
Sør-Trøndelag Sau og Geit 

 
Postadresse: Kontor:  Telefon:  Bankgiro:  

Nortura, Trondheim   86011297198 

7484 Trondheim  Telefax: 73898349  

  E-post:  

Styremøte 12.10.20 på Teams.  

På tråden: Olav Edvin Heggvold, Eivind Såstad Mjøen, Gunnar Singsaas, Knut 

Wågø og Bjørn Wæhre 

 

15 – 2020 Godkjenning av innkalling og sakliste. 

Ingen merknader til innkalling og sakliste. 

 

16 – 2020 Orienteringssaker 

Olav har vært på 80-årsdagen til Magnar Engen og tildelte hedersbevisning. 

Er jobbet mye med å få uttak av jerv som forebyggende tiltak i flere områder uten 

at det har blitt noe uttak da alle søknader er avslått.  

 

17 – 2020 Godkjenning av intensjonsavtale/ samarbeidsavtale med 

N.T.S.G. 

Forslag er oversendt fra Nord-Trøndelag og det er ingen kommentarer. 

Enstemmig vedtatt. 

 

18 – 2020 Tillitsmannsmøte 2020.  

Vi prøver å få til et møte på teams med lokallaga innen ca 15.november. 

Viktig at det sendes ut en fyldig sakliste på forhånd. 

 

19 – 2020 Rovdyrsituasjonen i fylket. 

Virker som det er store tap i Rennebu og gjelder spesielt på vestsida. 

Tydal har hatt bjørn som plutselig ble borte. 

Ørneprosjektet på Fosen har gått sin gang, men er litt lite trykk rundt prosjektet 

lokalt og har ikke resultert i uttak av ørn og alle merka ørner har mista senderne. 

Tips at en søker om forebyggende tiltak som tilsyn med kadaverhund, 

Virker som det er stort tap av voksne dyr og en mistenker hund. Viktig at en 

anmelder saker der det er opplagt at det kan være hund. NSG sentralt bør bli mer 

aktive når det gjelder hund da det er et klart økende problem.  



Det skal være dialogmøte med fylkesmann i slutten av denne mnd. 

Sør-Trøndelags representant i rovviltnemda ønsker å ha et møte med styret eller 

deler av styret. 

 

20 – 2020 Andre saker. 

Valgkomiteen i NSG har bedt om innspill og dette skal opp i AU-møtet den 19.10. 

Det er en oppfatning at styret er lite synlig. 
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