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Styremøte 28.februar kl 10.00 2012 Nortura, Tunga. 

 

 

 
17 - 2012 Konstituering og arbeidsfordeling i styret, samt arbeidsplan for 

2012. 
Ansvarlig for rovdyrsaker: Ola Krokan. 

Arbeidsfordeling:  

Radiobjelleprosjekt: Ola og Kristin. 

Tillitsvalgtmøte: Rune. 

Bjørneprosjektet: Kjell Erik. 

Hjemmesida: Kristin. 

Beitebruksplaner: Kjell. 

 

Møtestruktur for 2012 og frem til årsmøte 2013: 

Styremøter: 12/6 – 4/9 – 20/11 – 8/1 – 15/2  

Tillitsvalgmøte: 6/11 

Regionmøter: uke 4 – 2013 

Årsmøte: 15-16/2 2013 

 

 

18 – 2012 Godkjenning av referat fra styremøte 10.02. 
Utsatt til neste styremøte. 

 

19 – 2012 Gjenomgang av årsmøte 10.02.2012. og regionmøtene i januar. 
Regionmøtene gjennomgått og diskutert om møtet på Fosen bør flyttes til annet sted. Totalt 

var det 120 stk på møtene. Enighet om at det holdes 5 stk møter. 

Årsmøtet begynner å bli litt lite og vi vurderer fortsatt å endre antall utsendinger til årsmøtet. 

 

20 – 2012 Referatsaker. 
 Erfaringskonferanse - nasjonalt beiteprosjekt – radiobjeller og beiteprosjekt med ulike 

betydninger (rovdyr og flått).   

 Orientering om varslingsplan – etter det vi oppfatter så fungerer varsling fra SNO til 

beitelagene når det er skader i området eller tilgrensende områder. 

 BSF – vi deltar fortsatt ikke på styremøtene, men det ventes på en avklaring i forhold 

til kostnadene med å delta. 

 Høring landbruksmeldinga – vurderer å få til et møte med stortingsrepresentantene i 

Trøndelag sammen med Nord-Trøndelag.  

 

21 – 2012 Radiobjellelag på fylkesplan. 
Vi arbeider fortsatt for å få til et radiobjellelag for Sør-Trøndelag eventuelt at det blir flere lag 

i Sør-Trøndelag. Ola tar dette videre til styringsgruppa for radiobjelleprosjektet. 



 

22 – 2012 Beitebruksplaner. 
Det er jobbet en del med beitebruksplaner det siste året. Det jobbes fortsatt med dette og 

mulig en kan få fylkesmann på banen i forhold til å påvirke kommunene for å få laga en plan. 

Bør først avklare hva fylkesmann kan bidra med i denne sammenheng og om en skal gå 

videre mer et møte der lokallaga og kommunene er med. Kjell F. ordner med et møte med 

fylkesmannen. Der deltar Kjell F., Ola og Kjell Erik fra oss. 

23 – 2012 Fag dag sau, Skaun. Lørdag 17. mars. 
Fagdag i Skaun og det er lokallaget som er arrangør og de har bedt fylkeslaget om litt 

informasjon. Laget søker om en støtte til arrangementet på kr 2000.- 

Vi ber om at det fremlegges et budsjett for arrangement før vi eventuelt vurderer å gi støtte til 

arrangementet.  

 

24 – 2012 Representantskapsmøte i NSG. 12.-14.mars. 
Dette møtet består for en stor del av “landsmøtesaker”. Ut over det er ikke program fastsatt. 

Det er en del spørsmål omkring erstatningssatser på vei og jernbane. 

Ellers så er medlemslistene i NSG litt vanskelig å få oversikt på. 

 

25 – 2012 Årsmøte til faglaga.  
Ola Krokan deltar på årsmøte i STBS. Beitebasert matproduksjon er viktig nå når det 

produseres for lite av de mørke kjøttslaga. Også viktigheten av å få rekruttert nye brukere 

også på de små/mellomstore husdyrbruka. RMP er også viktige midler som har stor betydning 

for næringa. Velferdsordningene i landbruket er viktige element for rekrutteringen.   

 

26 – 2012 Høring rovviltforskriften. 
Det skal reduseres med 2 bjørneynglinger og vi vil foreslå at det reduseres med 1 i region 6 og 

1 i region 5.   

 

28.02.2012. 

BW                 


