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Telefonmøte i Utmarksrådet - Norsk Sau og Geit 24. januar 2013 

Møtetid: Torsdag 24. januar 2013 kl. 12.00 – 14.30 

 

Møtested: Telefonmøte 

  

 Følgende deltok: 

Tone Våg, Kjetil Granrud og Ove Holmås. Therese J. Mosti og Karoline Salmila 

deltok som sekretær og saksbehandlere.  

 

Sakliste: 

  1/13 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  2/13 Godkjenning av protokoll fra utmarksrådsmøte 12. desember 2012 

   3/13 Planlegging av Fagtur 2013 

4/13 Gjennomgang av handlingsplanen «Rovvilt» og «Tap på beite» i forhold til 

strategimål og målsetninger for utmarksarbeidet 

   5/13 Vurdering av arbeid rundt en eventuell handlingsplan om dyrevelferd 

   6/13 Milepælsplan Rovvilt 

  7/13 Eventuelt 

 

Sak 1/13 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak: 

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 

 

Sak 2/13 Godkjenning av protokoll fra utmarksrådsmøte 8. november 2012 

Vedtak:  

Enstemmig godkjent. 

 

Sak 3/13 Planlegging av Fagtur 2013 

Saksbehandler: Therese J. Mosti og Karoline Salmila 

 

Saksutredning: 

 

 Fagturen skal gå til enten Vest-Agder eller Rogaland, eller kombinere begge 

fylkene. 

 Tidspunkt: Siste uke i juli eller etter 10. august  

 Har kontaktet fylkeslederne i Rogaland og Vest-Agder per epost og telefon. De er 

positive til å ta imot et besøk av Utmarksrådet. 

 Har kontaktet Fylkesmannen i Aust-Agder og fått informasjon om flåttprosjektet 

på Tromøya som ble igangsatt i 2012. 

 Har kontaktet Atle Domke angående resistens hos snyltere på småfe. Han er 

positiv til å holde et foredrag hvis tidspunktet passer. Han har hatt en god del 

foredrag rundt om kring for Fylkesmannen i Rogaland allerede. 
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 Har kontaktet Snorre Stuen angående forskningen på flått. Han har kanskje noen 

resultater på sin pågående forskning om flått til sommeren. Han er positiv til å 

holde et foredrag hvis tidspunktet passer. 

 Foreløpige vurderte temaer/problemstillinger:  
o Mer sau går på innmark grunnet høye leiepriser av utmarksbeite  

o Problemene med økt resistens hos snyltere på småfe 

o Flåttprosjekt i Aust-Agder i regi av Fylkesmannen  

 

Vedtak: 

 Turen legges til Vest-Agder og vil vare i 3 dager. 

 Tidspunkt er fortsatt ikke fastsatt 

 Aktuelle tema er flått, resistens mot snyltebehandling og prosjektet «Liv i 

saueholdet i Vest-Agder  

 Fylkesleder i Vest-Agder vil bli forespurt om andre aktuelle problemstillinger i 

tillegg til overnatting og sosiale tilstelninger 

 Utmarksrådet vil fortsette med planleggingen. 
 

Sak 4/13  Gjennomgang av handlingsplan «Rovvilt» og «Tap på beite» i forhold 

til strategiplan og målsetninger for utmarksarbeidet 

Saksbehandler: Therese J. Mosti og Karoline Salmila 

 

Saksutredning: 

 Saksbehandlerne har gått gjennom NSGs strategiplan og begge 

handlingsplanene for å se at disse tilfredsstiller målsetningene til arbeidet med 

utmark. 

 

Dokumenter som følger saken: 

 Handlingsplan Rovvilt og Handlingsplan Tap på beite  

 NSGs strategiplan 

 

Vedtak: 

Handlingsplanene er revidert av Utmarksrådet i møte 12. desember 2012. Planene er 

justert i forhold til dagens situasjon og NSGs strategier. I Utmarksrådsmøte 24. januar 

2013 ble søknadsfrist for tap av dyr på beite tilført til Handlingsplan Tap på beite. 

Planene legges frem for styret til godkjenning ved styremøte 11. mars. 

 

Sak 5/13 Vurdering av arbeid rundt en eventuell handlingsplan om 

dyrevelferd 

Saksbehandler: Therese J. Mosti og Karoline Salmila 

 

Saksutredning: 

 En gammel handlingsplan for dyrevelferd fra 2008 skal vurderes om det er 

behov for å redigere og sette den i virke igjen. 
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Dokumenter som følger saken:  

 Handlingsplan for dyrevelferd i saueholdet 

 

Vedtak: 

Handlingsplan for dyrevelferd i saueholdet er utarbeidet av en arbeidsgruppe 

bestående av flere aktører. I mandatet står at disse aktørene skal revidere 

handlingsplanen jevnlig. Utmarksrådet oversender derfor planen til styret for videre 

vurdering av evaluering av planen. 

 

Sak 6/13  Handlingsplan Rovvilt - Milepælplan 2013-2015 

 Saksbehandler: Therese J. Mosti 

Saksutredning: 

 Forslag til Handlingsplan Rovvilt – Milepælplan 2013-2015 er utarbeidet av 

saksbehandler. 

 Forslaget gjennomgås og eventuelle endringer utføres 

 

Dokumenter som følger saken:  

 Handlingsplan Rovvilt – Milepælplan 2013-2015 

 

Vedtak: 

Sekretariatet arbeider videre med justeringer etter innspill fra Utmarksrådet. 

Milepælplanen settes opp for ett år av gangen. Milepælplan for 2013 legges frem for 

godkjenning av styret 11. mars 2013. 

 

 

Sak 7/13 Eventuelt 

 Neste telefonmøte er satt til 25. februar 2013 

 Vurdere utarbeidelse av en årlig arbeidsplan for utmark 

o Det er vedtatt at avdeling utmark skal utarbeide en årlig arbeidsplan. 

Utkast av årsplan 2013 skal legges fram ved neste telefonmøte. 

 Det ble orientert om omorganisering av beitelag/sankelag 

 Det ble informert om flere utmarksrelaterte tilbakemeldinger og spørsmål fra 

fylkesleder i Nordland 

 Orientering om henvendelse fra NRK vedrørende DNs uttalelser om nedgang i 

søknader om rovviltskadeerstatning for 2012 

o En spørreundersøkelse angående rovviltskadeerstatning for 2012 er 

under drøfting. 

 I milepælplan 2013 for Handlingsplan Rovvilt er det tilført at vi skal arbeide 

med å få en klargjøring angående taksering av utmarkas verdi før og etter 

rovvilt. 

 En orientering om at sakene «Levende Landskap» og utarbeidelse av «Lukk 

grinden» skilt vil bli lagt fram på styremøtet 12. februar. 
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__________  ____________  _______________ 

Tone Våg   Ove Holmås   Kjetil Granrud                      

leder                        


