
Sør-Trøndelag Sau og Geit 

 
Postadresse: Kontor:  Telefon:  Bankgiro:  

Nortura, Trondheim   86011297198 

7484 Trondheim  Telefax: 73898349  

  E-post:  

Styremøte 10.06.14 på Nortura, Malvik. 
 

Tilstede: Magnus Haave, Tore Mellemseter, Eivind Myklebust, Kjell Erik Berntsen, Eivind 

Saastad Mjøen og Bjørn Wæhre. 

 

23 – 2014 Godkjenning av innkalling og sakliste. 
 

Ingen merknader. 

 

24 – 2014 Godkjenning av referat fra styremøte 26.03. 

 
Ingen merknader og referatet godkjent. 

 

25 – 2014 Referatsaker. 
 Dialogmøte med rovviltnemda på Røros den 22.mai. Magnus møtte og fikk taletid og 

påpekte det med flytting av bjørneyngling til ST og stilte en god del spørsmål i denne 

sammenhengen.  

 Radiobjellemøte i Trondheim 7.april. Fylkesmannen har fortsatt som mål å etablere et 

radiobjellelag.  

 Varslingsplan i forhold til SNO og hvem som gjør hva og den ligger på hjemmesida. 

 Ørneprosjekt Fosen – prosjektet er i gang og litt oppstartutfordringer er det nok. Så 

langt er det funnet 5 lam i utmarka og en er så langt dokumentert ørn.  

 Resultat av ny jordbruksavtale – en gjennomgang og diskusjon rundt avtalen og for 

sau er den ikke helt håpløs. 

 «Bjørneskit» møte på Støren 4.juni og det er fortsatt viktig at det samles bjørneskit da 

det er den viktigste måten å registrere antall bjørn.  

 Rovviltprosjektet har hatt informasjonsmøte som kommunene har arrangert er gjort 

med unntak av Oppdal og Rennebu. 

 Brev til FM angående svarfrist på henvendelser – fått svar om at det er mottatt, men 

ikke noe mer svar. Tas videre i dialogmøte med fylkesmann. 

 Rovviltsituasjonen så langt i 2014 – så langt dokumentert kadaver i rovbasen som er 

usikker kongeørn. 

 Gjeterhundbrev til NSG – behandla i styret, men så langt ikke fått resultatet. 

 Årsmøte 2015 – holder fortsatt kontakt med NT og følger opp videre. 

 Svar på spørsmål til departementet fra rovviltnemdene – mange av spørsmålene skal 

vurderes videre. «Plotthund» skal kunne vurderes dersom det er skadefelling i regi av 

skadefellingsforsøk.  

 

26 – 2014 Gjennomgang av arbeidsplan 2014.  
Kontakten med lokallaga har vært litt forsømt og blir tatt tak i slik at vi har full oversikt over 

lokallaga og vet at den er riktig.  

Ledermøte til høsten – program må det startes å tenkes på. Men en bør ikke ha hele dagen 

fullt program for dagen, men heller sette av deler av dagen til åpen post. Forsøkes holdt 

20.oktober 2014.  



27 – 2014  Høring gjeterhund. 
Spørsmålsstillingen er hvor lenge en utenlandsk statsborger skal ha bodd i Norge for å bli 

norgesmester. Gjeterhundlaget er delt i sin innstilling der mindretallet mener 6 mnd og 

flertallet mener en skal ha bodd i Norge i 3 år. 6 mnd synes å være litt kort, men da det er 6 

mnd som er de internasjonale reglene vil flertallet gå inn for det. Likevel mener vi at en 

burde vært norsk statsborger for å bli norsk mester og representer Norge på landslaget.  

 

28 – 2014  Erstatning for sau drept av fredet rovvilt – klagebehandling. 
Fylkesmann har nå skrevet brev til kommunen og mattilsynet i de områdene der det er klaget 

på erstatningene. Vi sender e-post til lokallagslederne og gjør de oppmerksom på brevet og at 

kommunen er bedt om å komme med opplysninger om de brukerne som har anket og bedt 

om opplysninger om andre  mulige tapsårsaker.  

 

Neste styremøte 2.09.14. 

 

10.06.14 

BW    

 

 

 


