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Styret i beretningsåret: 

 

Kjell Erik Berntsen, Rennebu - leder 

Tore Mellemseter, Hitra  nestleder 

Magnus Haave, Selbu   rovdyransvarlig 

Eivind Såstad Mjøen, Oppdal 

Eivind Myklebust, Rissa 

Første vara Ellen Syrstad, Skaun, har vært innkalt til styremøtene. 

 

Styret har hatt 6 møter og behandlet 46 saker. 

 

Årsmøtet ble holdt 2. mars 2014 på Quality hotell, Stjørdal. Dagen før var det felles fagdag med 

Nord-Trøndelag Sau og Geit. Fokus var Krokanndommen og rovviltforvaltning. Det var 31 

stemmeberettigede tilstede på årsmøtet. 

 

Antall medlemmer i laget var i meldingsåret 648 medlemmer. Dette er en oppgang på 18 fra 2013. 

Dette er fordelt på 473 hoved-, 124 husstands-, 45 støtte- og 6 æresmedlemmer. Vi har for andre 

år på rad en positiv utvikling i medlemstallet! Det er for tiden 20 lokallag. 

 
Møter som styret har vært på i 2014 (tillegg til styremøter): 
- Representantskapsmøter i NSG. 
- Avlsutvalget i fylket 
- Årsmøte til Gjeterhundlaget 
- Møte med Møre og Romsdal og Nord- Trøndelag angående sak til 
 representantskapsmøte om organisering av gjeterhundarbeidet. 
- Bjørnefellingsprosjektet. 
- Ørneprosjektet på Fosen 
- Møte med ordføreren i Rennebu (tidligere stortingsrepresentant KRF) ang. ny 

erstatningsordning rovdyrtap 
- Jervemøte på Støren 
- Erfaringsmøte om Rødsjøprosjektet 
- Dialogmøte med FM 
- Rovviltnemndsmøter 
- Regionmøter STSG 
- Tillitsmannsmøte STSG og lokallaga 
- Leder har vært på møte i kontrollkomiteen for NSG. 
  
Mye av styrets arbeid har også dette året vært knyttet til rovviltproblematikken. Blant annet 
med ved deltakelse i et ørnesprosjekt på Fosen, mange møter med rovviltnemnda og andre 
møter der rovdyr har vært tema. 2014 har vært av de bedre åra, når det gjelder rovdyr, fylket 
sett under ett. Det er likevel betydelige problemer enkelte steder og rovdyr vil nok fortsatt bli en 
stor utfordring for sauenæringa i fylket framover.  
 
Styret har også fulgt med på forvaltningas behandling av erstatningssaker i etterkant av 
Krokanndommen. Dessverre virker det ikke som om premissene i dommen er fulgt opp. Dette 
må det derfor jobbes videre med. 
 
Det ble gjennomført fire regionmøter med godt oppmøte totalt sett. Tema var jakt på freda 
rovvilt, Krokanndommen og effektiv drifta av sauefjøs. Det ble presentert hvordan man skulle gå 

frem når man skulle planlegge utbygging og søknad opp i mot innovasjon Norge. 
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Styret har også hatt fokus på kontakten med lokallaga, blant annet for å stimulere til aktivitet. 
Det har også vært en del arbeid med organisering av gjeterhundarbeidet, der det i samarbeid 
med Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal ble fremmet sak til representantskapsmøtet. 
Resultatet ble at gjeterhundarbeidet ble knyttet nærmere NSG. 
 
Året 2014 har vært nok et aktivt år for styret i Sør-Trøndelag Sau og Geit, slik det skal være. Vi 
benytter anledningen til å takke for samarbeidet i 2014 og håper på et framgangsrikt saueår i 
2015. 
 
 
 

Kjell Erik Berntsen  Tore Mellemsæter  Eivind Myklebust 
 
 

Magnus Haave  Eivind Såstad Mjøen  Ellen Syrstad (vara) 
 

 
 


