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Det er avholdt 3 styremøter i perioden, det er 15 saker som er behandlet, sakene omfatter de saker 

som arbeidsplanen la opp til. I tillegg er det noen orienteringssaker ang uro i organisasjonen, 

Rovdyrproblematikken i Bardu, aksjon salg av sau kjøtt. Det er ikke registrert noen innkomne saker 

fra lokallag eller medlemmer i perioden.  

Styreleder har deltatt på en rekke møter. Den 4 april var TSG invitert til Tjeldsundbrua Kro og Motell 

til en gjennomgang av markedssituasjonen på småfe med Trine Hasvang Vaag, styreleder i Nortura. 

Fikk til et møte med styrelederen etter orienteringen, der Troms Bondelag og Troms bonde og 

småbrukerlag deltok sammen med Troms sau og geit. Det var et greit og konstruktivt møte. 

På bakgrunn av store tap til kongeørn gjennom vinteren, kom det en forespørsel fra Fagerfjell 

beitelag om TSG kunne få til et møte med reindriftsnæringa og fylkesmannen, sno, Nibio, Målselv 

kommune, Lenvik Kommune, Fagerfjell beitelag, brukere av beiteområdet, Roviltnemda for Troms og 

Finnmark. For TSG møtte leder og Terje Benjaminsen. Det var et godt møte som ble avholdt i en god 

tone den 24.4 

Fylkesmannen kom med tilbakemelding om at Ola Elvestuen skulle komme og avholde et møte med 

oss, men det har ikke skjedd. 

Den 28.06 ble grillaksjon i Harstad og på Finnsnes. Det viste seg at opplegget var at vi skulle grille 

kebab burgere? Vi opplevde at det ikke var lammekjøtt å oppdrive i Harstad, det ble forsøkt å få tak i 

flere varer, men det gikk ikke. De som var med på grilling følte at opplegget var for dårlig.  

En stund så det dårlig ut på Finnsnes. Svein Inge Jakobsen tok tak i saken og ordnet med et fint utvalg 

av kjøtt varer, telt, griller, potet og kålrotstappe fra kokt og klar på Senja. I tillegg stilte han og en 

kokk sammen med oss og grillet. Det ble en flott opplevelse man kan bare si takk Torbjørn i Senja sau 

og geit, takk Svein Inge i Nortura. 

TSG var innkalt og møtte på møte hos fylkesmannen i Troms 03.07 ang Bjørnens herjinger i Bardu. 

TSG ved leder framsatte kritikk mot forvaltningen for at de ikke satte inn helikopter med 

varmesøkende kamera. Det viser seg at det er to bjørner som herjet der i fjor. 

TSG var pådriver for å starte en aksjon salg av sau kjøtt, vi fikk Finnmark sau og geit med på dette, og 

saken er i bunn og grunn en solskinnshistorie. Det ble solgt 25 tonn på ordningen medlemskjøp. Hva 

som ble solgt på ordningen mva fri retur og nisje slakt har vi ikke oversikt over, men man kan anta at 

det er betydelig kvanta der også. Troms har solgt mest med 500 skrotter. Balsfjord sau og geit ved 

Lars Ivar Fause gav aldersheimen i Balsfjord sau kjøtt, og fikk medieoppslag på det.  Målselv og Senja 

sau og geit ga syke og aldersheim sau kjøtt og fikk god mediedekning, kronen på verket var da Ole 

Birger Killi fra Senja sau og geit fikk NRK til å dekke overrekkelsen av 10 skrotter på Finnsnes.  

I sakens anledning har leder i TSG lagt mye energi i saken, og var på et evalueringsmøte med Nortura 

og Finnmark sau og geit i Tromsø. Der bestemte vi at aksjonen skal videreføres i 2019. Det er et 

ønske at vi selger sau av det som blir slaktet i vinter, etter ultralyd.  

TSG har også meldt saken inn for årsmøte i NSG for å få hele landet med på aksjonen.  

TSG var representert ved leder på møte med Midt Troms Regionråd.  

På årsmøte til Troms gjeterhund lag den 26. 01. 19 ble vi enige om at styreleder i Troms gjeterhund 

lag skal få møte på styremøtene til TSG, for å knytte gjeterhund laget nærmere TSG.  
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Vara representanter 

1. vara  Terje Benjaminsen. 
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