
Sør-Trøndelag Sau og Geit  
 

Årsmelding S.T.S.G 2017  

Styret i beretningsåret:  

Olav Edvin Heggvold, Soknedal – Leder 

Jøran Bakås Gjersvold, Ålen – Nestleder 

Eivind Såstad Mjøen, Oppdal – Rovdyransvarlig  

Gunnar Singsaas, Åfjord 

Knut Wågø, Frøya 

Første varamedlem Berit Kristin Voll, Rennebu har vært innkalt til alle styremøter, men har ikke møtt.  

Styret har hatt 6 møter. 

Årsmøtet 2017 ble holdt på Jægtvolden Hotell, Inderøya, 12. Februar. Dagen før var det fagmøte der 

det første temaet var: Sammenslåing/samarbeid STSG og NTSG. Innledere var leder i Trøndelag 

Høyre Michal Momyr og Landbruksdirektøren i Nord-trøndelag Kirsten Ingjerd Verdal. 

Tema 2 var den nye landbruksmeldinga. Innledere her var: Torild Aarbergsbotten, 

stortingsrepresentant fra Høyre og leder i N.S.G Tone Våg. Fagmøte og festmiddagen ble holdt 

sammen med Nord-trøndelag sau og geit.  

På fylkesårsmøtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle utrede sammenslåing/samarbeid 

mellom S.T.S.G og N.T.S.G. Medlemmer i denne gruppa fra Sør-Trøndelag ble: Kjell Fremstad fra 

Agdenes og Magnar Skjerve, Rennebu. De legger nå fram sin utredning under fylkesårsmøtet.  

Medlemsutvikling: 

 Totalt Hovedmedlem Husstand Støtte Æres 

2017 638 479 113 44 7 

2016 630 466 109 43 7 

Gledelig nok en liten økning i antall medlemmer. 

 

Møter som styret har vært med på i tillegg til styremøter: 

Avlsutvalget i fylket. 

Bjørnefellingsprosjektet. 

Ørneprosjektet på Fosen. 

Møter med fylkesmannen miljø og landbruksavdeling. 

Møter med fylkes og stortingspolitikere. 

Møte med landbruksministeren. 

Roviltnemndsmøter i rovviltnemnda region 6. 

Tillitsmannsmøter i S.T.S.G. 

Representantskapsmøter i N.S.G. 

Landsmøtet i N.S.G. 

Det ble i 2017 arrangert 5 regionmøter. Tema på disse møtene var; Bedre grovfor/bedre beite til sau. 

Innleder på disse møtene var Torhild Svisdal Mjøen fra Trøndelag landbruksrådgivning. Bra oppmøte 

på disse møtene. 



Årets tillitmannskapsmøte ble holdt på Nortura Malvik 20.November. Tema der var; Avlsarbeid, CEV 

forskriften og markedssituasjonen.  

N.M i bruk av gjeterhund, N.M i saueklipping og ullhåndtering ble arrangert på Ørlandet 7-9. 

Oktober. Fylkeslaget var delaktig i arrangementet der og noen av styrets medlemmer var med på 

dugnad under arrangementet.  

Rovviltproblematikken er en gjenganger i styrets arbeid. Det brukes mye tid gjennom året i forhold til 

den. Det er spesielt en sak som må nevnes der sau og geit hadde stort gjennomslag det siste året og 

det er uttaket av bjørn på vårsnø sist vår. Sau og Geit presset direktoratet ganske hardt i denne saken 

og det førte til at det ble tatt ut en bjørn på vårsnø i Selbu. Dette resulterte i at det ble minimalt tap i 

dette området siste beitesesong. Men dessverre da så viste det seg at en annen bjørn har resultert i 

store tap i Midtre Gauldal øst for Gaula og i deler av Holtålen kommune. Det er nå sendt brev til 

direktoratet der en ber om at de åpner for uttak i dette området i vår. 

Når det gjelder tap til rovdyr ellers i fylket, så er det i år rekordtap i den største sauekommunen i 

fylket nemlig Oppdal. De store tapa der skyldes i vesentlig grad jerv. Det jobbes hele tiden opp i mot 

sentrale politikere når det gjelder å få til en rovviltforvaltning som kan føre til reduserte tap. Her kan 

spesielt nevnes at 1 styremedlem i laget, samt 1 representant fra Sør-Trøndelag bondelag, 1 

representant fra reindriftsnæringa og 1 representant fra Rødsjø beitelag fikk et møte med 

landbruksministeren før jul, der temaet var ørneprosjektet og forvaltningen av ørn.  

Markedssituasjonen er vel kanskje den største utfordringen for næringa, slik som det er i dag. 

Spesielt problematisk er det store lageret av voksen sau. Styret i Sør-Trøndelag sau og geit tok 

vinteren 2017 et initiativ overfor N.S.G sentralt og Nortura, der en ba om at det ble planlagt og 

gjennomført en grillkampanje sommeren 2017 for å øke salget. Oppland Sau og geit hadde også 

tenkt på det samme og det førte så til at N.S.G i samarbeid med Nortura planla en slik kampanje. 

Kampanjen ble vellykket i den forstand at en klarte å øke salget av lammekjøtt ganske mye. Men 

situasjonen er fortsatt krevende og spesielt da når det gjelder lageret av voksen sau. Dette fører til at 

økonomien i næringa er sterkt presset, så det må satses alt på å komme i markedsbalanse slik at en 

får tatt ut en høyere pris på våre produkter.  

Styret vil takke for samarbeidet i 2017 også håper vi at det vil jobbes for å få markedet i balanse slik 

at 2018 vil bli et bedre år økonomisk for oss.  

 

Olav Edvin Heggvold    Jørand Bakås Gjersvold    Eivind Såstad Mjøen  

 

 

   Gunnar Singsaas     Knut Wågø 

 


