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Telefonmøte i Utmarksrådet - Norsk Sau og Geit 25. februar 2013
Møtetid: Mandag 25. februar 2013 kl. 09.00 – 10.30
Møtested: Telefonmøte
Følgende deltok:
Tone Våg, Kjetil Granrud og Ove Holmås. Therese J. Mosti og Karoline Salmila
deltok som sekretær og saksbehandlere.
Sakliste:
8/13 Godkjenning av innkalling og saksliste
9/13 Godkjenning av protokoll fra utmarksrådsmøte 24. januar 2013
10/13 Planlegging og utarbeidelse av spørreundersøkelse om
rovviltskadeerstatning
11/13 Ferdigstilling av Milepælplan 2013 for Handlingsplan Rovvilt
12/13 Utkast av arbeidsplan 2013 for utmarksavdelingen
13/13 Utarbeidelse av tiltaksplan ved hundeangrep
14/13 Omgjøring av handlingsplanen «Tap på beite» til en håndbok og
ferdigstilling
15/13 Orientering om revidering av «Investeringstiltak i beiteområde»
16/13 Orientering om planlegging av Fagtur 2013
17/13 Eventuelt

Sak 8/13

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

Sak 9/13

Godkjenning av protokoll fra utmarksrådsmøte 24. januar 2013.
Vedtak:
Protokoll ble enstemmig godkjent.

Sak 10/13

Planlegging og utarbeidelse av spørreundersøkelse om
rovviltskadeerstatning
Saksbehandler: Therese J. Mosti og Karoline Salmila
Saksutredning:
 På styremøtet 11.-12. februar ble det vurdert at det foreløpig ikke skulle lages
en spørreundersøkelse som var rettet mot geite-/og sauebønder.
 Det har blitt diskutert om det kunne være aktuelt å lage en spørreundersøkelse
som var rettet mot fylkeslag og/eller lokallag.
 Styret i NSG frykter at en slik undersøkelse vil bli kostbar og gi lite utbytte på
grunn av lav svarprosent.
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Vedtak:
I tråd med styrets uttalelse er utarbeidelse av en slik spørreundersøkelse ikke aktuelt.
Det oppfordres i stedet til økt fokus på viktigheten av å melde alle kadaverfunn hvor
det er mistanke om tap til rovvilt til SNO. Saksbehandlerne setter opp en oversikt over
tall over rovviltskadeerstatninger offentliggjort av DN på Rovbasen 03 og artikkelen
DN publiserte 15.01.2013.

Sak 11/13

Ferdigstilling av Milepælplan 2013 for Handlingsplan Rovvilt
Saksbehandler: Therese J. Mosti
Saksutredning:
 Milepælplanen ble styrebehandlet 12. februar 2013
 Eventuelle endringer vedtatt av styret utføres
Dokumenter som følger saken:
 Foreløpig utarbeidet Milepælplan
Vedtak:
Det skal ikke jobbes med flere konkrete saker angående juridisk vurdering av beiterett
i utmark (delmål 1) før Krokann-saken er over. Punkt om juridisk avklaring om
mulighetene i rettssystemet flyttes derfor foreløpig til september 2013. Informasjon
om betydningen av beiteretten (under delmål 1) er en kontinuerlig arbeidsoppgave, og
føres derfor opp kontinuerlig gjennom året. Saksbehandler legger inn disse endringene
i Milepælplanen.

Sak 12/13

Utkast av arbeidsplan 2013 for utmarksavdelingen
Saksbehandler: Therese J. Mosti og Karoline Salmila
Saksutredning:
 I telefonmøte 24. januar 2013 vedtok Utmarksrådet at det skal utarbeides en
årlig arbeidsplan for utmarksavdelingen
 Et forslag til arbeidsplan er utarbeidet av utmarksavdelingen
 Forslaget drøftes av Utmarksrådet
Dokumenter som følger saken:
 Forslag til årlig arbeidsplan for utmarksavdelingen
Vedtak:
Arbeidsplanen gjøres mer oversiktlig ved å henvise til Milepælplan 2013 for
Handlingsplan Rovvilt for alle momenter om rovvilt. Videre skal saksbehandlerne
korte ned setninger, og forkorte planen noe.
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Sak 13/13

Utarbeidelse av tiltaksplan ved hundeangrep
Saksbehandler: Karoline Salmila
Saksutredning:
 I 2012 fikk NSG tilbakemelding om flere tilfeller av hundeangrep på beitedyr
der politiet ofte henlegger sakene – NSG ser alvorlig på situasjonen og sendte
brev til alle politidistrikt i Norge at alle slike saker må få høyere prioritet.
 I februar 2013 fikk saksbehandler henvendelse fra et medlem om det var
utarbeidet en strategiplan ved hundeangrep. Med en slik strategiplan vil
bonden være mer rustet til å takle en slik hendelse riktig.
Dokumenter som følger saken:
 Et utarbeidet forslag til tiltaksplan ved hundeangrep.
Vedtak:
Tiltaksplanen sendes til utmarksrådet for redigering og ferdigstilling. Den vil bli lagt
ut på nettet når den er godkjent.

Sak 14/13

Omgjøring av handlingsplanen «Tap på beite» til en håndbok og
ferdigstilling
Saksbehandler: Karoline Salmila
Saksutredning:
 Styret vedtok 11.-12. februar at handlingsplanen «Tap på beite» skulle
omgjøres til en håndbok
 Saksbehandler har kommet med forslag til endringer i handlingsplanen for å
kunne omgjøre handlingsplanen til en håndbok
o Forslag om at håndboken skal være i A6 størrelse – slik som i dette
saksdokumentet
 Utmarksrådet må diskutere hvordan denne håndboken skal distribueres til våre
medlemmer. Skal den selges, gjøres tilgjengelig på nettet eller eventuelt sendes
ut sammen med et eksemplar av «Sau og Geit» etc.
Dokumenter som følger saken:
 Forslag til håndbok
Vedtak:
Håndboken lages i A6 format, og distribueres til NSGs medlemmer.

Sak 15/13

Orientering om revidering av «Investeringstiltak i beiteområde»
Saksbehandler: Therese J. Mosti
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Saksutredning:
 Dokumentet «Investeringstiltak i beiteområde» har blitt revidert
 Følgende endringer er gjort i dokumentet: priser er oppdatert, layout er endret
for å passe bedre til sideinndeling, bilder er satt inn og sidene er nå nummerert
Dokumenter som følger saken:
 Ny versjon av dokumentet «Investeringstiltak i beiteområde»
Vedtak:
Revideringen godkjennes. Saksbehandler legger det oppdaterte dokumentet på NSGs
hjemmesider.

Sak 16/13

Orientering om planlegging av Fagtur 2013
Saksbehandler: Karoline Salmila
Saksutredning:
 Fagturen skal gå til Vest-Agder
 Tidspunkt: Snorre Stuen, Atle Domke og Ove Myklebust har anledning å holde
innlegg 19. og 20. august
 Økonomi:
o Snorre Stuen tar et honorar på 1050 kr i tillegg til reiseutgifter
o Atle Domke tar et honorar for innlegg på 45-60 min på 1200 kr. Hvis
det krever mye forberedelse (eks et veldig spesifikt tema) tar han som
regel 3-600 kr ekstra. Reiseutgiftene kommer i tillegg (eks bil 8,05
kr/km)
o Ove Myklebust tar ikke betaling siden han får holde innlegg om sitt
prosjekt i Vest-Agder
 Ove Myklebust kommer med forslag om at vi kan besøke Agder Kystbeitelag
v/leder Leif Christian Torsøe fra Vennesla. Der kan man se på beiting med
villsau og økologisk villsaudrift. Ove Myklebust og fylkesleder Sven Haughom
har en dialog om planleggingen av denne turen.
Vedtak:
Utmarksrådet (UR) ønsker å snevre inn turen til to dager, 19. og 20. august. UR ønsker
kun at Atle Dumke og Ove Myklebust skal holde innlegg under turen. UR har ønske
om å besøke Agder Kystbeitelag ved Leif Christian Torsøe (Leder) og Roar
Svindland.

Sak 17/13

Eventuelt
Det bør informeres om kodefarger på bjelleslips på tilsynsplakater. Mattilsynet og DN
er fokusert på kodemerkingene, og det er en fordel å oppfordre flere til å følge disse
kodene. Det vedtas å innføre informasjon om dette på tilsynsplakatene, men fortsatt å
produsere plakater uten dette forslaget for brukere som følger egne kodemerkinger.
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__________
Tone Våg
leder

____________
Ove Holmås

_______________
Kjetil Granrud

