opp på årets møter er: 
-          Hvordan bedre gjenfunns- og dokumentasjonsgrad 
-          Annen dokumentasjon av rovvilt i beiteområdene: spor, sportegn, 
synsobservasjoner, hår/møkk (DNA) 
-          Erstatning og hvilke evt. følger Krokann-dommen får for 
forvaltningens praktisering av erstatningsordningen 
-          Historiske tapstall og normaltapstall 
Hvilke tema som ønskes tatt opp vil sikkert variere mellom fylkene. Det er 
derfor også litt opp til dere å komme med innspill! 
 
Med hilsen Øivind Løken, prosjektleder FKT-prosjektet 
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Vedlegg 2 

 
 

Årsmelding Styret Årsmøte 

Lokallag 2011 2012 2012 2013 2013 Ansvarlig Dato Notater 

ALVDAL x x x x x Charlotte     

EIDSKOG     x     Kjell     

ELVERUM     x x x Kjell     

ENGERDAL           Ola Dagfinn     

FOLLDAL   x x   x Charlotte     

GRUE     x x x Kjell     

KONGSVINGER     x     Kjell     

KVIKNE x   x   x Charlotte     

LØTEN OG VANG x   x   x Martin     

ODAL     x x x Kjell     

OS x   x   x Ola Dagfinn     

RENDALEN x   x   x Ola Dagfinn     

RINGSAKER x   x   x Martin     
ROMEDAL OG 
STANGE     x   x Martin     

SOLLIA           Charlotte     

STOR-ELVDAL           Martin     

TOLGA x   x x x Ola Dagfinn     

TRYSIL     x x x Ola Dagfinn     

TYNSET           Charlotte     

ØVRE SOLØR           Kjell     

ÅMOT           Martin     
 
 
 
Martin er styrets representant i avlsutvalget og har ansvar for kontakt med avlsutvalget. 
Charlotte har ansvar for kontakten med Fagråd Geit og Hedmark Gjeterhundlag.
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Vedlegg 3 
 
Arbeidsplan for HSG 2012-2014 vedtatt på årsmøtet i HSG 2012 
 

Tema Hovedmål Delmål Hvordan Ansvar Frist 
Aktive lokallag Skape gode arenaer for 

lokalt samarbeid og 
kompetanse utvikling 
Rekruttering 

Kunnskapsutvikling 
Etablere lokale samarbeids 
former 
Styrke samarbeidet med 
HSG’s underlag 

Studieringer 
Lammeringer 
Fagdager 
Klippekurs 
Samvirkeloven osv. 
Organiseringsmodeller Delta 
på NM gjeterhund 
Besøk fra styre 

Styre Løpende 

Økonomi i sau - 
og geiteholdet 

Bedre økonomien i sau - og 
geiteholdet i Hedmark 
Rekruttering 

 Gi høringsuttalelser til 
Jordbruksforhandlingene. 
Delta i de fora som dette blir 
diskutert 

Styre Løpende 

Fagforum Fagråd Geit 
Værring 30 
Hedmark gjeterhund lag 
Rovviltutvalg vurderes 

 Økt samarbeid og kunnskaps 
utveksling 

Styre/ fagråd 
mf. 

Løpende 

Styre Aktivt styre med sekretær 
Økonomi 
Intern kommunikasjon i 
NSG/HSG/Lokallagene 

Sekretær - dagligdrift  
Bedre økonomien i laget 
Kommunikasjon i styre og 
lokallagene 

Definere styremedlemmenes 
og sekretærs roller 
Instruks til sekretær  
Sponsorinntekter 

Styre Årlig, første 
møte etter 
årsmøte 

Rekruttering Flere som starter med sau – 
og geitehold 

 Besøk i barnehage, 
barneskole og ungdomsskole 

Styre/lokallag Løpende 

Bondens 
samarbeids-
partnere 

 Veterinær dekning i hele 
fylket  

Gi høringsuttalelse på saken Styre Våren 2012 

Rovviltpolitikk Redusere rovviltbelastningen 
i Hedmark 
Landbruksutvikling innenfor 
gul sone 
Øke bevillingene til FKT 

Videreføre samarbeidet 
mellom organisasjonene som 
står bak ”Hedmark-
plattformen”  
Følge opp Rovviltforliket 

FaU midler til utvikling av 
utmarksbasert /grovfôr 
basert næring i gul sone. 
Samt arbeide for øremerkete 
investeringsmiddeler til gul 
sone  

Styre Løpende 

Media arbeid Synlighet i debatten  1 nasjonal sak i året 
1 sak på fylkesnivå i mnd. 
Min. 1 sak på hjemmesiden i 
uken 

 Styre/lokallag Løpende 

 



Hedmark Sau og Geit   
   

 

Vedlegg 4 
 
Møteplan HSG 2013/2014 
 

Arrangement Dato Sted Deltar Diverse 

Styremøte  27.feb Elverum Styret   

Møte m/ Fagråd Geit Uke 10 Telefon Leder, Geitansvarlig   

Møte m/ Avlsutvalget for sau Uke 11 Telefon Leder, Avlsansvarlig   

Møte m/ Gjeterhundutvalget Uke 12 Telefon Leder, Gjeterhundansvarlig   

Styremøte  03.apr Telefon Styret   

Regionmøte Nord Uke 15 Nord-Østerdal Leder, 1-2 styremedl., lokallagsstyrer   

Regionmøte Midt Uke 15 Midt-Østerdal Leder, 1-2 styremedl., lokallagsstyrer   

Regionmøte Sør Uke 15 Elverum Leder, 1-2 styremedl., lokallagsstyrer   

Medlemstur 20.-24. juni Skottland Påmeldte medlemmer Søke tilleggsmidler fra BSF-kapitalen 

Styremøte  14.aug Telefon Styret   

Kurs kåringsdommere og klippere 17.sep Nortura Rudshøgda Samarbeid m/ Nortura og OSG Søke midler fra BSF-kapitalen 

Styremøte  15.okt Telefon Styret   

Fagsamling Geit Uke 46   Fagråd Geit, Geitansvarlig   

Styremøte  13.nov Telefon Styret   

Styremøte  Uke 1 Telefon Styret   

Styremøte  01.feb Gardermoen Styret   

Lammekongress 1.-2. febr. Gardermoen Alle   

          

Frister         

Innrapportering fra lokallag 01.apr   Årsmelding, Styresammensetning   

Godtgjørelser, 1. halvår 15.mar       

Godtgjørelser, 2. halvår 15.nov       
 

 

 

 


