Sør-Trøndelag Sau og Geit
Nord-Trøndelag Sau og Geit
Møte arbeidsutvalget 20.10.20.
Tilstede: Oddbjørn Kaasa, Arvid Wold, Olav Edvin Heggvold, Eivind Såstad Mjøen og
Bjørn Wæhre.

1 – 2020

Samarbeidsavtale.

Ingen merknader til avtalen da den er godkjent i begge fylkesstyrene.

2 – 2020

Konstituering.

Oddbjørn Kaasa blir leder i utvalget videre.

3 – 2020

Referatsaker.

Det ble felling i Indre Namdal og det er nok etter stort påtrykk fra flere parter og dette er i et
beiteprioritert område. Forskjellen mellom beiteprioriterte områder og rovdyrområder er i
praksis svært liten så dette må vi ha fokus på.
Uttak som forebyggende tiltak er vanskelig å få gjennomslag for i de fleste tilfeller må det til
en skadesituasjon for at det skal bli uttak.
Ulike oppfatninger om når sankinga skal starte er en utfordring i mange områder.
Organisert beitebruk sier noe om ansvar for områder og sanking.
Mædieforskriften er vedtatt og fortsetter omtrent som tidligere, men er kommet for sent.
Mattilsynet er vanskelig å få tak i slik at en kan få svar.

4 – 2020

Dialogmøte med FM.

Jerv og gaupe har oppfylt bestandsmål og fortsatt tilbakeholdne med uttak. Beiteprioriterte
områder er også en sak som må presiseres. Uttak av kvote dersom den ikke er tatt ut i løpet
av jakta er også en sak.
Beiteprioriterte områder og bjørneforvaltning forberedes til møtet samt jerv og gaupe i
forhold jakta.
Midler til ekstraordinært tilsyn brukes kun i rovviltområder. For å få slike midler til
beiteprioriterte områder må det knyttes til kadaverhund. Kurs for opplæring av kadaverhund
bør arrangeres lokalt og det bør brukes midler til det for mest trolig er det midler til gode i år.

5 – 2020

Situasjonsrapport angående radiobjeller/radiobjellelag.

Radiobjellelag i sørdelen er ikke operativt pr dato, men målet er å få det opp til neste
beitesessong. Radiobjellelaget i sør ligger under STSG.
Siste generasjon med bjeller er ikke bra og det har vært mange bjeller som ikke har fungert
dette året.
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6 – 2020

Fylkesårsmøtet 2021.

Målet er å få til felles årsmøte i februar 2021. Prøver å få til et godt faglig program.

7 – 2020

Valg i NSG.

Ressursene i styret er etter vår mening dårlig utnyttet og dette må valgnemda vurdere. Kan se
ut som delegeringer i styret er litt fraværende.

8 – 2020

Beitesessongen – tap osv.

Virker som det blir mindre dokumentasjoner når det er mindre bjørneakitivtet, men likevel er
det store tap til jerv og gaupe. Det jobbes med å finne eksempel for å få fram at uttak virker
med at det blir mindre tap.

9 – 2020

Samordning i forhold til faglaga angående rovdyrspørsmål.

Bondelaget har stort engasjement i forhold til rovdyr. Eivind sitter i styret i bondelaget og det
er ønsker om å få til et samarbeid når det gjelder rovdyrspørsmål.

10 – 2020

Representantskapsmøte NSG – saker.

Godtgjørelse skal opp på møtet og det er ingen innvendinger.
Arbeidsmåten i avlsrådet virker å ikke være helt god og bør kanskje vurderes av
kontrollkomiteen.

11 – 2020

Gjeterhundarbeide på tvers av lagene.

Er litt fordeling av arrangement, men kunne vært mer samarbeid om kurs osv. Det forslås for
styrene at det som bestemmes i gjeterhundlagene skal det orienteres om til fylkesstyret.
Styrene i gjeterhundlagene med tillegg til kontaktpersonene i styrene bør det være felles møte
for å planlegge arrangement og andre aktiviteter.

12 – 2020

Eventuelt.

Prisene på semin på smårasene gjør at en ikke stimulerer til bruk av semin og at det heller
blir større omsetning av værer enten lovlig eller ikke lovlig. Jobbes videre med dette fram
mot neste seminsessong.
Markedsituasjon og et er mangel på både storfe og svin, men foreløpig er det ikke mangel på
småfe.
NM- sauklipping 2021 – skal vi vurdere å arrangere dette?

13 – 2020
Januar 2021.

Neste møte.

