
Sør-Trøndelag Sau og Geit 

 
Postadresse: Kontor:  Telefon: Bankgiro:   

  Telefax:   

  E-post:  

 

Referat fra styremøte 
 
Tid: Fredag 22. juni 2018 

Sted: Nortura Malvik 

 

Tilstede: Olav Edvin Heggvold, Gunnar Singsaas, Eivind Såstad Mjøen, Knut 

Wågø, Kristin D. Skjerve, Aage Smestu og Stig-Runar Størdal.  

 

 

 
Sak 16/2018 Godkjenne innkalling og sakliste. 

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjent 

 

Sak 17/2018 Diskusjon rundt utvidelse av Nord-Trøndelag radiobjellelag til å gjelde for 

hele Trøndelag, orientering ved Bjørn Wæhre 

Bjørn Wæhre orienterte om Nord-Trøndelag radiobjellelag. 

Viktig at beitebrukeren ser nytte av et slikt lag. 

Vedtak: 

Informasjon sendes beitelag og lokallag. 

 

Sak 18/2018 Orientering om situasjonen i NSG etter årsmøtet i mars. 

Olav Edvin orienterte om prosessene vedrørende valg; før, under og etter årsmøtet. Det har 

også kommet svar på brevene trønderlagene sendte for ett år siden.  

 

Vedtak: 

Fylkeslaget avventer videre saksgang til etter ekstraordinært 

representantskapsmøte.  

 

 

Sak 19/2018 Region- og tillitsvalgtmøter høsten 2018. 

Felleskjøpet er interessert i samarbeid om møter til høsten. Landbruksrådgivinga (HMS-



tjenesten) aktuelle å samarbeid med i forbindelse med ettervirkninger av rovdyrangrep. 

Tidsrom månedsskiftet oktober/november. 

 Aktuelle steder: 

- Berkåk 

- Ålen 

- Fosen 

- Stjørdal (aktuelt i samarbeid med Nord-Trøndelag) 

- Krokstadøra 

Aktuelle tema: 

- Kommer tilbake til det etter sommeren  

 

Vedtak: 

Styret arbeider videre ut fra plan nevnt over. Henvendelse rettes 

landbruksrådgivinga og Nord-Trøndelag Sau og Geit.   

 

 

 

Sak 20/2018 Rovdyrsituasjonen/rovviltforvaltninga sin opptreden i enkelte saker. 

Reaksjoner fra styret i enkelte vedtak.  

Eivind S.M. orienterte om arbeidet med skadefellinger, forebyggende tiltak og 

rovviltnemndas arbeid. Lite gehør hos forvaltninga. 

Gunnar S. orienterte om bjørnesituasjonen på Fosen. Kadaver funnet over store deler av 

Fosen. Fylkesmannen har vært positive i å bidra i den akutte situasjonen. 

Viktig med samarbeid med Nord-Trøndelag Sau og Geit for å samkjøre bruken av 

forebyggende midler. 

 

Vedtak: 

Fylkeslaget ber om møte med Fylkesmannen, direktørene for landbruk, miljø og sentral 

ledelse. Bondelaget og Nord-Trøndelag Sau og Geit må involveres. Politisk ledelse i 

næringskomiteen (fylkeskommunen) inviteres med.  

 

Sak 21/2018 Oppsummering av grillaksjonen 2. juni. 

Gjennomført på Orkanger. Problemer med varer på Melhus. Forbud av 

brannvesenet i Trondheim. Varene kom ikke på Brekstad (Coop-problem?). 

Problemer med mannskap på Røros. Gjennomført på Oppdal. Nytt forsøk på 

Brekstad senere. Skal også prøve igjen på City Cyd.  

 

 

Vedtak: 



Saken tatt til orientering. 

 

 

Sak 22/2018 Eventuelt 

Knut Wågø tok opp gåseproblematikken.  

 

Vedtak: 

Olav Edvin skriver brev til Fylkesmannen. 

 

 

  

 

 

 

 

Stig-Runar Størdal 

referent 


