
Oppland Sau og Geit 

 
Postadresse:   Telefon: 95234775 Bankgiro:   

Oppland Sau og Geit   2095.19.84249 

v/ Ken Lunn 

Børsvollvegen 335 

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

Referat fra telefonstyremøte torsdag 8. juli 2010 

 
Deltagere: Pål Kjorstad, Alf Ouren, Kjell Ivar Bergehagen, Håkon Gjelstad og Ken Lunn. 

Anna Ulmo meldte forfall. 

 
Sakliste: 

Sak 43/2010: Referat saker 

- Referat fra styremøte 28.05.2010 ble godkjent. 

 

Sak 44/2010: Radiobjelleprosjektet. 

Kort status ved Pål:  

- Alle er i gang nå. Litt oppstartvansker og noen småfeil ellers går det greit. 

- Pål har fått muligheten til å følge besetningen til Lars Ole Auglestad i Sør-Fron. Det 

har vært nyttig for å lære mer om funksjon av bjeller og oppfølging på data/sporing av 

dyra. Det er interessant å følge dyra sine bevegelser i beiteområdet. Kartene er nesten 

største utfordringa. Det er lite stedsangivelser på kartene. 

- OSG skal vise/demonstrere radiobjelleprosjektet på gjeterhunddagen lørdag 

14.08.2010. 

- Regnskapsoversikt er lovet fra regnskapsføreren medio august. 

- Noen små problemer, bjøller m/like nr. i hjernen, småfeil, batteri etc. Har bestilt noen 

nye deler og ikke fått regning på det. 

- Det har gått bra, 1 enhet skiftet vi batteri på etter råd, men ute av drift likevel. Skiftet 

batterilokk på en og den er ok, 1 søye/enhet er borte sidan 25 juni. 

- Søyer med normalt beite litt til og fra, alle på plass ei tid, noen få har nå gått langt, og 

var relativt fort på 12-1300 moh 

- Noen få alarmer på 3 timer. 

- Dårlig: Klavene litt plundrete å ha på /av, ingen reservedeler på et såpass stort kjøp er 

ikke tilfredsstillende. 

 

Sak 45/2010: Rovdyrsaker. 
Møter: 

 Møte m/SNO på Lillehammer, OSG møtte m/Berget og Jørstad 

 Møte Opplandsbenken på Stortinget - 15/6 

 Møte med beitelaga i Fåvang - 1/7 

 Møte rovviltnemnda - 2/7 

 

OSG har vært med og hjulpet til i følgende søknader siden sist: 

- Klage til MD om sein saksgang i DN om felling av ulver, fikk svar 3/7 

- Ulv Lillehammer/Øyer, hurtig reagert og godt jobba av saksbehandler hos FM. 

- Jervetispe m/hvalper, Ringebu/Øyer 

- Anke/klage på samme sak. 

 

Fellingstillateøse: Bjørn: Nord-Aurdal/Etnedal, Gausdal, Øyer nå. 

Jerv: Fåvang, tispe m/unger som er skadevolder fritatt. 



Ulv Lillehammer/Øyer/Ringebu – felt Galventispa2, Ringebu/Øyer – felt 2 svenskeulver hann 

og hun. 

 

Bestandstall:  

Jerv 5 ynglinger, 3 i fjor. 

Gaupe: 4, 6,5 i fjor, 5,2 i snitt, 10-15 over landsmålet.  

Kongeørn: Skal nå inn i nasjonalt overvåkingsprogram, Oppland 50-60 hekkende par, 10 

vellykka observerte hekkinger i 2009, 21 i 2004, men med dobbelt antall sjekket. 

 

Skader pr. 30/6: 

- Ulv 19 ++ 

- Bjørn 19 

- Jerv: 20 

- Gaupe 10 

- Kongeørn 7 

- Mindre enn i fjor, men ulven er ikke reknet med enda 

- Rev 26 

 

Elles ser det ut til at varslingsrutinene frå FM/SNO nå går bedre. Håper at alle beitelag gjør 

det samme. 

  

Beitelagslederne har en viktig jobb i å videresende/formidle informasjon.  

 

Sak 46/2010: Klippekurs. 

- Et eller to kurs på Helle Slakteri,  Valdres – Håkon følger opp. 

- Ringebu (viderekommende) og Nord Fron (nybegynnere) vil holde kurs i fjøs lokalt. 

- Vestoppland – holder to kurs på Nortura, Rudshøgda – Ken følger opp. 

 

Per Nyhus og Bjørnar Bakken har sagt seg villig til å være kursledere. Søknad sendes felles 

for sentrale midler er 07.08.2010 – til da må alt være på plass med tid, sted osv. 

 

Sak 47/2010: Gjeterhundkurset lørdag 14.08.2010 

- Kurs i opplæring av unghund til kadaversøk v/Oppland gjeterhundlag. 

- Kurset holdes på Bø-seter til Søberg ved Fefor, Vinstra 

- Pål orienterte om OSG sin deltagelse på dagen. Radiobjelleprosjektet presenteres. 

- OSG dekker kostnadene til servering av vafler, kaffe med mer. 

- Det er forhåndspåmelding og de som ønsker å ta turen dit melder seg på. 

 

Sak 48/2010: Støtte til programserien ”Skal Norge gro igjen?” 

- Viser til utsendte e-post fra Pål, videresendt for Nord-Trøndelag + NSG 

- Programserie fra ulike steder i landet. Positiv markedsføring av beitedyra som 

kulturlandskapspleiere. 

- OSG støtter tiltaket med kr 5000. 

- Det nye sankeanlegget i Fåvang kan være en ide å presentere, videre de aktive 

stølsområdene som viser effekten av beitedyra, tilsyn og overvåking med radiobjeller 

kan også være en positiv vikling. 

 

Sak 49/2010: Info fra værringen. 



- godkjent ny ringavd i Valdres, avd 55. 

- Møterunde med avlssjef Thor Blichfeldt med forskjellige ringavdelinger i august 

måned. 

- Dommersamlinger på Rudshøgda og Gol  

- Kåringsoppsettet er utsendt for tilbakemelding 

- Terje Bakken er engasjert som sekretær, foreløpig fram til 31.12.2010 

- Rundsskriv om kåringer fra NSG med søknadsskjema om tillatelse til å avholde lokalt 

kåringssjå høsten 2010 er sendt som rundskriv på e-post.   

 

Sak 50/2010: Info fra fagråd geit. 

- Fagdag geit ble holdt på Lemonsjøen 10. juni 2010 og var vellykket. 

- Geitedagene er 20.-22. august 2010 i Geiranger. Den nye landbruksmeldinga og 

strategiplan geit i TINE er viktige tema. Strategiplanen får stor oppmerksomhet, siden 

det nå er i meste laget med geitemelk. 

- Fôringsstrategi ift melkekvalitet, helseplan for geit, satsing på kjekjøtt, avlsmessig 

framgang for geit, tiltak i verdensarvsområde i Geiranger og nye driftsbygninger for 

geit og kulturlandskap er også satt på dagsorden på årets geitedager. 

 

Sak 51/2010: Eventuelt. 

- Neste styremøte holdes mandag 23. august 2010 kl 15.00-20.00 hos Fylkesmannen, 

Lillehammer. 

- Medlemslistene med status hittil i 2010. Per dato er det 1141 medlemmer i Oppland, 

mot 1184 i 2009. Lag med stort frafall av medlemmer blir kontaktet av styremedlem 

fra område. 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 
 


