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Styremøte 18.11.13 på Nortura Malvik 
 
Tilstede: Kjell Erik Berntsen, Magnus Haave, Tore Mellemseter, Rune Kurås, Eivind 
Myklebust og Bjørn Wæhre. 
Forfall: Kristin Tande Solberg. 
 
46 – 2013 Felles med NTSG. 
Viser til eget referat ra det møtet. 
 
47 – 2013 Godkjenning av innkalling og sakliste. 
Ingen merknader. 

 
48 – 2013 Godkjenning av møtereferat 03.09.2013. 
Ingen merknader. 

 
49 – 2013 Referat saker. 

• Representantskapsmøte NSG. 
o Avlsarbeid – ukjent far. 
o Organisering av beitelag og utmarkslag – der er det fortsatt en del 

som ikke har omorganisert seg. 
o Organisasjonspermen blir nå nettbasert. 
o Orientering og nyorganisering av gjeterhundarbeidet. 
o Orientering fra valgnemd. 
o Orientering fra ull og klipperådet. 
o Jordbruksforhandlingene 2014. 

• Samarbeidsmøte med fylkesmannen. 
o Direktoratet virker svært passiv i forhold til neste beitesessong. 

• Tillitsmannsmøte. 
o Kanskje i meste laget med fagprogram og dermed lite tid til dialog 

med lokallaga. 
• Brev til fylkesmann fra Selbu sau og geit – manglende svar fra 

fylkesmann. 
• Referat fra styremøte i Gjeterhundlaget. 

 
50 – 2013 Rovdyrsommeren/erstatningssøknader 2013. 
5.desember er fristen for at kommunene kan legge inn tall i organisert beitebruk. 
Og dermed er det ikke noen full oversikt over tap enda. 
229 bruk har søkt om erstatning, det ser ut til å være en viss økning fra 2012 når 
det gjelder tap til rovdyr. 
Påminning til lokallaga om det meldes fra dersom en får sporaktivitet på bjørn 
mot våren for dette kan utløse vårjakt. 

 



51 – 2013 Godkjenning av regnskapet til gjeterhundlaget for 
2012. 
Regnskapet godkjennes med de kommentarer som revisorene har gjort. 

 
52 – 2013 Regionmøter, januar 2014. 
20.01.14 Haltdalsstugu. 
21.01.14 Mjuklia. 
22.01.14 Torshus.. 
23.01.14 Fosen – Skaugdalen. 
Tema: 

• Effektiv jakt på fredet rovvilt – er det mulig? 
• Hva betyr “Krokansaken” for videre oppfølging. 
• Effektiv drift av saufjøs. 

 
53 – 2013 Innspill til rovviltnemda sin utredning om flytting av 
bjørneyngling til Sør- Trøndelag.  
Rovviltnemda skal i løpet av de enste to åra utrede muligheten for å flytte en 
bjørneyngling lenger sør. Det er ikke ønskelig å få en yngling i fylket da dette vil 
øke skadeomfanget vesentlig.  
Gjør en henvendelse til rovviltnemda. 
 
54 – 2013 Møte- og reiseregninger for 2013.  
Alle gjør dette og sender til sekretæren innen 15.12.13  

 
Neste styremøte: 7/1 2014. 
 
19.11.13 
BW 
 


