
Sør-Trøndelag Sau og Geit 

 
Postadresse: Kontor:  Telefon: Bankgiro:   

  Telefax:   

  E-post:  

 

Referat fra styremøte 
 
Tid: Fredag 23. november 2018 

Sted: Nortura Malvik 

 

Tilstede: Olav Edvin Heggvold, Eivind Såstad Mjøen, Knut Wågø, Kristin D. 

Skjerve, Gunnar Singsaas og Stig-Runar Størdal.  

Frafall: Aage Smestu 
 

  
 

 
Sak 29/2018 Godkjenne innkalling og sakliste. 

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjent 

 

Sak 30/2018 Arbeidet videre med radiobjellelag 

Viktig å begynne med å få på plass god organisering. STSG må være pådriver. 

Vedtak: 

Olav Edvin tar kontakt med styreleder i Nord-Trøndelag radiobjellelag for å få til et møte. 

Gunnar og Olav Edvin stiller på et slikt møte. Saken tas også opp på regionmøtene i vinter og 

på fylkesårsmøtet 2019. 

 

Sak 31/2018 Regionmøter 2019 

Konglevoll fra Felleskjøpet stiller på møter i vinter. Tema: I-mek, radiobjellelag, 

rovdyrsituasjonen – innspill fra brukerne.  

 

Steder: 

Berkåk: 6/2 

Åfjord: 5/2 

 

Vedtak: 

Møtene arrangeres i henhold til oppsatt plan. 

 

 



Sak 32/2018   Rovdyrsaker 

Punkter som er viktige å jobbe med: 

a) Uttak av jerv som forebyggende tiltak 

b) Uttak av bjørn på vårsnø 

c) Fortløpende analyser av DNA-prøver 

d) Tillatelse til bruk av plotthund på bjørnejakt 

 

 

Vedtak: 

1. Olav Edvin forfatter brev til Miljødirektoratet ang uttak av jerv som 

forebyggende tiltak i beiteprioriterte områder og uttak av bjørn på vårsnø.' 

2. Dette er punkter som NSG sentralt må jobbe med opp mot nasjonalt politisk 

nivå. Vi krever tilbakemelding fra NSG på disse punktene og ønsker dialog 

med NSG sentralt på det videre arbeidet. Sekretær forfatter brev med blant 

annet tidsfrist som tas opp i AU-møtet med Nord-Trøndelag Sau og Geit 

29/11-18. Arbeide mot kommuner tas med, jf pkt. 3 under.  

3. Sekretær forfatter brev til kommuner om samarbeid om rovdyrproblematikk. 

Dette tas opp i AU-møtet med Nord-Trøndelag med formål å skrive til alle 

kommuner i Trøndelag og fylkeskommunen. 

 

 

 

Sak 33/2018 Innspill til valgnemnda i NSG 

Viktig å fremme kandidat til valgnemnda fra region Midt.  

Vedtak: 

Saken diskuteres i AU-møtet med Nord-Trøndelag med formål å fremme felles kandidater. 

 

 

Sak 34/2018 Fylkesårsmøte 2019 

Felles med Nord-Trøndelag. Ønske om rovdyr som tema på fagdel. Innlegg fra politisk nivå 

og/eller forvaltninga? 

 

Vedtak: 

Saken diskuteres på AU-møtet med Nord-Trøndelag.  

 

 

Sak 35/2018 Orienteringssaker 

Gunnar orienterte om møte med landbruksdepartementet. 

 



Vedtak: 

Orientering tatt til etterretning.        

     

 

Sak 36/2018 Eventuelt 

Oppfølging av brukere med store rovdyrtap diskutert. Hvordan og av hvem skal stå for ei slik 

oppfølging? Bør være storsamfunnet. Aktuelle samarbeidspartnere kan være 

landbruksrådgivinga, faglaga og kommunene. NSG sentralt bør være innspillseier. 

Vedtak: 

Temaet tas som et innspill til jordbruksforhandlingene, men det jobbes politisk 

med saken der det er mulig. 

 

 

  

 

 

 

 

Stig-Runar Størdal 

referent 


