
Sør-Trøndelag Sau og Geit 

 
Postadresse: Kontor:  Telefon: Bankgiro:   

  Telefax:   

  E-post:  

 

Referat fra styremøte 
 
Tid: Torsdag 27. juni 2019 

Sted: Frøya, hos Knut Wågø 

 

Tilstede: Olav Edvin Heggvold, Eivind Såstad Mjøen, Knut Wågø, Lillian Toset 

og Stig-Runar Størdal.  

Frafall: Gunnar Singsaas og Haldor Hoem 

 
 

Sak 15/2019 Godkjenne innkalling og saksliste: 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjent 

 

 

Sak 16/2019 Godkjenne referat fra forrige styremøte 

 

Vedtak: 

Referat godkjent 

 

 

Sak 17/2019 Orienteringssaker: 

Eivind orienterte om videre arbeid etter Krokanndommen. Brev sendt NSG og faglaga. 

Diskusjon rundt videre juridiske prosesser.  

 

Olav E orienterte om arbeidet med å bruke hunder av typen på sporet løs halsende i 

forbindelse med uttak av rovvilt, og raskere og mer effektivt svar på DNA-analyser. 

 

Olav E orienterte om uttak av jerv på Oppdal. Etter lokalt og politisk arbeid, ble dette 

godkjent og gjennomført. 

 

Eivind orienterte etter dialogmøte med Fylkesmannen. Beitelag prioriteres foran 

enkeltbrukere. Mer til akuttsituasjoner. 

 

Vedtak: 

Orienteringen tas til etterretning 

 

 

Sak 18/2019 Grillaksjon 

Grillaksjon gjennomført på Røros, men ble ikke gjennom i Trondheimsområdet. Bra opplegg 

på Røros, men måtte bruke varer i butikken da Nortura ikke klarte å levere varer. 

 



Vedtak: 

Det tas sikte på å få til noe lignende på høsten, i Trondheimsområdet. Kanskje i samarbeid 

med lokalmatprodusenter. 

 

 

Sak 19/2019 Radiobjellelag 

Få tilbakemeldinger fra beitelag. Ønsker eget lag i sør. Styret jobber videre med det 

utgangspunktet. 

 

Vedtak: 

Styret jobber videre med sikte på å danne radiobjellelag for gamle Sør-Trøndelag fylke. Det er 

ønske om å få med en aktuell daglig leder, så fort som mulig. 

 

 

Sak 20/2019 Rovdyrsituasjonen 

Forholdsvis rolig hittil i Sør-Trøndelag. Må ta tak hvis ting skjer. Viktig med informasjon fra 

beitebrukere og beitelag. Gi beskjed til fylkeslaget, primært Eivind eller Olav Edvin. 

 

Vedtak: 

Saken følges opp ved behov. 

 

 

Sak 21/2019 Beiteskader grågås Frøya 

Samarbeid med faglaga for å endre forvaltningsmodellen. Høstjakt hjelper lite. Første jobb er 

å skaffe oversikt på bestanden, deretter sette bestandsmål og lage forvaltningsplan. Knut skrev 

brev til Fylkesmannen i 2018, uten å ha fått svar. 

 

Forslag på at berørte kommuner får brev ang saken. 

 

Vedtak: 

Stig-Runar skriver brev til aktuelle kommuner. 

 

 

Sak 22/2019 Eventuelt 

Bruk av hjemmesida. Viktig at styremedlemmer sender aktuelt stoff til web-ansvarlig. 

 

Vedtak: 

Styret følger opp som diskutert. 

 

 

Aktivitet i lokallag 

Årsmøter i lokallag må holdes og årsmelding sendes fylkeslaget v/sekretær. Små og lite aktive 

lokallag bør vurdere sammenslåing med andre lag.  

 

Vedtak: 

Saken følges opp som diskutert. Sekretær lager oversikt over manglende årsmelding og 

fordeler lokallag som skal følges opp på styrets medlemmer. 

 



 

 

 

 

Stig-Runar Størdal 

referent 


