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Referat styremøte 3. april 2013 
 

Øiseth Hotell, Rendalen 
 
 
Tilstede: Leder Ole Jakob Akre, Martin Mostue, Ola D. Gløtvold og Kjell Eierholen 
Invitert gjest: Odd Arne Westgaard 
 
Forfall: Charlotte Ryen og Toril Hårdnes (sekr.) 

 
 
Referatsaker: 
1. 
Martin Mostue orienterte fra møte på Hamar 21.03.2013 vedr rovvilterstatning og 
dokumentasjonsgrad. FM benytter seg nå merknadene til § 8 i forskriftene. 
 
Vedtak i forbindelse med referatsak 1. 
Styret sender et tilsvar på dette møtet og referatet. Odd Arne Westgaard skriver dette og 
sender det til styret for godkjenning og tilslutt underskrives det av leder og sendes FM. 
 
2. 
Møte med Rovviltnemnda / FM den 08.03.2013. om tildeling FKT – midler. Ola D. Refererte. 
 
3. 
Møte med LMD den 22.03. 2013. Ola D og Martin refererte. 
 
 
Sakliste: 
 
Sak 22/13. 
Sekretærfunksjonen i HSG. 
Vedtak: Leder og nestleder tar kontakt med Nortura ved Erling Skurdal for å avklare forhold 
omkring sekretærfunksjonen og økonomi.  
En framtidig sekretæravtale for HSG bør bygges på Norturakonseptet og kontrakten som det 
vises til i Oppland Sau og Geit, med tilpasninger de behov og forhold som Hedmark Sau og 
Geit har. 
 
Sak 23/13. 
Brev fra Tore Enok Skramstad ang årsmøte i Åmot Sau og Geit. 
Vedtak: HSG sender brev til leder i Åmot Sau og Geit og Tore Enok Skramstad, der det blir 
bedt om at Åmot Sau Og Geit innkaller alle medlemmene til et medlemsmøte, og at leder i 
HSG blir orientert om dette møtet slik at representant fra fylkeslaget kan delta. Dette 
medlemsmøtet må avklare forholdene rundt årsmøteavviklingen og hva som skal gjøres. 
 
Sak 24/13. 
Oppfølging av lokallagene. 
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Moment som kom fram: 
− Erstatningssatser ved rovvilttap. 
− Nedgang i ant lam til kåring 
− Større jervuttak 
− Fagdager, der også HSG kan delta lokalt 
− Bruke Småfeprogrammet mer 
− Kjøreutjamning i forbindelse med fylkesårsmøtet 
− En pengepott i fylkeslaget som lokallagene kan søke på til spesielle arrangement. 

(med budsjett og regnskap) 
− Seminkurs, for Solør på andre tider enn første del av oktober 
− Værlamkåring i Grue i forbindelse med fagdag 
− Sammenslåing av små lokallag? Kan fylkeslaget bistå i en slik prosess? 

 
Vedtak: 
Momentene som kom fram fra lokallagene følges opp i arbeidsplan og som tema på 
regionmøtene. 
 
Sak 25/13. 
Regionmøter. 
Vedtak: 
Det arrangeres to regionmøter, et i Nord Østerdal og et i sør/midtfylket. I tillegg arrangeres 
det et møte for saueholdere i Solør / Odal. Dette arrangementet forberedes nærmere av 
Eierholen, og det tas sikte på å få med landbrukskontorene for å nå ut til alle med 
bekjentgjøring. 
Regionmøtet i Nord Østerdal ca 15.06. og sør/midtfylket ca 10.06. Samlinga i Solør/Odal 
medio august. 
 
Sak 26/13. 
Ny rovvilterstatning. 
Vedtak: 
Telefonmøte på dette når saken kommer. 
 
Sak 27/13. 
Utsettes til neste møte. 
 
Sak 28/13. 
Statuett for beste avkomsgranska bukk. 
Vedtak: 
Styret vil opprette en slik statuett, men men tar de konkrete avklaringene omkring en slik 
opprettelse med geitutvalget i HSG. 
 
Sak 29/13. 
Konsulenthjelp i rovdyrsaker 
Odd Arne Westgaard, Stange var invitert av fylkeslederen. Westgaard har arbeidet med et 
samarbeidsprosjekt mellom Stange / Romedal / Vang / Løten / Ringsaker, bla. Møte med 
regjeringsfraksjon i Energi- og miljøkomiteen. Samt noen fra Hedmarksbenken på Stortinget. 
Odd Arne Westgaard presenterte seg selv. Startet med sau i 1977. Er utdannet siviløkonom. 
Har arbeidet i Statens Pristilsyn / Konkurransetilsynet. Regionsjef fra 1998, har vært i Tron 
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dheim og Oslo deler av den tiden. Sluttet i 2001.  
Har erfaring med lov og forskriftssystemet. 
Lederen sa at det var naturlig og gå til behandling av sak 29/13. Lederen spurte så hva de 
andre mente.  
 Eierholen og Gløtvold mente at styret måtte stå samlet vedr pengebruken. Gløtvold 
presiserte at det event måtte dekkes opp gjennom budsjettet. Eierholen foreslo at styret 
bevilger kr. 10.000,- i konsulenthjelp fra Odd Arne Westgaard.  
Westgaard presiserte at direkte utgifter og kostnader burde dekkes og event en timepris på 
omlag kr. 100,-.  
Dette ble vedtatt enstemmig. 
 
 
Sak 30/13. 
Beiteprosjekt a’la Oppland. 
Vedtak:  
Leder får med relevant person/personer til neste styremøte for å gå nærmere inn på 
saksområdet. Jorun Stubsjøen inviteres til dette møtet. 
 
Sak 31/13. 
Drøftet under flere andre saker. 
 
Sak 32/13. 
Resolusjon ang rovdyr vedtatt på årsmøtet i HSG. 
Vedtak: 
De organisasjoner som støtter uttalelsen sender bekreftelse på mail til lederen. 
 
 
  
 

Ole Jakob Akre    
Leder       


