Sør-Trøndelag Sau og Geit

Referat fra styremøte
Tid: Fredag 23. august 2019
Sted: Nortura Malvik
Tilstede: Olav Edvin Heggvold, Gunnar Singsaas, Eivind Såstad Mjøen, Knut
Wågø, Lillian Toset, Haldor Hoem og Stig-Runar Størdal.

Sak 23/2019 Godkjenne innkalling og saksliste:
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjent

Sak 24/2019 Godkjenne referat fra forrige styremøte
Vedtak:
Referat godkjent

Sak 25/2019 Nye forvaltningsregioner og plan for rovviltforvaltningen.
- Stor skepsis til endring i rovviltsonene (slå sammen soner). Vil føre til stor
sannsynlighet for mer yngling av rovdyr i Trøndelag.
- Jervestemmen deles i en nordlig og sørlig stamme(E14)
- Saksframlegg og forslag fra Bondelaga i Trøndelag gjennomgått. Styret er enig det
Bondelaga i Tr.lag foreslår.
Vedtak:
Styret tar med saken i samarbeidsutvalget med Nord-Trøndelag førstkommende tirsdag.
Innspill sendes sekretær senest kl. 0800 mandag 26/8. Felles opptreden videre
diskuteres med NTSG.

Sak 26/2019 Ørnesituasjonen på Fosen. Hva gjør vi i forhold til politikere og
forvaltning.
Ørneprosjektet viser at enkelte individer utmerker seg som skadegjørere. Forskrift om felling
er ikke utformet av departementet, slik at skadefelling blir ikke gjort. Trykket må gjøres mot
departementet og stortingspolitikere.
Vedtak:

Postadresse:

Kontor:

Telefon:
Telefax:
E-post:

Bankgiro:

Gunnar prøver å få til et møte med aktuelle politikere med muligheter til påvirkning på
departementsnivå. Tidspunkt til møte legges til etter sanking.

Sak 27/2019 Forespørsel om å arrangere NM i saueklipping i forbindelse med
Agrisjå 2020
STSG er positiv og ser for seg et eventuelt arrangement i samarbeid med Nord-Trøndelag Sau
og Geit.

Vedtak:
Olav Edvin tar opp saken i samarbeidsmøte med NTSG.

Sak 28/2019 Søknad tilskudd NSG
Forslag på å søke om tilskudd for å bedre kontakten med lokallaga. Blant annet ved at styret
oppsøker lokallag man har lite kontakt med til vanlig. Blant annet slik at lokallaga kan
diskutere aktuelle problemstillinger med styret. Eksempelvis gjerdeproblematikk, rovdyr,
organisering, etc.
Vedtak:
1. Det søkes NSG om kr. 100.000,2. Pengene skal brukes til:
• Direkte oppfølgende kontakt med lokallag
• Regionale samlinger

Sak 29/2019 Åpen gård på Ranheim i regi Strinda landbrukslag 28. september.
Styret er positive og ser for seg at lokalmatprodusenter med sau/geit stiller på stand. Ønsker å
vise fram saueklipping og gjeterhund.
Vedtak:
Styret jobber videre med saken. Lillian legger ut på hjemmesida. Olav Edvin er
kontaktperson.

Sak 30/2019 Jernbaneproblematikken
Dårlig gjerdehold langs jernbanen. Fører til påkjørsler. Ordning på strekningen SoknedalStøren. Diskusjon rundt å få til en felles opptreden i regi av Sau og Geit og/eller Bondelag. Ta
opp temaet med Fylkesmannen og sentrale politikere.
Vedtak:
Styret jobber videre med saken

Sak 31/2019 Radiobjellelag
Det jobbes med aktuell kandidat som daglig leder av radiobjellelag. Aktuelt med møte med
Oppland Sau og Geit.

Vedtak:
Saken følges opp videre

Sak 32/2019 Eventuelt
Beitebruksplaner diskutert
Vedtak:
Haldor Hoem jobber med saken.

Stig-Runar Størdal
referent

