
Sør-Trøndelag Sau og Geit 

 
Postadresse: Kontor:  Telefon:  Bankgiro:  

Nortura, Trondheim   86011297198 

7484 Trondheim  Telefax: 73898349  

  E-post:  

Styremøte på Nortura Tunga onsdag 26.03.14. 

 
Tilstede: Kjell Erik Berntsen, Eivind Myklebust, Magnus Haave, Eivind Såstad Mjøen, Ellen 

Syrstad, Tore Mellemseter og Bjørn Wæhre 

 

 

16 – 2014  Godkjenning av innkalling og sakliste. 

 
Ingen merknader. 

 

17 – 2014 Konstituering og arbeidsfordeling. 

 
Rovviltsaker i styret – Magnus Haave. 

Bjørnefellingsprosjektet – Kjell Erik. 

Ørneprosjektet – Eivind Myklebust. 

Hjemmesida – Ellen Syrstad ( i alle fall foreløbig). 

Kontakt mot lokallaga – Tore Mellemseter. 

Avl – Eivind Såstad Mjøen 

Gjeterhund – Kjell Erik 

Bioforsk beiteprosjektet – Eivind S Mjøen. 

Radiobjellelaget – Kjell Erik. 

Tillitsmannsmøtet – Tore Mellemseter. 

Forslag til møtedatoer: 

Styremøter: 

03.juni, 2.sept, 18, november, 06, januar. 

Årsmøte 14.feb. 

Tillitsmannsmøte: 20.oktober.  

 

 

18 – 2014 Godkjenning av referat 11.feb 2014. 
 

Ingen merknader. 

 

19 – 2014 Referatsaker. 
- Representantskapsmøte NSG 19.og 20. mars ny erstatningsforskrift var tema i 

leders tale. NSG har et lite overskudd i 2013 og det er finansinntekter som 

gjør at det blir overskudd. Lite optimisme ble påpekt fra forsamlingen.  

- Svar fra FM ang. ørna på Fosen. 

- Møte i rovviltnemda, mye av sakene gikk på utredninger om bjørneyngling ut 

fra NT og jervyngling ut av forelhogna. Spørsmålet er om dette er faglig eller 

om det er politisk.   

- Brev fra Ålen Sau og Geit. 

- Brev til prøvenemda i gjeterhundrådet. 

- Endring av høringsrutiner i gjeterhundsaker – alle høringer skal gå via 

fylkesstyret. 



- Høring på ny tilskuddsordning på sau. 

- RU møte 31. jan. Referat og uttalelse fra Nortura.  

- Bjørnefellingsprosjektet. 

- Prosjekt «beiteressurs» Bioforsk. 

 
20 – 2014 Gjennomgang av årsmøte 1. og 2. mars. 

 
Var positivt med samarbeidet med N-T og enklere å få til et faglig godt program. 

Oppland har spurt om vi kan samarbeide om dei om årsmøte i 2015. Vurdere om 

NT har planer om å samarbeide i flere år. Vi er åpne for å samarbeide både nord 

og sørover, men i første omgang vil vi fortsette samarbeidet med NT. 

Dette med fullmakter kan være en fare for det kan etter hvert føre til at det blir lite 

folk på årsmøtet. Dette bør føre til at vedtektene revideres på dette området. Når 

skal antall medlemmer telle som utsendinger til årsmøtet i fylkeslaget. 

 
21 – 2014 Høring fra gjeterhundrådet ang. utenlandske 

statsborgere.  
 

Vi støtter gjeterhundlaget og sender det videre. Et mindretall i styret mener at 

utenlandske statsborgere kan delta, men ikke bli norsk mester. 

 

22 – 2014 Sak fra gjeterhundlaget i ST. 

 
Styret støtter gjeterhundlaget i oppnevning av instruktører i gjeterhundlaget. 

 

Tunga 26.03.14 

BW 

 

  

 


