
Hedmark Sau og Geit 
   
  21. januar 2010 

Referat fra styremøte i Hedmark Sau og Geit torsdag  
7. jan 2010 

Møtet ble gjennomført som nettmøte kl 10.00 – 13.30 
 

Tilstede: Kjetil Granrud, Per H Lindholt, Marianne Rønning, Nils Magnar Rom, Øystein Sørby, Hilde 
Stokke Odden. 

 

Sakliste 
 

Sak 1/10  Fastsettelse av årsmøtedato og sted. 
Vedtak: Fredag 5. mars 11.00 – 14.00, på Savalen. 

  

Sak 2/10  Faglig seminar i forbindelse med årsmøtet. 
Det er ønske om å samarbeide med ”Småfeprogrammet i Fjellregionen” om 

fagseminar i forbindelse med årsmøtet.  Småfeprogrammet betaler utgiftene 

ved seminaret. 

 Vedtak: a) Styret gir sin tilslutning til overnevnte. 

b) Marianne og Kjetil gis mandat til sammen med   

     Småfeprogrammet å utarbeide fullstendig program for seminaret. 

 c) Økonomi og fremtidsutvikling bør være bærende tema. 

- Fokus på avl, driftsløsninger og kostnader.  

 

Sak 3/10  Kommunikasjon, informasjon og nettløsninger: 
   - Internsida 

    - Hjemmeside 

     - NSGs intranettside ”Innmarka” 

 

Vedtak: a) Styret mener Internsida er et nyttig verktøy for styret og ønsker 

            denne videreført, men det må ryddes opp på sida ved at  

gamle saker/temaer fjernes når nye legges til. 

b) Hjemmesida opprettholdes inntil videre i påvente av at NSGs nettsatsing, 

men også her må det ryddes opp og fornyes.   

 

Sak 4/10  Jordbruksoppgjøret 2010 
Vedtak: Styret mener følgende er viktig: 

 Økt beitetilskudd i utmark 

 Økt kulturlandskapstilskudd 

 Arealtilskudd flatt som på korn 

 Investeringsmidler til - nybygg og omgjøring 

- nydyrking og grøfting 

         - kulturlandskapspleie 

       - radiobjøller 

 

 Telledato 

 

Sak 5/10  Beitesesongen 2009. Hva ble status med hensyn til rovdyr? 

 
Store ulveskader i Rendalen. Sauen ble fjernet fra utmarksbeite 13. juli. 



Hedmark Sau og Geit 
   
  21. januar 2010 

Galventispa gjorde stor skade i Løten, Stange og Odalen. Galventispa ble etter 

hvert en farse til stor frustrasjon for beitebrukerne. 

Bjørnen gjorde store skader i Ringsakerfjellet, på Hedmarksvidda og til dels 

også i Nord Østerdalen. 

Jerven gjør fortsatt stor skade spesielt i nord i Hedmark. 

Også i år har mange brukere fått avkorting i rovdyrerstatningene. 

 

 
Krav i forbindelse med beitesommeren 2010? 

Vi forlanger:   

 bedre måloppnåelse i henhold til Stortingsmelding nr 15 og 

rovdyrforliket. 

 at Osdalsflokken og Galventispa fjernes før beitestart. 

 lisensjakt på rovdyr om våren som forebyggende tiltak 

 mer effektive skadefelling i beitesesongen 

 

Sak 6/10  Økonomien i HSG 
 Regnskap 

 Krav fra styret 

        Hilde orienterte. 

 

Sak 7/10  Referater/ Orienteringer 
 Marianne orienterte fra arbeidet i Fagråd Geit. 

Budsjett i forbindelse med arbeidet ble muntlig framlagt. 

Vedtak: a) Styret gir sin tilslutning til Fagrådets budsjett. 

b) Styret vil på førstkommende styremøte behandle budsjett for  

    2010, klargjøre prinsippene omkring virkemiddelbruken når det gjelder  

     geit og samtidig skape en bedre forutsigbarhet for Fagråd geit.  

       

 

Sak 8/10  Neste styremøte: 
   Tiur’n kro torsdag 21.jan, kl. 11.00 – 14.00 

   Saker til behandling:  Årsmelding 2009 

       Regnskap 2009 

       Budsjett 2010  

       

Sak 9/10  Evaluering av møteform: 
   Alle ga uttrykk for at ”nettmøte” var greit. 

   Det sparer oss for kjøretid og møteutgifter og gjør oss mer effektive.  

  

Hilde Stokke Odden - sekr. 


