
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 onsdag 25. august 2010. 

 
Møtet ble holdt hos Fylkesmannen i Oppland, Lillehammer 

Deltagere: Kjell Ivar Bergehagen, Alf Ouren, Anna Ulmo, Pål Kjorstad, Håkon Gjelstad og 

Ken Lunn. Sidsel Røhnebæk og Marte Lang-Ree deltok ved behandling av sak 52/2010 og 

53/2010. 

 
Sakliste: 

Sak 52/2010: Radiobjelle/beiteprosjektet – status og videre arbeid/oppfølging. 

Regnskap per 31.07.2010 for radiobjelle/beiteprosjektet ble gjennomgått og godkjent som 

prosjektets regnskap per dato. Regnskap for første prosjektår avsluttes per 30.09.2010. 

Status for prosjektene så langt sett fra medlemmene, Fylkesmannens og OSGs side ble 

gjennomgått. Alle parter er fornøyd med gjennomføring og oppfølging første driftsår. 

Erfaringene samles i en delrapport som skal ferdigstilles innen 01.11.2010. 

Videre arbeid og oppføling fram mot årsmelding og arbeid fram mot neste beitesesong ble 

drøftet. 

Arbeidsmøte for å arbeide med delrapport holdes i uke 40/41. 

Vi søker FKT midler til nye investeringer foran neste beitesesong. Søknad sendes 

rovviltnemnda med tanke på eventuelle midler igjen i rammene for 2010, og  på ordinære 

FKT midler disponert av rovviltnemnda for 2011. 

 

Sak 53/2010: Rovdyrsaker 

Leder orienterte fra aktuelle møter i sommer og om status så langt for beitesesongen 2010. 

Møte i september/oktober med statssekretær Heidi Sørensen. 

Pål deltok på rovviltnemndsmøte 18. august på Gran.  

 

Påviste skader per 16. august 2010: 

Jerv: 51 (36 i 2009) 

Gaupe: 35 (17 i 2009) 

Bjørn: 85 (78 i 2009) 

Ulv: 26 (111 i 2009) 

Kongeørn: 17 (18 i 2009) 

 

Lisensjakt: 

- Ulv: 2 dyr 

- Bjørn: 4 dyr 

- Jerv: 8 dyr (2 innenfor jervesone og 6 utenfor – hunndyrkvote 5) 

 

Rovviltbasen har blitt bedre. Lettter å gjøre oppslag per kommune. Les mer om dette på: 

www.rovviltportalen.no 

 

Det er kommet inn 20 søknader på fellingstillatelser og 16 er innvilget. 

Jervebås skapte debatt hos Fylkesmannen og resulterte i utsettelse av tillatelse til bruk noen 
dager.  

http://www.rovviltportalen.no/


Rovviltnemnda har fått henvendelse vedrørende sonering for jerv og gaupe og 

tilbakemeldingene er at felles område har en del fordeler og bør vurderes på nytt. 

 

Sak 54/2010: Referatsaker 

- Referat fra telefonstyremøte 08.07.2010 ble godkjent. 

- Leder deltok i begravelsen etter Arne Johnsgård som gikk bort i en tragisk 

arbeidsulykke. Johnsgård var en god samarbeidspartner for Oppland Sau og Geit. 

- Studietur med rovviltnemnda på Hadeland. Jordbrukssjef Guttrom Johansen var guide 

på turen. De besøkte en sauegard på Vestsida med store tap, samt lederen i Hadeland 

Sau og Geit.  

- Fårikålfestival i Gudbransdal – foran festivalen i Ringebu  lørdag 2. oktober. 

o Kåringene i området er lagt til 1. oktober og 2. oktober. 

o Informasjon legges på nettsida til OSG. 

- Gjeterhundkurs/kadaversøk/lydighet 14,-15. august på Fefor 

o 25 deltagere med kontinuerlig program hele helga. 

o Veldig positivt miljø i gjeterhundlaget i Oppland. 

o Laget er godt organisert 

 

Sak 55/2010: Klippekurs høsten 2010 

Det er søkt NSG om midler til 6 klippekurs. Om total antall kurs ikke blir flere enn NSG er 

innvilget midler til forventer vi å få positivt svar på søknadene. 

Kursoversikt er ligger på nettsida. Påmelding til OSG eller lokallaget. 

 

Sak 56/2010: Geitesaker 

Det er gode tilbakemeldinger fra årets geitedager i Geirganger. Neste års geitedager vil bli 

holdt i Nord-Norge.  

 

Sak 57/2010: Fagseminar 2011 – forslag til program. 

Styret gikk gjennom forslag til program for fagseminar/årsmøte 2011. Etter at 

foredragsholdere er kontaktet legges invitasjon og program på nettsida. 

 

Sak 58/2010: Saker fra værringen 

- Informasjon foran gjennomføring av kåringssjå 2010 er utsendt per e-post. Det er noe 

justeringer i forhold til den utsendte planen 

- En møteserie med avdelingene hvor Thor Blichfeldt deltar er under gjennomføring. 

 

Sak 59/2010: Sak fra Nord-Fron: Økning av tilskudd på ull til laget. 

Oppland Sau og Geit mener at tilskudd til lokallaget bør økes til kr 2 per kg for å kompensere 

for nedgangen etter at hjemmeklipping av lam er sterkt redusert. Anna undersøker saken for å 

få en orientering om hvordan ordningen i dag er lagt opp. 

 

Sak 60/2010: Eventuelt. 

- Neste styremøte onsdag 27.10.2010 på Nortura, Rudshøgda. 

- Medlemslistene i en del lokallag stemmer ikke i forhold til nye medlemmer som er 

vervet og ikke. 

- Forskjellsbehandling av de som bruker stølen til småfehold. De med geit og de med 

sau behandles ulikt. Det samme gjelder utvisning av nye støler i statsalmenning. Har 

man ungdyr eller ammekyr på beite får man tildelt støl. Saken tas i neste styremøte. 



 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 
 


