
Sør-Trøndelag Sau og Geit 

 
Postadresse: Kontor:  Telefon: Bankgiro:   

  Telefax:   

  E-post:  

Julebrev fra lederen i Sør-Trøndelag Sau og Geit. 
 
Ett år går fort, 2012 er snart historie og 2013 kommer ubrukt og er klar for å fylles med ny 
historie! 
Sauene er nå paret og/eller inseminert. Så grunnlaget for neste års sesong med livlam og 
lammekjøtt er godt i rute. 
Beitesesongen 2012 startet seint i vår. Det ga mange en ekstra utfordring med nok vårbeite, 
men den sene våren ga et friskt fjellbeite langt utover sommeren. Dette gjorde at lammene 
ble bedre en året før. Men underdekningen av lammekjøtt blir stadig større. Det ble åpnet 
for innport av lammekjøtt midt under slaktesesongen i år for å dekke opp etterspørselen. 
Med de utmarksresursene vi har i Norge, er dette en utvikling vi må få snudd! Da må hver 
enkelt lammeprodusent se om det er mulig å øke produksjonen, og også være med på å få 
andre til å satse på et slikt meningsfylt og trivelig yrke. Men myndighetene må også lage 
rammevilkår som stimulerer til økt bruk av utmarksbeite, og til bedre økonomi i å produsere 
dette fantastiske produktet som lammekjøttet er. For å produsere mat i Norge må det være 
politisk vilje til det. Storsamfunnet må finne seg i at det koster å produsere mat i ett av 
verdens rikeste land. Det samme gjelder også rovdyrproblematikken. Her må en få mer 
handling og effektive uttak av skadegjørere, og ikke minst så må bestanden av de artene 
som ligger langt over bestandsmålet snarest reduseres til det antallet som stortinget har 
bestemt. 
I skrivende stund er ikke dommen i erstatningssaken som Ola Krokann sammen med NSG 
fremmet mot staten kommet. Vi får håpe at rettferdigheten når igjennom, og at vi vinner! 
Jeg vil med dette på vegne av oss alle takke Ola for at han ville føre denne saken som kan 
ha betydning for hele næringa. Takk Ola! 
Det er fortsatt mange som ser ei fremtid i næringa vår. Flere bygger nye fjøs eller har planer 
om dette. Jeg får også noen telefoner fra personer som ønsker å starte opp med 
lammeproduksjon, og har noen spørsmål rundt dette. De finner meg på internett som 
fylkesleder, og så ringer de. Jeg har nok ikke alle svara, men jeg sender de videre til de som 
kan gi dem mere hjelp en det jeg kan. Men jeg er svert glad for slike telefoner! Vi trenger 
flere inn i næringa vår. 
Så til slutt ei oppfordring til et nyttårsforsett til dere alle for 2013:  
Få kommunen din til å utarbeide en beitebruksplan! Slike planer er viktige for å ta vare på 
utmarksbeitinga. 
 
GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!!                                                                  
Fra Kjell Erik Berntsen 
 
PS: Se baksida av arket for regionmøtene i 
januar 2013. 

 



 
 
Regionmøter januar 2013  
 
Tema: 
 

- Snylterproblematikk og utfordringer rundt dette: v/ dyrlege/mattilsynet. 
 

- Det regionale skadefellingsprosjektet av de 4 store rovdyra: v/ Daglig leder for 
prosjektet: Geir Morten Granmo. 

 
- Sauekontrollen  og info om slaktesesongen 2012: v/ Bjørn Wæhre   

 
- Aktuelt fra fylkeslaget. 

 
 
 
Mandag 21.1.2012 Selbu. Selbutunet. 
 
Tirsdag  22.1.2012 Åfjorden. Fosen Fjordhotell. 
 
Onsdag 23.1.2012 Haltdalen. Haltdalsstuggu. 
 
Torsdag 24.1.2012 Orkanger. Torshus folkehøgskole. 
 
Mandag 28.1.2012 Berkåk. Mjuklia Ungdomssenter. 
 
Alle møtene starter kl. 19.30 
Enkel servering. 
 
 Vel møtt!! 
 

 
 

 
 
 
  
 
 

 


