
 

 
Årsmelding S.T.S.G 2016 
 
Styret i beretningsåret  
 
 
Olav Edvin Heggvold, Soknedal - Leder 
Jøran Bakås Gjersvold, Ålen - Nestleder 
Eivind Såstad Mjøen, Oppdal - Rovdyransvarlig 
Tore Mellemsæther, Hitra 
Gunnar Singsaas, Åfjord 
Første varamedlem Marianne Dolpen  
Rennebu har vært innkalt på alle styremøter. 
 
Styret har hatt 6 møter. 
Årsmøtet ble holdt på Scandic Nidelven Trondheim 13. Februar. Dagen før var det fagmøte 
der grovforutnytting, beitebruk og beiteplanlegging, vår og høst var tema.  
Innledere var: Ingjerd Dønnem fra NMBU Ås og Torhild s. Mjøen fra Oppdal 
landbruksrådgivning.  
Fagmøtet og festmiddagen ble holdt sammen med Nord - Trønderlag sau og geit.  
 
Antall medlemmer i laget ved årsskiftet var 630 medlemmer. Dette er en liten oppgang fra 
forrige år. Fordelinga var 466 hovedmedlemmer og 113 husstandsmedlemmer, 44 
støttemedlemmer og 7 æresmedlemmer.  
 
Møter som styret har vært med på i tillegg til styremøter.  
Avlsutvalget i fylket. 
Bjørnefellingsprosjektet. 
Ørneprosjektet på Fosen. 
Møter med fylkesmannens miljø og landbruksavdelinger.  
Møter med miljødirektoratet. 
Møter med fylkes- og stortingspolitikere. 
Rovviltnemndsmøter  
Rovviltkonferanse i Oslo 
Tillitsmannsmøte i S.T.S.G 



Representantskapsmøte i N.S.G 
Lederen var tilstede på N.M i bruk av gjeterhund i Lier og N.M i saueklipping i Ringebu.  
Det ble arrangert 5 regionmøter rundt om i fylket siste året. Tema på disse møtene var 
sauesanking med droner v/Jon Anders Kroken, gjerdeproblematikk og lovgivning rundt det 
ved advokat Bjørn Hovstad.  
På møtet som var på Hitra så var det foredrag om kjøttproduksjon på villsau. I tillegg var 1 
representant fra Knarrhult og viste forskjellige utstyr til saufjøs. Deltagelse på disse møtene 
var forholdsvis god.  
 
Styret har det siste året prioritert kontakten med enkelte stortingspolitikere. Dette har blant 
annet ført til at ørneprosjektet på Fosen blir gjenopptatt neste år. I tillegg har det ført til at det 
nå kommer på plass et forvaltningsregime for ørn. Her ser en viktigheten av å ha folk i styret 
som trykker på de riktige knappene i forhold til sentrale politikere. Videreføring av 
ørneprosjektet og det å få på plass en forvaltning av kongeørn må sies å være en stor seier 
for laget.  
Ellers så jobbes det hele tiden opp i mot miljøforvaltningen for å få til en rovviltforvaltning 
med lavere tap som resultat. 25% tap av voksne sauer i enkeltbesetninger i Selbu og flere 
besetninger med over 20% lammetap i Rennebu øst er helt uakseptabelt.  
 
Styret ved leder har engasjert seg i en beitetvistsak i Rennebu/Meldal. Dette er en 
prinsippsak for næringa og derfor har styret engasjert seg.  
 
Arbeidet opp mot N.M arrangementet på Ørlandet i 2017 har for enkelte i styret tatt en god 
del tid det siste året. Lederen i styret er leder for styret for arrangementet og Tore 
Mellemsæther har lederansvaret for klippinga.  
 
2016 ble et år som bød på en økonomisk nedtur for næringa i og med at vi fikk en 
overskudds situasjon. Styret har i den forbindelse kommet med noen innspill til 
markedsregulator for å prøve å begrense skadene ved overskudds situasjonen. En skikkelig 
dugnad for å øke salget av sau/lammekjøtt må prioriteres framover. I tillegg så må kanskje 
hver enkelt produsent vise ansvar ved ikke å øke produksjonen før det er balanse i 
markedet.  
 
Styret vil takke lokallaga for godt samarbeid i 2016 og så vil vi håpe at 2017 vil bli et mer 
positivt år for næringa.  
 
Olav Edvin Heggvold             Jøran Bakås Gjersvold                  Eivind Såstad Mjøen 
 
 
Tore Mellemsæther                 Gunnar Singsaas                        Marianne Dolpen  


