
Oppland Sau og Geit 

 
Postadresse:   Telefon: 95234775 Bankgiro:   

Oppland Sau og Geit   2095.19..84249 

v/ Ken Lunn 

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

Referat fra styremøte i Oppland Sau og Geit hos Fylkesmannen i Oppland fredag 28. 

mai 2010. 

 

Møtestart kl 14.00. 

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

Ken Lunn fra styret. Sidsel Røhnebæk, Fylkesmannens landbruksavdeling deltok i første del 

av møtet. I tillegg deltok deltagerne i radiobjelleprosjektet beitesesongen 2010 på et møte i 

forkant av styremøte.. 

 

Møte starter kl 14.00 med oppstart av radiobjelleprosjektet – orientering, underskriving 

av avtaler/leiekontrakter og utdeling av radiobjeller. 

 

Pål viste montering av radiobjeller, delte ut brukermanual og gikk gjennom leiekontrakta på 

bjellene. Oppfølging og bidrag til prosjektrapporten ble understreket som en viktig oppgave 

som alle må bidra med som en del av betingelsen for å få delta i prosjektet. 

For øvrig ble en del praktiske spørsmål drøftet. Pål noterte spørsmål og sender e-post til 

prosjektdeltagerne når han har fått innhentet svar på spørsmålene. 

 
Sakliste: 

Sak 34/2010: Referatsaker 

- Avslag på søknad om hundeprosjekt i Gausdal 

- Oppland Gjeterhundlag – innvilget midler til kadaversøk/gjeterhund 

- Fårikålfestival i Gudbransdal til høsten – sted: Ringebu 2. oktober 2010. OSG, 

Nortura, Furuseth, Fjøssystemer og Knarhullt er medarrangør. Ringebu og Fåvang Sau 

og Geit og reiselivet er hovedarrangører.   

- Møte på Vinstra om radiobjellprosjektet 30. mars 2010. 

- Møte Ruste 10. april 2010. 

- Referat fra styremøte 13. april 2010 ble godkjent. 

- Oppsummering etter møte med lokallaga i Valdres. Håkon Gjelstad orienterte om et 

møte som er holdt i etterkant for å se på mulige nye samarbeidsformer. Det blir 

undersøkt med regionrådet om muligheten for midler.  

 

Sak 35/2010: Radiobjelleprosjektet – status og videre arbeid for styret. 

Innvilget og utbetalt kr 400.000 til innkjøp av radiobjeller i 2010. 

Innvilget og utbetalt kr 108.000 til driftskostnader i radiobjelleprosjektet. 

Problemstillinger som må undersøkes er: Reklamasjoner og oppfølging av eventulet disse. 

Hvem sitt ansvar er det? Eier av bjellene eller leier? 

Viktig at OSG som prosjekteier følger opp, slik at vi er sikre på at alle deltagerne 

gjennomfører/følger opp i henhold til avtalen. 

Pål bistår prosjektdeltagerne med oppfølging og det å komme i gang, spesielt i startfasen.   

 

Sak 36/2010: Samarbeid mellom OSG og Beitebruksprosjektet 

Samarbeidsavtale er skrevet og undertegnet av partene. 

Innvilget og utbetalt kr 365.000 i 2010 til innkjøp av radiobjeller. 



Marthe Lang-Ree er prosjektleder i Beitebruksprosjektet. Det vil hun framover kombinere 

med en 50% stilling i Miljøvernavdelingen knyttet til rovviltforvaltningen. 

 

Sak 37/2010: Rovdyrsaker 

Forslag til sonering av jerv og gaupe – oppfølging av sak fra årsmøte og en tilbakemelding fra 

Vardal Sau og geit, Hadeland Sau og Geit, Toten III Sau og Geit og Fåberg Sau og Geit. Alle  

laga som har gitt tilbakemelding ønsker dagens sonering av jerv og gaupe. Ut fra 

tilbakemeldinger vurderer Oppland Sau og Geit det riktig å gå inn for dagens sonering inntil 

videre. 

 

Kadaversøk – Oppland gjeterhundlag har gjennomført kurs med Kjell Smestad som 

instruktør. Det er nå flere godkjente kursledere. Liste over instruktører legges på hjemmesida. 

 

Oppland Gjeterhundlag skal ha ei samling i august. Tema – kadaversøk med unge 

gjeterhunder før de blir opplært som gjeterhund. Oppland Sau og Geit vurderer muligheten til 

å bli medarrangør på arrangementet. 

 

Varsling ved observasjon av fredet rovvilt – dette er satt i system og skal nå fungere bedre 

enn tidligere. 

 

Møte i rovviltnemnda 28/5 2010. 

Div. orienteringer: 

DNA undersøkingar av bjørn 2009: Landet: 164 bjørner, 49 ho, 115 hann 

7-8 i Oppland, 3 av desse felt i lisensjakta i 2009, 6 av desse var kjent frå tidlegare år. 

HE 18 felt i Ringebu, OP1 (ikkje streifdyr), OP3 (ikkje streifdyr) – Oppland:2007 og 2009, 

He 22 skote i Hedmark, He 63,skote i Hedmark He 88, ST3 – Oppland: 2005-

2006,2007,2009, ST 4 – Oppland: 2007, 2009. 

 

Ny modell for berrekning av ynglingar i samband m/DNA ville gjeve/vil si at 5-6 bjørnekull 

vart født i Norge i 2009, 1 i Hedmark. Etter gamal metode hadde vi 1 yngling. Metoden går ut 

på å sjå ein samanheng i bestanden av kjønn, aldersfordeling, ofte føding, størrelse på kull, 

alder ved førstegangsføding, leveområde, dødelighet i bestand.. 

Jerv: Ferdig m/vinterreg. 

2 påviste pr. 27/5, N-Fron og Lesja. Vil havne minst på bestandsmålet i år. 

39 reg. i landet pr. 25/5, 12 av desse er teke ut nå. DN har bestemt dette, da er det nok fleire 

sikre på gang (eigen kommentar).  

Gaupe: 

Mange observasjoner i Valdres, ingen formening om  antall i Oppland. Sjå Dyreposisjoner.no 

Meldinger: 

Bjørn: Gausdal, S Land, N Land, Ringebu, S Fron, N Fron 

Ulv: Ringebu, Lillehammer, Gausdal, Øyer, Gjøvik, S Fron, N Fron, Sel 

 

FKT midlar: 

2 mill til kommunar beitelag 

1,25 mill til andre, 0,5 mill. radiobjøller, 0,32 mill til eff. skadefelling, 0,16 mill til NINA 

gaupa østafjell 

17 nye saltplassavlesere, nytt: Trevatnbeitelag, 2, Fåvang og Lunner +7(3) og Bødal +1 (3) 

10.000 søyer overvåka nå. 



Prosjekt m/hund, 100.000, Kadaverhundkurs, Lesja, Skjåk, Sør.Fron, Gjøvik, Nordre Land, 

Hadeland.  

 

Gjerde RV 216 – Nord.Mesna 

 

Møte m/miljøvernminister/rovviltnemnda  9/9 201 

 

Mattilsynet vil ha eit møte i forkant av beitesesongen! 

 

Morten Kjørstad, hiuttak, vanskeleg, det ser ut til at DN kan gje hiuttak, men FM/nemnda 

seier nei. Dersom 5 ynglingar innan 10/6 gjer dette at nemnda går for eit uttak. 

 Diskusjon bjørn/ulv 

 

Kvote for betinga skadefelling 2010, adm. Forslag: 

Bjørn: 3, skadefellingstillatelser 

Ulv: 3 

Gaupe: 2  

Jerv: 2 

Kongeørn: FM i tvil om at bestanden har økt, nemnda vil at FM skal høyra på folket  

Vedtak: 4 bjørn, 2 jerv, 3 ulv, 2 gaupe 

27-29/8 friluftsmesse Raufoss, m/DN 

 

Andre rovviltsaker:  

Møte på Vinstra m/kommuner og næring 

Møte med Opplandsbenken planlagt til 15/6 

Søkt om uttak av 2 ulver før beitesesongen 

Anka på vedtaket i søknaden vår om felling av 3 bjørner på sporsnø, sendt DN, oversendt til 

MD 

Søknad om uttak av ST3 (bjørn) påvist i Gausdal i år. 

Søknad om skadefelling av Galven 2 (OSG + OBS), fekk  ja frå FM – positivt resultat! 

Søknad om skadefelling av bjørn i Gausdal (OSG + OBS), i samband med at Gausdal og 

Skåbu har fått nei på sine søknader. I Gausdal var det 2 kadaver – ikkje nok i følgje FM!! 

Det er gjeve fellingstillatelse på bjørn i Skrautvål i Valdres. 

 

Sak 38/2010: Klippekurs – organisering 

Oppland Sau og Geit fikk innvilget kr 3000 per kurs for inntil 8 kurs.  

Arbeidet videre med gjennomføring i samarbeid med lokallaga. 

Ken kontakter Signe Dahl om sentral støtte til klippekursene. 

 

Fordeling på organisering: 

Nord-Gudbransdal: Anna Ulmo 

Sør-Gudbrandsdal: Pål Kjorstad, Kjell Ivar Bergehagen 

Valdres: Håkon Gjelstad 

Vestoppland: Alf Ouren, Ken Lunn 

 

Sak 39/2010: Geitesaker 

Geitedagene 2010 i Geiranger. 



Fagdag geit på Lemonsjøen 10. juni i samarbeid med TINE – program er vedlagt for dagen er 

vedlagt referatet. 

Blodprøve for å sjekke genstatus på bukkene for å bedre gensammensetning i 

geitepopulasjonen i Oppland mtp frie fettsyrer i geitemelk. Spørsmål om støtte for å sjekke 

genstatus. Vi kontakter Thor Blichfeldt om muligheten for å få støtte til blodprøver. 

En del føler det uheldig når det etbleres usanerte geitebesetninger i nye områder med sau på 

beite. I slike tilfelle bør en prøve å komme i dialog med den som ønsker å starte med geit  

 

Sak 40/2010: Oppfølging av handlingsplan i OSG. 

Styrets forslag til handlingsplan ble vedtatt i årsmøte – status og saker til oppfølging fram til 

neste styremøte. 

 

Kadaversøksdagen – åpen dag. Stands med mer 

Kunnskapsløftet nedlegges. 

Oppfølging av hjemmesidene og NSG sin nettsider. 

 

Sak 41/2010: Saker fra værringen 

Anne Grete Stabek er ansatt som regionkonsulent i NSG 

 

Sak 42/2010: Eventuelt. 

- Neste styremøte blir telefonstyremøte og holdes ved behov. 

- Landbruksdagene i Valdres. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 


