
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 styremøte i Oppland Sau og Geit torsdag 18. november 2010 på 

Bjørns Kro, Lillehammer. 

 
Med på møte var: Pål Kjorstad, Kjell Ivar Bergehagen, Håkon Gjelstad, Alf Ouren, Tobias 

Stubrud og Ken Lunn. 

 

Styret i værring 41 ble innkalt til møte for å delta under sak 76/2010.  

 
Sakliste: 

Sak 70/2010: Referatsaker 

- Referat fra styremøte 27.10.2010 ble godkjent. 

- Søknad til rovviltnemnda og beiteprosjektet på støtte til innkjøp av radiobjeller. 

- Oppfølging av spørsmål om tilskuddsordninger – henvendelse fra Lesja.   

- Leder deltok på medlemsmøte i Gausdal Sau og Geit på Bødal Grendehus. 

- Leder deltok i begravelse etter tidligere leder i NSG, Odd E. Risan. 

 

Sak 71/2010: Forslag til valgnemnda i NSG  

Valgnemnda i NSG ba om innspill på kandidater til valg i Landsmøte i NSG 2011 innen 

25.11.2010.  

 

Styret i Oppland foreslår at NSG tar opp til vurdering størrelsen på styret i Norsk Sau og Geit. 

Styret vurderte det vanskelig å fremme kandidater uten å kjenne hvem i dagens styre som 

stiller til gjenvalg eller ikke. 

Aktuelle kandidater ble diskutert og leder tar kontakt med de nevnte for å forespørre om de 

kan stille til valgkomiteens disposisjon. 

 

Sak 72/2010: Forslag til NSG på kandidater til Gromsauprisen og Lykleprisen. 

Forslag på kandidater med omtale ble gjennomgått og fikk tilslutning av styret. 

 

Sak 73/2010: Rundskriv til lokallaga (ev. beitelaga) 

Informasjonsskriv sendes til lokallaga i desember. Følgende tema tas med/bes om innspill på:  

- Strategiplan i NSG 

- Jordbruksforhandlingene 2011 

- Saker til Landsmøte i NSG – frist 15.01.2011 

- Innkalling til regionmøter i OSG januar 2011 

- Innkallling til årsmøte/invitasjon til seminar i OSG 18.-20. februar 2011 

- Forslag på kandidater foran valgene i årsmøte i fylkeslaget 

- Kompensasjon til lokallaga for innsamling av ull 

- Oppfordre til å søke om deltagelse på radiobjelleprosjektet fra 2011 

- Oppfordring til medlemskap i sauekontrollen som en god dokumentasjon på 

dyreholdet og avlsverdi på dyr med tanke erstatning ved rovviltskader med mer. 

 

Sak 74/2010: Geitesaker. 



- Nye regler for kvalitetsbetaling for geitemelk til TINE vil i løpet av vinteren komme 

ut på høring. 

- Leveringsfri periode for geitemelk er en utfordring i Oppland. Aktiv setring gjør at 

parringssesongen ikke kan starte før etter setersesongen. Det gir kort leveringsperiode 

for geitemelk med leveringsfri periode i november og desember.  

- Det holdes et felles møte for geiteholderne i fylket i samarbeid med TINE Øst på 

sommeren. Geiteholderne har ellers ikke gode arenaer for og møtes for å diskutere og 

ta opp saker av felles interesse. 

- Kontrollprøver for CAE og byllesjuke blir tatt i alle buskaper i Valdres. Veterinær 

Kristin Bakke Lajord tar ut blodprøver av alle geiter i Valdres for å få kartlagt status i 

distriktet.  

- Håkon vurderer om OSG bør invitere til et felles møte for geiteholdere i 

Gudbrandsdalen vinteren 2011. 

 

Sak 75/2010: Ulik prakis ved tildeling av støl til storfe og geit i forhold til de med sau.  

Oppland Sau og Geit fikk henvendelse fra medlem om forskjellsbehandling ved utvisning av 

nye støler eller dyrkingsareal i en del statsallmenninger. Har man mjølkeku, mjølkegeit, 

ungdyr eller ammekyr på beite blir det tildelt støl eller inngjerda areal til beiting. Det ble 

hevdet at saueholdere sjelden får utvist støl.  

Håkon Gjelstad undersøkte saken og fikk bekreftet at det i de fleste statsallmenninger er det 

behovet i driftssammenheng som avgjør mer enn dyreslag. Støl tildeles bare de som kan vise 

til behov for det til daglig drift i beitesesongen. I praksis blir det i de fleste tilfeller de med 

mjølkeproduksjon. Tillatelse til å sette opp gjeterbu godkjennes en del steder, andre ikke.  

Mye er i dag også regulert og blir overstyrt av statsskog. 

 

Håkon Gjelstad fikk i oppdrag å utrede saken for styret og fremme et forslag til et brev som 

sendes Forvaltningen om tildeling av støler og ulik håndtering i forhold til å regne stølen som 

en del av gardens driftsopplegg.  

 

Sak 76/2010: Valgnemnda i Oppland Sau og Geit sine oppgaver foran valgene i årsmøte 

i 2011 – vurdering av alternative løsninger framover. 

 

Styrene diskuterte fordeler og ulemper med felles valgnemnd og samordnet valgordning. I 

drøftingen gikk styrene gjennom hvilke felles aktivitet/oppgaver fylkeslaget og værringen i 

dag har og følgende punkter ble nevnt i diskusjonen: 

- felles foretak 

- felles kasserer 

- felles regnskapsfører 

- felles revisor 

- felles årsmelding 

- felles bankforbindelse m/renteavtale på all innestående kapital 

- felles årsmøtehelg/seminar 

- felles medlemmer siden alle medlemmer i værring 41 skal også være medlem i NSG 

 

Det arbeides i NSG og fylkene for at fagområdene skal bli best mulig ivaretatt i 

organisasjonen. Målet er: 

- God representasjon i fylkesstyret  

- Værring 41 og fagråd geit bør sikres så langt mulig representasjon til Landsmøtet 



- Felles møtepunkt for utveksling av informasjon og det å ivareta og følge opp 

fellesfunksjoner/aktivitet/informasjon/markedsføring 

- Kostnadseffektivt drift. 

 

Forslag til instruks for valgnemnda i Oppland Sau og Geit – sak til årsmøte 2011 i 

værring 41 Oppland og årsmøte 2011 i Oppland Sau og Geit. 

 

Forslaget til instruks ble vedtatt i felles styremøte å bruke som gjeldende instruks for 

valgkomitearbeidet foran valgene i 2011. Deretter legges forslaget fram for årsmøtene 

2011 i forkant av valgene, slik at gjeldende instruks vedtas før valgene foretas.  

 

Det ble gjort vedtak om å flytte årsmøte i værring 41 til fredag 18. februar kl 17 – 19.30, 

slik at årsmøte i værringen og valgene i værringen blir avholdt før årsmøte i Oppland 

Sau og Geit. Dette anses å være fordelaktig og mest funksjonelt i forhold til foreslåtte 

valgordninger nedenfor: 

 

Generelle retningslinjer: 

- Valgnemnda skal så langt det er mulig sikre en bredest mulig representasjon i styrene 

og ut fra de til enhver tid gjeldende vedtekter. 

- Valgnemnda bør innstille på Landsmøteutsendinger blant styremedlemmene i Oppland 

Sau og Geit, men bør så langt mulig sikre at fagområdene er representert.  

- Om interesse, engasjement og faglige kvalifikasjoner ellers er like bør valgnemnda i 

sin innstilling ta hensyn til kjønn, alder og fordeling av representasjon innad i fylket. 

 

Styret i værring 41 Oppland består av 4 representanter (forslag til årsmøte 2011):  

Leder innstilles for 1 år og fortrinnsvis innstilles leder også som værringens representant til 

styret i fylkeslaget. 

Styret består i tillegg av 3 styremedlemmer som velges for 2 år, slik at det innstilles på 1 

styremedlem et år og 2 styremedlemmer det neste.  

Nestleder innstilles for 1 år blant styremedlemmene 

3 vararepresentanter til styret velges i nummerrekkefølge.  

 

Styret i Oppland Sau og Geit består av 5 representanter (forslag til årsmøte 2011): 

Leder innstilles for1 år. 

2 medlemmer til styret innstilles for 2 år.  

2 styremedlemmer er ikke på valg. 

Nestleder innstilles for 1 år blant styremedlemmene. 

3 vararepresentanter til styret velges i nummerrekkefølge. 

 

Blant styrets medlemmer skal: 

- en av representantene være geiterepresentant og fortrinnsvis være leder i fagråd geit 

- en av representantene være av de valgte medlemmer i styret i ring 41 og fortrinnsvis 

være leder. 

 

Valgnemnda for Oppland Sau og Geit og værring 41 Oppland 

(forslag til årsmøtene 2011): 

Valgnemnda består av 4 medlemmer med personlige varamedlemmer. 

 



Årsmøte i værring 41 velger 1 medlem til valgnemnda m/varamedlem for 2 år. 

Årsmøte i fylkeslaget velger 1 medlem til valgnemnda m/varamedlem for 2 år. 

2 medlemmer i valgnemnda er ikke på valg. 

 

Årsmøte i fylkeslaget velger leder og nestleder i valgnemnda fortrinnsvis blant de som ble 

valgt foregående valgår. 

 

Tilpasning ved valg av valgnemnd i årsmøte 2011: 

Værringen velger 1 medlem til valgnemnda m/personlig varamedlem for 1 år og 1 medlem til 

valgnemnda m/personlig varemedlem for 2 år. 

Årsmøte i Oppland Sau og Geit velger ingen nye medlemmer til valgnemnda i 2011, siden to 

av medlemmene ikke er på valg. Men, et av de to gjenstående medlemmene i valgnemnda 

m/personlig vara velges for 2 år slik at valgnemnda er i rute foran valgene i årsmøtene i 

2012. 

  

Sak 77/2010: Eventuelt. 

- Tilpasning av seminarprogrammet fredag kveld og søndag. 

- Frister for årsmelding.  

- Annonsering. 

 

Ken Lunn 

Referent  

 

 

 
 


