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Styremøte 21.01.21 på teams. 

 
Tilstede: Olav Edvin Heggvold, Eivind Såstad Mjøen, Knut Wågø, Lillian Toset, og Bjørn 

Wæhre. 

 

1 – 2021 Godkjenning av innkalling og sakliste. 

Ingen merknader til innkalling og sakliste. 

 

2 – 2021 Orienteringssaker. 

Forslag på kandidat til gromsauen. 

Gjerde langs jernbanen er oversendt brev til statsforvalteren for at kommunene 

ikke gjør noe i forhold til manglende gjerder. 

Det er mer enn jerv enn det forvaltningsplanen sier og sender brev om 

ekstraordinært uttak etter at jakta er ferdig eller helst litt før jakta er ferdig. 

Gåsesituasjonen er en utfordring spesielt på kysten og Frøya er nok der problemet 

er størst. Har sendt brev tidligere til statsforvalteren, men ingen ting er skjedd og 

en gjentar brev til statsforvalteren. 

 

3 – 2021  Fylkesårsmøte 2021. 

Vi vil ha digitalt årsmøte den 27.februar. Styret prøver å samles på en plass slik at 

de er samla. Styret, møteleder og leder i valgkomiteen samles på Bårdshaug om 

det er tilgjengelig plass der. 

Hedersbevisning er det ikke kommet noe forslag fra lokallaga. 

 

4 – 2021  Innspill jordbruksforhandlingene. 

Tenker en kan sette maksgrense for produksjonstilskudd med maks på f.eks 300 

vf og ikke tilskudd etter det. Dermed vil det gis muligheter for å øke satsene under 

300 litt i alle fall i tillegg til eventuelle økte bevilgninger. 

Det bør også jobbes for at markedsprisene kan økes da det kan se ut som det blir 

underdekning eller mulig underskudd i 2021. 

Manglende gjerder er en stor utfordring i forhold bruk av utmarksbeite og en 

kunne kanskje tenkt seg et tilskudd for vedlikehold av utmarksgjerder. 



5 – 2021  Radiobjellelaget. Vedtekter/daglig leder. 

Vedtekter gjennomgått og justert. 

 

6 – 2021  Mulig andre saker. 
Hundeskader ser ut til at det er lite rapportering og Eivind har fulgt opp dette i Oppdal. 

Ute på Frøya er det en del skader av hund og følger opp om dette er rapportert. 
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