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Referat fra styremøte lørdag 6. juli 2013  
 
Møtet ble holdt på Sødorp Gjestegivergård, Vinstra.  

Tilstede: Pål Kjorstad, Alf Ouren, Anna Ulmo, Anne Kari Veikleenget, Jann-Erik Dalum, 

Anne Terningen, Berit Leine Kaltoft, Arnfinn Beito og Ken Lunn. 

 

Sak 29/2013: Referatsaker 

- Godkjenning av referat fra styremøte 3. april (utsendt  i e-post: 8. april) 

- Orientering fra styremøte i NSG  

- Referat fra møte i rovviltnemnda i juni 

- Vaksine mot toksoplasmose 

- Skottlandsturen 20.-24. juni.  

- Nordre Land er i prosess med samarbeid med kommunen ift aktivitet med 

sauenæringa. Det ble orientert om suksess med tilsvarende arbeid i andre kommuner, 

derav Nord-Fron og Gausdal. 

- Organisering av gjeterhundarbeidet i NSG  

- Fåvang og Ringebu skal arrangere klippekurs for viderekommende høsten 2013. 

- Ringebu, Fåvang og Sør-Fron søker om NM i saueklipping 2014. 

- Folder fra Fylksmannnen er utstendt til alle beitebrukere foran beitesesongen. 

 

Sak 30/2013: Høring endring av rovviltforskriftene på ulv. 

Følgende høringsuttalelse ble sendt NSG fra styret i OSG og etter innspill fra lokallaga:  

 

Styret i Oppland Sau og Geit behandlet høringssaken på styremøte lørdag 6. juli 2013. Styret 

fremmer følgende innspill til høringen vurdert av styret og etter innspill fra lokallaga i 

Oppland. 

 

Nedenfor er satt opp noen punkter som OSG vurderer som viktig at NSG vektlegger 

høringssvar fra organisasjonen: 

- Sonen for ulv må reduseres eller aller helst tas helt bort.  

- Det må være et mål å unngå egne særnorske revir, men ha felles svensk/norske revir på 

grensa. Dagen bestandsmål av ulv kan opprettholdes ved å definere grenseulv-revirene som 

norske. 

Med egen ulvesone:   

- Ulvesonen må håndheves - ulv som går ut av sonen må tas ut umiddelbart.  

- Av endringsforslag i høringsnotatet støtter OSG punkt 3 om å ta ut områdene vest for E6 i 

Østfold fylke og i Follo i Akershus. Vestmarka vest for E16 i Akershus, samt de deler av 

Kongsvinger, Grue og Sør-Odal kommuner som ligger vest for Glomma. 

 

Momenter i debatten/høringen: 

Årets utfordringer med skader forårsaket av ulv i Oppland viser at forvaltningen må 

respektere ulvesonen og ta ut dyr som går ut av ulvesonen umiddelbart. Ulven må i så stor 

grad som mulig tas ut før beitesesongen. For seine uttak medfører økte konflikter og 



beitesesongen 2013 har nok en gang bekreftet at det gir som resultat store lidelser for dyr som 

blir skadet og en stor belastning psykisk og arbeidsmessig for beitebrukerne. 

Vi må også presisere at dersom det er rett at ca. 100 ulver krysser grensa hvert år på leting 

etter nye revir, så sier det seg selv at det må tas ut mye mer ulv om vinteren og frem til 1/6 

mens Miljødirektoratet har råderetten. Ulv som går inn i Norge snur i følge forskere nesten 

aldri, da de må inn i besatte revier igjen på veien tilbake med stor fare for eget liv.  

Et annet moment for å få bukt med det store svenskeproblemet er å opprette et sperregjerde på 

grensen. 
 

Sak 31/2013: Beitebrukskonferansen 19.-20. september 2013  
Det ble vist til informasjon utsendt fra Fylkesmannen. Pål orienterte om det faglige innholdet 

på konferansen som holdes, og det ble oppfordret til delta. Viktig å få med næringene på 

denne konferansen og se hva vi kan gjøre videre av gode, konstruktive tiltak som kan gi 

optimisme. 

 

Sak 32/2013: Rovviltssaker. 

Oppsummering av status så langt i beitesesongen 2013: 

- Ulven startet i Gausdal 

- Kongeørn i Nordre Land 

- Stor utfordringer  i Gudbrandsdal i mange beitelag 

- Felles uttale er sendt fra faglaga og OSG ift situasjonen. 

- Bjørn og ulv har vært den største utfordringen så langt i sesongen 

- Utfordringer med skadefellingslag i enkelte kommuner, organiseringsutfordringer, og 

det kan synes behov for gjennomgang noen steder.  

- Landbruksdepartementet er aktive, men Miljøverndepartementet er krevende å få tak i 

- Uavklarte spørsmål ift tillatelse til å bære våpen under tilsyn. 

- Krav til register over dyr i dyreparker etc.  

- Hva foreslår myndighetene ift forebygging? 

- Henvendelse vedrørende solidaritetsfond til næringa ift rovviltproblematikken 

 

Dagens sak om rovdyr og møte med Solhjell: Stikkord for argumenter på møtet. 

 

ROVDYRFORLIKET:  

- Spørsmål ift bestandsmåloppnåelse av de ulike artene? 

- Overvåking av ulv jfr DNs oversikt over antall dyr som er rundt omkring? 

- Rovdyr som kan medføre potensiell skade skal ikke være her, tas ut. 

- Ulvebestanden utenfor styring. Folk i bygdene er redde for barn og dyr. Ulv vurderes 

som farlige, og mange hevder det er et tidsspørsmål om hva som skjer om beitedyra 

blir borte. Hva tar de da som bytte? 

- Når bestandsmål på ulv er nådd, er det vi sauebønder som skal ha ansvaret?  Bør det 

ikke være STATEN? 

- Samarbeid med Sverige jfr ulvebestanden? Gjerde mot Sverige? 

-  Hva med oversikt og krav om merking av de ulvene vi har i Norge i dyreparker jfr 

Langedragulvene. Vi er blitt kjent med at det ikke er krav om merking og oversikt 

over dyr på Langedrag slik som det er for våre sauer. Om dette medfører riktighet,  

hva skyldes det at det ikke skal være noen nasjonal base /oversikt for dyr i dyreparker? 

Dette også for å ha oversikt med overskuddsdyr, når det blir for mange i en park , hvor 

sendes de da? 



 

SKADEFELLINGSLAG OG UTTAK AV ROVDYR: 

- Kompetanse og samlinger viktige, gode forbindelser og rask varsling når skade er 

skjedd. Oppdaterte telefonlister og nok folk er viktig. Kan det samarbeides mellom 

skadefellingslag i flere kommuner?  

- Bruk av helikopter jfr politiets bruk av varmesøkende utstyr? SNO hjelp i dette? 

- Uttak best på sporsnø. Bruk av plotthunder fra første dag. Skadefellingsløyve for hele 

sesongen og hele fylket?(ikke tid og stedbundet).  

- Midler til betaling for skadefelling og ettersøk , MÅ være tilstede eller komme i 

ettertid. 

- Regler for bruk av våpen viktig blir etterfulgt, hva kan vi sauebønder gjøre jfr 

nødverge, ha med våpen på tilsyn/bæretillatelse/jegerkurs? 

 

SAUEPRODUKSJON, MATPRODUKSJON OG LEVENDE BYGDER: 

- Matproduksjonen skal økes. 

- Saueholdet er i stor grad en næring basert på utnyttelse av utmarksbeite, og et av de 

viktigste livsgrunnlag i bygdene. 

- Beitinga bidrar til opprettholdelse av kulturlandskap og det biologiske mangfoldet.  

- Bruk av utmarksbeite minker risiko for smittepress og sykdom i produksjonen. 

 

KRISEPSYKIATRI/HJELP TIL UTSATTE GARDBRUKERE: 

- Mange gardbrukere har nå fått store psykiske belastinger, er sykmeldte og er i ferd 

med å gi opp drift og framtidsplaner/utvidelse av gardsdriften. 

- Hvorfor er det ikke tatt tak i denne delen av vanskene for gårdbrukerne? Andre 

hendelser og ulykker der mennesker opplever traumatiske hendelser, der får de 

involverte hjelp og støtte. Hva med rovdyrutsatte gardbrukere, er de ikke utsatt for 

traumer og vansker? 

- Hvor er kommunenes og næringens krisehjelp i disse situasjonene? 

- Gardbrukere utsatt nå mht flom, rovdyr, vansker med tilsåing og innhøsting. 

- Ut fra de vansker vi har nå, må det komme midler til kompensasjon for økt tilsyn, 

vurdere gjetingshjelp og ekstra gjerding, der dette vil ha effekt. 

 

STATEN, PARTIER OG VALGKAMP 

- Det handler om troverdighet jfr Staten og de ulike partier nå jfr rovdyr og 

rovdyrforliket/forvaltningen. 

- Økt press på at forvaltningen må utøve iht gjeldende vedtak. 

 

SOLIDARITETSFOND: 

- Det kom forslag om opprettelse av et Solidaritetsfond, som kunne være tosidig: 

- 1. Bli støttemedlem i NSG. 

- 2. Gi økonomisk støtte til fondet for ulik støtte/hjelp når slik trengtes. (oppmuntring, 

kompensasjoner, hjelp til arbeid/lønninger/evtl. dekke utgifter ved advokater/bøter ol.) 

- 1+2: Kombinere dette. 

 

Sak 33/2013: Saker fra Radiobjøllelaget. 

Status for utleie av bjøller og drifting  av utstyr og laget. 



Det har vært store utfordringer med levering av utstyr fra Telespor og ekstra mye arbeid med 

ordning og tildeling av bjøller i 2013. I tillegg har leverandøren feilsendt en del varer som har 

medført ytterligere problemer/forsinkelser. Servicen fra firmaet oppleves svært varierende. 

Fjorårets utfordring med bjøller som ikke fungerte synes å være løst. En bekreftelse på at det 

var en leverandør/kommunikasjonsfeil som brukeren ikke var årsak til. Samme brukere har 

bjøller som fungerer i år. Noe vansker med POI utstyret har det også vært. Spesielt knyttet til 

levering med feil. Leverandør har kommet med tilbud om gjenkjøpsmulighet for en del 

bjøller. Styret vedtok å kjøpe inn igjen 25 stk bjøller til kr 1250 per stk. 

Finmysheep synes stort sett å fungere greit så langt i beitesesongen 2013. 

 

Sak 34/2013: Geitesaker. 

- Geitedagene 2013 på Fefôr, Vinstra (program utsendt 20/5 på e-post) 

 

Sak 35/2013: Årsmøte/seminarhelga på Beitostølen 7.-9. mars 201 

Status for helga ble gjennomgått. Det ble ikke tid til å drøfte programmet, så saken tas opp i 

neste styremøte. Værringen er oppfordret til å komme med innspill og utfordres på det før 

neste styremøte i OSG. 

 

Sak 36/2013: Saker fra avlsutvalget/værringen  

- Kurs for aspiranter 10.-11/9 og dommerkurs 11/9 på Rudshøgda 

- Lokallaga og værringen er bedt om å fremme forslag på kandidater 

 

Sak 37/2013: Eventuelt 

- Neste styremøte ble bestemt å holde søndag 25. august ifm geitedagene på Fefor, 

Vinstra. Nærmere beskjed om tid i innkallingen. 

 

- Organisering av Fylkesstyret etter valgene i Landsmøte 2013 

o Håkon Gjelstad tar over som leder i OSG fra 07.07.2013. 

o Pål Kjorstad fortsetter som nestleder, rovviltansvarlig og leder i 

Radiobjøllelaget.  

o Varamedlemmer innkalles ved behov til styremøter for å avlaste i perioder 

med stor arbeidsbelastning. 

o Sekretær ønsker også avlastning pga total arbeidssituasjon. Løsning ble drøftet, 

men styret tar opp igjen spørsmålet i neste styremøte. 

 


