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Årsmelding S.T.S.G 2018 
 

Styret i beretningsåret 
 
Leder: Olav Edvin Heggvold - Soknedal 
Nestleder: Gunnar Singsaas - Åfjord 
Rovdyransvarlig: Eivind Såstad Mjøen - Oppdal 
Styremedlem: Knut Waagø - Frøya 
Styremedlem: Kristin Skjerve - Rennebu 
 
Første varamedlem Aage Smestu - Ålen har vært innkalt til alle styremøter. Styret har i år 
hatt 5 møter + en del kontakt gjennom telefon.  
Årsmøtet ble holdt 18/2 - Stjørdal. Dagen før var det fagmøte sammen med Nord-trøndelag 
sau og geit. Tema på denne dagen var markedssituasjonen for sau og lam ved Jon 
Tommasen. 
Samarbeidsavtale mellom Sør- og Nord-trøndelag sau og geit ble presentert der. Politiske 
rammebetingelser ved Lars Morten Rossmo. Og til slutt hadde de forskjellige aktørene på 
radiobjellesiden en sekvens hver hvor de fikk presentert sin produkter.  
 
Antall medlemmer i laget ved årsskiftet var 614. Dette er en liten nedgang fra forrige år. 
Fordelinga var 466 hovedmedlemmer, 95 husstandsmedlemmer, 46 støttemedlemmer og 7 
æresmedlemmer. Nedgangen skyldes færre husstandsmedlemmer. S.T.S.G hadde 19 
lokallag ved årsskiftet. 
 
Møter som styret har vært med på i tillegg til styremøtene.: 

- Bjørnefellingsprosjektet 
- Ørneprosjektet på Fosen 
- Møter med fylkesmannens miljø- og landbruksavdeling 
- Møter med fylkes-, regjerings- og stortingspolitikere. 
- Rovviltnemdsmøter 
- Møter med lokallaga 
- Rovviltkonferanse i Oslo 
- Tillitsmannsmøte i S.T.S.G 
- Års- og rep.møter i N.S.G 
- Møter i Au for Nord- og Sør-trøndelag sau og geit.  

 



På årsmøtet i Stjørdal 2018 ble det vedtatt at det skulle velges et Au-utvalg som besto av 3 
styremedlemmer fra nord og 3 styremedlemmer fra sør. Dette utvalget har i løpet av året hatt 
4 møter. Det har vist seg at et slikt utvalg er veldig viktig etter at Trøndelag har blitt 1 fylke, 
spesielt i forhold til felles opptreden ovenfor fylkesmannen. 
 
På grunn av økonomien har det ikke blitt arrangert regionmøter det siste året. Men for 2019 
er det planlagt regionmøter i samarbeid med Felleskjøpet og Nord-trøndelag sau og geit.  
 
Tillitmannsmøte ble arrangert 14.11 på Nortura Malvik. Ganske bra oppmøte. Nestleder i 
N.S.G Pål Kjorstad og Leder av Nord-Trøndelag radiobjellelag Ståle Lyng var innledere der. 
Bakgrunnen for at en på tillitmannsmøtet hadde bruken av radiobjeller som et sentralt tema 
var at fylkesmannen i det nye fylket nærmest har stilt som krav at for å få tilskudd til innkjøp 
av nye radiobjeller må en være medlem av et radiobjellelag. Styret har derfor satt i gang 
arbeid med å prøve å få dannet et slikt lag. Enten ved å danne et eget lag for gamle 
Sør-trøndelag eller å gå inn for en reorganisering av Nord-trøndelag radiobjellelag slik at vi 
kan bli medlemmer der. 
 
Rovdyrproblematikken i fylket har også siste året tatt mye tid for enkelte av 
styrerepresentantene. Bjørneproblemer på Fosen og i deler av områdene øst for Gaula var 
det som skapte de største utfordringene i 2018. I løpet av året ble det tatt ut 4 bjørner i 
fylket. 1 på Fosen og 3 øst for Gaula. Den ene øst for Gaula ble tatt ut på vårsnø og der 
presset fylkesleder ganske hardt på for å få det effektivisert.  
På slutten av beitesessongen kom det ulv inn i de samme beiteområdene øst for Gaula som 
tidligere på sommeren hadde hatt problemer med bjørn. Ulven vil nok kanskje bli den største 
utfordringen framover. Tap til jerv gikk en del ned siste året.  
 
I tillegg til rovdyrproblematikken, så er det nok markedssituasjonen for sau/lam som har vært 
den store utfordringen. Stort overskudd av sau/lam fører til dårlige priser og stort press på 
økonomien til mange brukere. Det ble siste sommer gjennomført en grillaksjon i regi av 
slakteria og N.S.G. Styret i S.T.S.G organiserte aksjonen i Sør-trøndelag. Enkelte plasser 
var aksjonen vellykket, andre plasser bød det på problemer å få det til. Aksjonen var positiv i 
forhold til å få økt salget av sau/lammeprodukter. Ved årsskiftet er prognosen for lammekjøtt 
positiv i forhold til produksjon/salg, men for sau er situasjonen fortsatt vanskelig, så det er 
fortsatt en jobb å gjøre med å få økt salget av sauekjøtt. Men det er vel slik at hvis det blir en 
liten underdekning av lam så vil salget av kjøtt av voksen sau automatisk øke.  
 
Utfordringene for næringa er fortsatt mange men det er viktig at vi står sammen og tar 
kampene som må til for at vi skal overleve som næring. Den største kampen står om retten 
til å få bruke utmarka til beite i framtida.  
Styret vil takke for samarbeidet 2018 og håper på et like godt samarbeid i 2019. 
 
 
 
Olav Edvin Heggvold Gunnar Singsaas Eivind S Mjøen 
Knut Waagø Kristin Skjerve Åge Smestu 


