
Oppland Sau og Geit 

 
Postadresse:   Telefon: 95234775 Bankgiro:   

Oppland Sau og Geit   2095.19.84249 

v/ Ken Lunn 

Børsvollvegen 333 

2846 BØVERBRU  E-post: ken.lunn@tine.no  

Referat fra styremøte onsdag 3. april 2013 på Hafjell Hotell, Øyer  
 

Deltagere: Pål Kjorstad, Håkon Gjelstad, Alf Ouren, Anna Ulmo, Anne Kari Veikleenget, 

Berit Leine Kaltoft og Ken Lunn møtte fra styret.  

Styret i værring 41-Oppland deltok under sak 16 til 19/2013. Fra styret i værring 41 deltok 

Kjell Ivar Bergehagen, Hans Petter Vaberg, Anne Kari Veikleenget, Peder Leirdal, Simen 

Borgedal og Terje Bakken. 

 

Møte starter med mat kl 17.00. 

 

Sak 19/2013: Referatsaker 

- Referat fra årsmøte i 2013. Positive tilbakemeldinger på årsmøtehelga som i år var et 

samarbeid med Hedmark.   

- Landsmøtet 2013 på Gjøvik. Bra arrangement og spesielt positivt for Oppland at Hans 

Hjelstuen ble tildelt prisen Gromsauen 2013. 

- Pål deltok på møte i SNO 19. februar på Hunderfossen  

- Pål deltok på avlslutning på Beitebruksprosjektet 

- Anna deltok på årsmøte i Oppland Bondelag 12. mars 

- Pål deltok på årsmøte i Oppland Bonde- og Småbrukarlag 9. mars   

 

Sak 20/2013: Arbeidsåret 2013 

Organisering av styrearbeidet og samarbeidet mellom avdelingene ble drøftet. Det ble vedtatt 

å holde minimum 2 felles styremøter årlig, der deler av møtene er felles og deler er delt 

mellom Fylkesstyret og værring 41-Oppland. Arbeidsform og saksbehandling ble drøftet i 

tillegg til mål om involvering i hverandres saker der det er viktig. 

 

Arbeidsplan for 2013 ble gjennomgått. Spesielt ble informasjon og artikler til oppdatering av 

hjemmesida tatt opp som tema. Bilder og tekst sendes leder, slik at vi får ei aktiv hjemmesida.  

 

Innspill sendes til lokallaga om etablering av hjemmeside. Oppfordring om å velge en data 

interessert person. De som ønsker det kan alternativt sende artikler til leder som legger de ut 

på hjemmesida i OSG. 

 

Saker som settes opp på neste side: 

1. Saken om gjerdeproblematikk. 

2. Sak fra Gjeterhundmiljøet. 

3. Facebookgruppe  tas opp til ny vurdering. 

4. Rekruttering til næringa: Mentorordning  og 3 års prosjekt i Gausdal ift rekruttering av 

unge bønder v/Marie Skavenes ønskes det mer info rundt. 

 

Sak 21/2013: Møteplan 2013  
Styremøte fysisk – august på Rudshøgda m/Hedmark og  styret i værringen 

Styremøte fysisk  - november på Lillehammer. 

Telefonstyremøte i juni, oktober, desember.  



 

 

Sak 22/2013: Tid og sted for årsmøte i 2014. 

- Sekretær orienterte om mottatt tilbud fra Radisson Blue, Beitostølen på årsmøtehelg 

7.-9. mars 2014. Styrene ønsker å arrangere en tradisjonell årsmøtehelg og ikke et 

lunsj til lunsj møte som ble vurdert som alternativ.  

- Leder sender en e-post til lokallaga og oppfordrer til å komme med innspill på 

hovedtema for seminarhelga.  

- Styret i værringen ble oppfordret til å innhente innspill fra avdelingene på tema, samt 

vurdere om avl skal være hovedtema. Det er noen år siden det var hovedtema og avl 

som tema gir ofte god oppslutning. 

 

Sak 23/2013: Saker fra Radibjøllelaget. 

- Kontrakt for utleie av utstyr 2013 ble gjennomgått og godkjent. 

-  Oversikt over leietagere utarbeidet av leder for Radiobjøllelaget og Fylkesmannens 

landbruksavdeling ble gjennomgått og godkjent. 

- Faktura sendes ut med krav om betaling før beitestart/utdeling av utstyr.  

- Det ble orientert om arbeidsplan foran beitesesongen 2013. 

-  Det ble stilt spørsmål om leie av radiobjøller regnes som tilsynsutgift på beite? 

Spørsmålet må sjekkes ut med Fylkesmannen.  

-  Lage en modell for videreutvikling av tilbud om utleie av elektronisk 

overvåkingsutstyr. Kartlegge muligheten for økonomisk modell for finansiering 

gjennom utleie. 

-  Tilbud om mentor til nye brukere av utstyr og de som ønsker mer datahjelp for å få 

best mulig utnyttelse av radiobjøller og annet utstyr. 

 

Sak 24/2013: Brev fra beitelaga i Sel og Vågå 

Sak vedrørende FKT midler og midler til Regionalt miljøprogram ble gjennomgått. Styret har 

sammenfallende syn med Vågå og Sel og vil arbeide for at endringene som er innført ikke 

skal få for store konsekvenser for beitebrukerne. Det er viktig at ordninger er forutsibare for 

beitenæringa. 

 

Styret er informert om Fylkesmannens utfordring knyttet til endring i Forskriften og pålagte 

endringer ift bruk av FKT og RMP midler. Fylkesmannen har lagt vekt på tilpasninger for å 

forebygge at endringen skal medføre for store utfordringer for beitebrukere i vårt fylke. 

 

Styret arbeider mot myndighetene med mål om forutsigbare ordninger for beitenæringa, samt 

at ulempene ved omleggingen skal bli minst mulig.     

 

Sak 25/2013: Skottlandsturen 20.-24. juni 2013. (samarbeid med Hedmark) 

Orientering om turen, programmet og BSF støtte til turen. Programmet vedlegges referatet. 

 

Sak 26/2013: Geitesaker. 

Geitedagene 2013 er lagt til Gudbrandsdalen og Fefôr, Vinstra. Foreløpig program ble 

gjennomgått. 

Geitemjølkskvaliteten har vist en meget positiv utvikling siste åra. Dette var tema på 

Landsmøte i NSG. TINE arbeider med nye produkter og det vil komme nylanseringer i løpet 

av et års tid ifølge orientering på Landsmøte. 



 

Sak 27/2013: Rovviltsaker. 

- Referatsaker 

-  Saken fra Øystre Slidre og begrepsbruket “beiteprioriterte områder” ble drøftet. Det  

kan virke  misvisende om det som står som begrep på Fylkesmannens hjemmeside. 

- Sak fra årsmøte vedrørende ekstra kvote på gaupe ble innvilget av Fylkesmannen i 

Oppland. 

- 10 lokaliteter skal sjekkes nærmere mtp aktivitet av jerv våren 2013. 

 

Sak 28/2013: Eventuelt 

- Søknad om støtte til seminar for å informere om Beitebruksprosjektets arbeid ble sendt 

31. mars 2013. Arbeidet er i samarbeid med Fylkesmannen, men OSG som søker.  

- Det ble vedtatt å scanne og laget pdf av årsmeldingene fra 1949-2003. Sigrud Krekke 

med hjelp av Hans Hjelstuen har gjort et verdifullt arbeid for Fylkeslaget med 

gjennomgang og innsetting av kopier av de gamle årsmeldingene i ringperm 

m/skilleark. I tillegg arbeider Sigurd og Hans med gjennomgang av materialet som er 

innlevert til Opplandsarkivet, men som til nå ikke har vært sortert og behandlet.  

 

 

 


