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Referat styremøte 16. august 2013 
 

Øyseth Hotell, Rendalen 
 
 
Tilstede: Martin Mostue, Kjell Eierholen, Charlotte Ryen, Ola D. Gløtvold, Magne Horten  
 og Ole Jakob Akre. 
 
 
Sakliste: 
 
Sak 36/13. Regionmøte syd den 5. september kl. 19.00 på Skaslien Gjestgiveri 
Alle syd for Elverum som leverer produksjonstilskuddsøknad ang sau innkalles. Dette i 
samarbeid med landbrukskontorene i reionen. Kjell har ansvaret for dette. 
Leder i NSG, Tone Våg deltar. 
Agendaen er å få flere inn i fylkeslaget. 
 
Sak 37/13. Åmot Sau og Geit 
Det er sendt skriv til Åmot Sau og Geit fra generalsekretær Lars Erik Wallin i NSG. Det er her 
redegjort for lover og regler, og likeens henstilt om at leder i fylkeslaget og generalsekretæren 
i NSG kommer på et styremøte/medlemsmøte for å bli ferdig med denne saken. 
 
Sak 38/13. Evaluering av ulvesona. 
Endring i rovvilforskriften- forvaltningsområdet for ynglende ulv. 
Hedmark Sau og Geit går klart i mot ulvesone, både bestående og/eller eventuelt ny sone. 

• Ulv som kommer inn i, eller i nærheten av beiteområder må taes ut øyeblikkelig. 
• Vi mener at det ikke skal være ynglende ulv i Norge. 
• Skal Norge ha ulv på norsk territorium må den forvaltes i hegn, slik et enstemmig 

årsmøte i Hedmark Sau og Geit vedtok på lagets årsmøte i februar 2013.  
 
Sak 39/13. Dommerkurs 
Det er fastsatt dommerkurs til 10. – 11. september på Rudshøgda. 
Legges ut på lagets hjemmeside. 
 
Sak 40/13. Kåring av lam 
Ansvaret ligger her hos Avlsutvalget. 
Lokallagene er kontaktet, og det jobbes med et fast opplegg som er klart i nær framtid. 
 
Sak 41/13. Referatsaker 
Det ble referert fra div møter som leder og andre styremedlemmer har deltatt på. 
 
Sak 42. Eventuelt 
Sekretærfunksjonen i laget ble diskutert. Det var enighet om at leder kontakter Erling Skurdal, 
Nortura. Forslag på at han, leder og sekretær tar et møte for å få til en kontrakt som blir 
gjeldende. Dette for at alle parter vet hva de har og forholde seg til og at konflikter unngås. 
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En annen ting som ble diskutert og vedtatt er å søke om midler til en rovdyrkontakt. 
Søknaden er skrevet og sendt, og har en årlig ramme på kr. 170.000,- 
Bakgrunnen er at vakttelefonen ikke fungerer godt nok hos fylkesmannen, og det mest 
vesentlige er at vi har en person i Hedmark Sau og Geit`s regi som skal være behjelpelig med 
de som blir rammet av rovdyrangrep/skader. 
 
   
  
 
 
 
 

Ole Jakob Akre 
Leder 


