
 

STYRET I BERETNINGSÅRET 

 
 

Olav Edvin Heggvold, Soknedal – Leder 

Jøran Bakås Gjersvold, Ålen – Nestleder 

Eivind Såstad Mjøen, Oppdal – Rovdyransvarlig 

Tore Mellemseter, Hitra 

Eivind Myklebust, Rissa 

Første vara Marianne Dolpen, Rennebu har deltatt på alle styremøter 

 

Styret har hatt 6 møter 

Årsmøtet ble holdt på Støren Hotell 16. februar. Dagen før var det fagmøte, der leder i rovviltnemda 

Arne Braut orienterte om arbeidet der. I tillegg holdt Reidar Almås et kåseri/motivasjonsinnlegg.  

Antall medlemmer i laget var ved årsskiftet 618 medlemmer. Dette er en liten nedgang fra forrige år. 

Fordelinga er 463 hovedmedlemmer, 118 husstander, 37 støttemedlemmer og 1 æresmedlem.  

Møter som styret har vært med på i 2015 i tillegg til styremøter  

- Avlsutvalget i fylket 

- Bjørnefellingsprosjektet 

- Ørneprosjektet på Fosen 

- Møte med fylkesmannen om beitebruksplan 

- Møter med politikere før valget 

- Dialogmøter med fylkesmannen sammen med regionmøtene i S.T.S.G 

- Roviltnemndmøter 

-Tillitsmannsmøte S.T.S.G og lokallaga 

- Arrangert møte på Oppdal for de som har erstatningssaker i henhold til Krokadommen 

- Deltatt på møter i Bondelaget om lammetilskuddet 

- Representantskapsmøter N.S.G 

- Lederen samt Ola Ishoel fra Oppdal og Torleif Slåen fra Flå/Klæbu deltok på N.S.G sitt landsmøte på 

Gardermoen 

Mye av styrets tid det siste året har gått med til arbeid rundt rovdyrproblematikken. 2015 har ikke 

vært av de verste hva tap angår, men det har vært store tap i enkeltbesetninger. S.T.S.G deltar aktivt 

i arbeidet i ørneprosjektet i Rissa og beitelaget det er nok det laget som sett under ett har de største 



tapa i 2015. Dette prosjektet har nok gitt en del svar som forvaltninga ikke liker, men som er veldig 

viktig for næringa.  

Styret har avgitt uttalelse til rovviltnemnda om sin holdning når det gjelder jerveynglingene i region 

6. 

En annen ting som har vært økende de siste åra er løshundproblematikken. Styret har engasjert seg i 

det siste året og vi har kontaktet advokat i forhold til en konkret sak.  

Regionmøtene ble siste året arrangert sammen med Sør-Trønderlag Bondelag og Fylkesmannen. 

Tema der var rovviltforvaltning og erstatningsordningen. Møtene var godt besøkt og diskusjonene 

dikk delvis friskt.  

Styret vedtok på styremøtet i Mars ar en sammen med lokallaga på Fosen skulle søke om å få 

arrangere NM i bruk av gjeterhund og NM i saueklipping i 2017. Arrangementet er planlagt 

gjennomført på Austråt på Ørland. Det er allerede gjort en god del arbeid opp imot dette, så får en 

håpe at en får tildelt arrangementet. Tror et slikt arrangement vil være med på å gi saueholdet på 

Fosen et skikkelig løft. Ola Arne Aune fra Oppdal har påtatt set jobben med å drifte hjemmesida og vi 

vil tro at den blir snart oppe å går.  

2015 har vært et veldig aktivt år for styret i S.T.S.G. Vi har jobbet med mange saker, amnge av disse 

må vi fortsatt arbeide med i 2016. Styret vil takke for et godt samarbeid i 2015 og så vil vi håpe på et 

godt år for næringa i 2016.  

Olav Edvin Heggvold   Jøran Bakås Gjersvold   Eivind Såstad Mjøen 

 

Tore Mellemseter   Eivind Myklebust   Marianne Dolpen 


