
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 27. oktober 2010. 

 
Møtested: TINE Øst, Brumunddal 

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

Sidsel Røhnebæk og Ken Lunn 

 
Sakliste: 

 

Sak 61/2010:  

Regnskap og rapport for radiobjelleprosjektet/beiteprosjektet per 01.11.2010. 

Det framlagte regnskapet per 15.10.2010 for radiobjelle/beiteprosjektet ble godkjent som 

foreløpig regnskap for prosjektene. 

Rapporten er under arbeid og vil bli sendt styremedlemmene og satt inn som en del av 

årsmeldinga til Oppland Sau og Geit for 2010.  

 

Videre plan for radiobjelleprosjektet: 

Beiteprosjektet er tildelt ekstramidler på kroner 250.000 i 2010 til innkjøp av nye radiobjeller. 

Oppland Sau og Geit sender innen 10.11.2010 søknad om FKT-midler til gode på rammer for 

2010. 

 

Sidsel orienterte om behovet for samlet bestilling på radiobjeller for fylkene, og at dette skjer 

snarlig da Telespor har leveringstid på ca 14 uker.    

 

Informasjon om videreføring av prosjektet, at interesserte kan melde seg. E-post sendes 

tillitsvalgte i lokallag/beitelag og legges ut på nettsida. Forutsetter god telefondekning. 

Prosjektet må ta stilling til årlig avgift i leie for å dekke årlige vedlikeholdskostnader. Kan 

søke lokalt landbrukskontor om midler. 

 

Marthe Lang-Ree og Sidsel Røhnebæk deltar på regionmøtene i januar 2011 for å orientere 

om beitebruksplaner og radiobjelleprosjektet.  

 

Sak 62/2010: Rovdyrsaker 

- Årets beitesesong vil det foreligge oversikt for når erstatningssøknadene er mottatt hos 

Fylkesmannen. 

- Møte 8.10.2010 med miljøvernministeren – innledning fra Pål Kjorstad er lagt på OSG 

sin hjemmeside. 

- Det er planlagt et møte 20. november om rovvilt i Ruste. Det er forsøkt å få en fra 

Miljøverndepartementet til dette møtet, men det er ikke avklart. 

- Sidsel Røhnebæk orienterte fra Nasjonal rovviltkonferanse på Hamar. Foredragene 

blir lagt på nettstedet til Natur, utvikling og design. 

- Beitenæringa respekterer fastsatte bestandsmål, men kan ikke akseptere mer. Det kom 

klart fram. Men, det er ulike interesseorganisasjoner som langt fra hverandre i syn. 

 

Sak 63/2010: Referatsaker 



- Referat fra styremøte 25.08.2010 ble godkjent. 

- Fårikålfestival i Gudbransdal ble veldig vellykket og arrangementey synes å ha ei 

framtid. Oppland Sau og Geit hadde egen stand der med presentasjon av bildeserie og  

medlemsverving. Det var også felles stand for Nortura og KLF, kåring, saueutstilling, 

ulldemonstrasjon, gjeterhunddemonastrasjon og arrangement på Spitsbergseter på 

kvelden. Hans Hjelstuen holdt foredrag om saueholdet i hans tid på kvelden. Et veldig 

godt foredrag som ga ei god ramme for de frammøtte.  

- Leder deltok på møte på Rudi Gard om dyrevelferd i regi av primærnæringa i 

Gudbrandsdalen. Karsten Bergseth, Mattilsynet, OB, OBS, Landbrukshelsen m.flere 

deltok.  

- Representantskapsmøte i NSG 20.-21. oktober 2010 med følgende tema:  

o Orientering om gaupas predasjon  

o Erstatningsoppgjør for skader forårsaket av fredet rovvilt  

o Avlsarbeidet og NSG semin 

o Ny hjemmeside i NSG 

o Sekretærsamling 

o Valgnemndsamling 

 

Sak 64/2010: Klippekurs høsten 2010 

Oppslutning, gjennomføring og tilbakemelding fra kursene som er gjennomført per dato er 

bra. Endelig oversikt over antall deltagere og evaluering legges fram i neste styremøte. 

 

Sak 65/2010: Saker fra værringen 

Årets granskinger er i rute, men en del legger inn høstvekter seint og leverer slaktelamma 

seint. Målet med avkomsgransking må være å bli bedre! En del avdelinger har mer å hente. 

 

Årsmøte i værringen og innstilling til valg. Valgemnda i OSG fungerte foran årsmøte i 2010 

som valgnemnd i værringen. Det forelå ingen instruks for valgnemnda foran valgene i ring 41. 

Værringen har hatt valgnemndsarbeid oppe til vurdering i sitt styremøte.  

 

Styret i OSG oppfordret værringen om å lage instruks for valgnemndas arbeid og komme med 

en vurdering av om værringen skal ha egen valgnemnd eller be om at nemnda i OSG skal 

være valgnemnd i fortsettelsen. Uansett blir det viktig med en god instruks og oversikt over 

hvilke funksjoner som det skal innstilles på det enkelte år.  

 

Sak 66/2010: Møteplan og saker til behandling i OSG framover.  

- Strategiplan NSG 2011-2013 

- Jordbruksforhandlingene 2011 

- Saker til Landsmøte i NSG – frist 15.01.2011 

- Forslag/innspill til valgnemnda i NSG – frist 25.11.2010 

- Forslag på  kandidat til Gromsauprisen og Lykleprisen  

- Plan for regionmøter i OSG januar 2011  

o 10. januar – Sødorp Gjestegivergård 

o 11. januar – Valdres Gjestegård 

o 12. januar – Aas kommunelokale 

 

- Plan fram årsmøte/seminar i OSG 18.-20. februar 2011 

o 10. januar: Frist for stoff til årsmeldinga 



o 14. januar: 1. korrektur på årsmeldinga sendes styret 

o 18. januar: Siste korrektur på årsmeldinga 

o 21. januar: Årsmeldinga sendes til medlemmene som B-post. 

- Plan for styremøter fram til årsmøte i OSG 19.02.2011 

o 18. november: Telefonstyremøte 

o 18. januar: Møte hos Fylkesmannen, Lillehammer. 

 

Sak 67/2010: Sak fra Nord-Fron: Økning av tilskudd på ull til laget. 

Viser til sak 59/2010. Anna Ulmo orienterte om ordningen slik den er i dag.  

Norilia har ansvaret for ordningene. Wallin, Sandbu og Skurdal er kontaktet i saken. Det 

anbefales fra flere hold å sende det som sak til Landsmøtet. Saken bør tas opp på bedt 

grunnlag  og det bør komme press fra en samlet næring. Kompensasjonen betyr mye for 

lokallagenes økonomi. Historisk utvikling bør være en del av saksframlegget til Landsmøtet. 

Samlinga er mer krevende i en del områder da det kreves store kvantum for å fylle bil og 

henger.  

Styret besluttet å sende dette som skal til Landsmøtet i NSG 2011. 

 

 

Sak 68/2010: Ulik prakis ved tildeling av støl til storfe og geit i forhold til de med sau 

innen fylket.  

Det registreres forskjellsbehandling ved utvisning av nye støler i statsalmenninger. Har man 

mjølkeku, mjølkegeit, ungdyr eller ammekyr på beite får man ofte tildelt støl. Saueholdere får 

i noen områder ikke utvist støl. Styret ønsker å undersøke praksis i fylket og vurderer en 

henvendelse til statsalmenningene i saken. 

 

Saken tas opp i telefonmøte 18.11. 

 

Sak 69/2010: Eventuelt. 

Leder deltar på følgende møter: 

- Ledermøte Oppland Bondelag 23.-24. november 

- Medlemsmøte i Gausdal sau og geit 3. november 

- Rovviltmøte i Ruste 20. november 

 

Lesja sau og geit har sendt inn betenkning rundt tilskuddsordninger for de som driver ensidig 

sauehold og de som driver med flere dyreslag. Styret undersøker hva dette kan bety 

tilskuddsmessig i forhold til maksgrense for samlet husdyrtilskudd. 

 

Leder etterlyser innspill på saker generelt fra styremedlemmer og lokallagsledere. Viktig for å 

holde oppe aktiviteten organisasjonen. 

 

Rundskriv til lokallaga: 

- Sauekontrollen (god dokumentasjon) – aksjon for å få flere medlemmer. 

- Saueklipperliste på nettet!   

 

Brev fra Tone Våg og et notat ifm arbeidet mot ny landbruksmelding sendes 

styremedlemmene. 

Leder ønsker innspill til talen på ledermøte i OB. 

 


