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REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSGRUPPA 12. JANUAR  

 

Sted: Midtre Gauldal rådhus – formannskapssalen 

 

Tid: 12. januar kl. 09.00 – 14.00 

 

Tilstede: 

Fylkesmannen i S-Trøndelag v/ Silje Vang og Kjell Vidar Seljevold 

S-Trøndelag Sau og Geit v/Kjell Erik Berntsen 

Bengt Ødegård 

Kai Børge Amdal 

Hans Iver Kojedal 

Geir Morten Granmo  

  

Bakgrunn for møtet: 

Evalueringsmøte i Bjørneprosjektet 2011 der det ble satt ned ei arbeidsgruppe bestående av de 

tilstedeværende med følgende mandat: Komme med forslag til organisering (interkommunalt 

samarbeid) og komme med forslag til mandat for og sammensetning av ei ny styringsgruppe. 

Arbeidsfristen til arbeidsgruppa er innen utgangen av januar. Kommunene har deretter en frist 

til utgangen av februar til å komme sammen og diskutere arbeidsgruppas forslag, vedta 

samarbeidsmodell og valg av styringsgruppe. 

 

Det ble først diskutert litt løst omkring hva som må til for å få en effektiv og god videreføring. 

Følgende momenter kom fram: 

 Må få ei aktiv styringsgruppe med fastsatt møteplan 

 Det må lages en instruks for kommunal og interkommunal fellingsleder 

 Behov for å involvere kommunene i større grad enn det som har vært tilfelle 

o Hver kommune må oppnevne en ansvarlig person som sørger for 

informasjonsflyten i sin kommune og mellom kommunen og prosjektet. 

o Kommunene må være representert i styringsgruppa med felles representant(er) 

 Bredere satsing på hunder for å sørge for kontinuitet og geografisk spredning i 

hundematerialet  

o ”Stipend” til de som ønsker å satse på en unghund inn til prosjektet med en 

ekstern evaluering etter ei gitt tid. Kun de hundene som oppnår et på forhånd 

bestemt prestasjonskrav gis tilbud om an avtale med prosjektet. 
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o Vi har behov for 2 typer hunder i et fellingsforsøk (sporhund og løshund). 

 Lokalt skadefellingslag 

o Hvor mange personer fra hver kommune? Krav om max 15 i opprinnelig 3-års 

prosjekt. Også et kostnadsspørsmål.  

 Alle må ha en grunnbasis på teori og praksis 

o Det bør ikke være noe i veien for at lagene kan operere på tvers av 

kommunegrensene. 

o Skal det være krav om egen skyteprøve hvert år? 

 Dette bør være likt for alle kommuner og opplegget gjennomførbart på 

de fleste skytebaner for å spare reisekostnader 

 Det interkommunale fellingslaget (fellingslederne) bør reetableres etter intensjonene. 

 Hva med fellingsforsøk på skadegjørere utenfor prosjektkommunene? 

o Det er åpnet for at det regionale fellingslaget kan delta og lede fellingsforsøk 

også i slike tilfeller, men akutte situasjoner i prosjektkommunene skal 

prioriteres. 

 Skal prosjektet omfatte flere arter som ulv, jerv og gaupe? 

 Hvilke krav stilles til forsikringer og hvilket ansvar har hver enkelt i egenskap av å 

være fellingsleder og deltager på kommunalt skadefellingslag? 

 

 

Organisering 

Arbeidsgruppa foreslår at en videreføring av prosjektet organiseres som et interkommunalt 

prosjekt bestående av de 8 deltagerkommunene. DN stiller ingen krav i forhold til delegering 

av myndighet fra hver enkelt kommune til vertskommunen. Men det må avklares om hvilke 

krav kommunalt lovverk stiller ved valg av en slik løsning. 

 

Arbeidsgruppa diskuterte behovet for årlig kapitaltilførsel fra kommunene, men overlater til 

styringsgruppa å ta stilling til dette spørsmålet. 

 

 

Arbeidsgruppa kom fram til følgende mandat for styringsgruppa: 

1. Økonomi 

2. Lage opplæringsplaner for fellingsledere, hunder og lokalt mannskap 

3. Sørge for informasjon 

4. Lage nødvendige instrukser og inngå avtaler 

5. Ha kontakt opp mot SNO – intensjonsavtale om samarbeid 

6. Kontinuerlig evaluering hunder/-ekvipasjer og sette målkrav 

   

 

Styringsgruppa bør ha følgende sammensetning: 

 2 representanter oppnevnes av deltagerkommunene 

 1 representant oppnevnes av fylkesmannen 

 1 representant oppnevnes av sauenæringa 

 1 representant oppnevnes av fellingslederne 

 Prosjektleder er sekretær for styringsgruppa 

 

Styringsgruppa konstituerer seg selv, og det skal velges leder. Arbeidsgruppa kaller inn til 

møte i løpet av februar der forlaget presenteres. De ulike deltagerne må på forhånd ha pekt ut 

sine representanter til styringsgruppa slik at valg av styringsgruppe kan skje på dette møtet. 

 

Det skal avholdes årlige evalueringsmøter i prosjektet. 
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Videre framdrift 

1. Møtereferatet sendes ut til alle kommunene med kopi til fellingsledere og hundeførere.  

2. Kommunene har frist til utgangen av februar til å komme sammen og diskutere 

arbeidsgruppas forslag, vedta samarbeidsmodell og valg av styringsgruppe. Holtålen 

kommune v/Rådmannen har ansvar for å kalle inn til dette møtet. 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

HOLTÅLEN KOMMUNE 

 

 

 

Geir Morten Granmo 

Saksbehandler 

 

 

Adresseliste 

Rennebu kommune 

Midtre Gauldal kommune 

Melhus kommune 

Klæbu kommune 

Selbu kommune 

Tydal kommune  

Røros kommune 

Holtålen kommune  

Fylkesmannen i S-Trøndelag v/Seljevold og Vang 

S-Trøndelag Sau og Geit v/ Kjell Erik Berntsen 

Bengt Ødegård 

 

 

Kopi til: 

Per Ivar Stavne 

Jan Arne Berdal 

Kåre Lilleberg 

Gunnar Bostad 

Arne Vullum 

Jørn Møllenhus 

Jens Arne Kvello 

Martin Skjerve 
 


