
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 på Fefôr, Vinstra fredag 23. august 2013 
 

På møtet deltok:  Håkon Gjelstad, Pål Kjorstad, Anne Kari Veikleenget, Berit Leine Kaltoft, 

Sidsel Røhnebæk og Ken Lunn. 

 

Sakliste: 

Sak 38/2013: Referatsaker 

- Referat fra styremøte 6.juli ble godkjent 

- Scanning av årsmeldingene fra stiftelsen i 1949 og fram til i dag er nå ferdigstilt og 

legges på nett.  

 

Sak 39/2013: Årsmøtehelga på Beitostølen 7.-9. mars 2014. 

Utkast til gjennomføring/program: 

Fredag 7. mars:  

 Årsmøte Værring 41 Oppland kl 17-19.30 (åpent) 

 Årsmøte i Oppland Gjeterhundlag kl 17-19.30 (Gjeterhundlaget inviteres) 

Lørdag 8. mars: 

 Årsmøte i Oppland Sau og Geit (årsmøtesaker) kl 9-13 (åpent for alle) 

 Årsmøte i Oppland Sau og Geit (faginnslag: Nortura + miljødirektoratet/politiker) kl 

14-17 

 Utdeling av premier og utmerkelser m/kulturelle innslag kl 18-19  

 Festmiddag kl 19 

Søndag 9. mars:  

 Fagseminar m/tema sauavl kl 9-13 

o Animalia presenterer muligheter med ny sauekontroll  

o Sauerasenes sterke og svake sider v/Avlsavdelingen i NSG 

o Rekruttering av avlsdyr i bruksbesetninger v/Leder i Avlsrådet  

 

Sak 40/2013: Rovviltssaker. 

- Oppsummering av utvikling fra forrige styremøte. Møte på Vinstra + møte Vinstra 

m/Solhjell.  

- Ulv ble felt i Skåbu. Stor mobilisering i tilknytning til arbeidet med felling. 

- Faglaga i Oppland og Hedmark, Mattilsynet og Fylkesmannens Landbruksavdeling i 

fylkene holdt møte på Lillehammer.  

- NSG møte med rovvilt som tema på Gardermoen. Pressemelding ble sendt ut etter 

møte. 

- Ynglinger registrert i Oppland. Jerv: 5 ynglinger og gaupe 7,5 familiegrupper. 

- Rovviltnemndmøte 21.08. 2013 med Mattilsynet, SNO , samt presse tilstede. 

- Stor økning i skadeomfang i 2013, pr. 20/8 786 skader mot 519 i fjor.   

- Kvoter for uttak av rovvilt vinteren 2013: Jerv: 8 dyr, maks 4 hunndyr med 3 innenfor 

og 5 utenfor sona. Det ble vektlagt at kvota måtte tas ut! Ulv: Vedtak om 3 dyr. 

- DNA av 137 ulike bjørner i Norge 2012, 51 binner og 86 hanner. 



- Orientering fra rovviltmøte i Finnskogen og ekstraordinært krisemøte med 

rovviltnemnda og FM. 

- Mulig rettsak pga saksbehandlingsfeil i Øystre Slidre vedrørende avslag på 

skadefellingstillatelse på jerv. 

 

Sak 41/2013: Saker fra Radiobjøllelaget. 

- Status for økonomien i laget. Sluttutbetaling for tiltak i 2013 er mottatt fra Organisert 

beitebruk.  

- Status ift drift og funksjonalitet av utleid utstyr. Radiobjellene har fungert bra i år, 

men unntaksvis har det vært utstyr som ikke har fungert. Lammenodene kom svært 

seint, og det ble feilinformert om elektronisk innstilling ved utsending. Det har gjort at 

radiobjøller tilknyttet til disse har blitt utladet, og nå er ute av drift. 

- Findmysheep har fungert, men posisjonene er ikke så nøyaktige i alle tilfeller.   

- Viktig at dokumentering av elektronisk utstyr blir lagt fram. 

 

Sak 42/2013: Geitesaker. 

- Orientering om Geitedagene 23.-25. august 2013  

- Midt-Gudbrandsdal landbruk skal utpeke årets Midtdalsbonde. En av de nominerte er 

geitemelkprodusent i Nord Fron. 

 

Sak 43/2013: Saker fra avlsutvalget/værringen  

- Kurs for dommeraspiranter 10.-11/9 og dommerkurs 11/9 (Rudshøgda) 

- Kåringene høsten 2013 er lagt ut på nettsida. 

- Brev til OSG fra Austvang Sau og Geit (scannes og sendes i egen e-post) 

- Info fra saker behandlet i styremøte i værringen 

 

Sak 44/2013: Rundskriv høsten 2013 

Tema:  

 Årsmøte/seminarhelga.  

 Annonsering av værer m/mulig nettauksjon? 

 Sidsel gir tilbakemelding om det er relevant info fra Fylkesmannen. 

 

Sak 45/2013: Eventuelt 

 Hjemmesida – rubrikkannonse på høgre side på forsida. Vi sender ut en invitasjon 

høsten 2013 for annonsering i 2014. De som har annonse i dag har første rett deretter 

den først til mølla. Pris per annonse kr 5000 + mva. 

 Beitebruksseminaret 19.-20. september 2013 – påmeldingsfrist 28/8, via hjemmesida 

til Fylkesmannen i Oppland. 

 Neste styremøte på tlf. før utsending av rundskriv. 

 

 


