
Sør-Trøndelag Sau og Geit 

 
Postadresse: Kontor:  Telefon:  Bankgiro:  

Nortura, Trondheim   86011297198 

7484 Trondheim  Telefax: 73898349  

  E-post:  

Styremøte 20.04.21 på teams. 

 
Tilstede: Olav Edvin Heggvold, Eivind Såstad Mjøen, Gunnar Singsaas, Lillian 

Toset og Bjørn Wæhre. 

Forfall: Knut Wågø. 

 

 

9 – 2021  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Ingen merknader. 

 

10 – 2021  Orienteringssaker 
Mædiesituasjonen og vi må ha møter med lokallaga på Fosen rundt 20.mai. Ingen 

kan selge dyr i 2021 uten nye besetningsprøver. Vi må kartlegge hvem som skal 

selge dyr i høst for at de kan prøvetas da det ikke er mulig at alle kan bli prøvetatt. 

Årsmøte NSG, valgt ny leder ellers ingen spesielle saker ut over vanlige 

årsmøtesaker. 

Laushund og kartlegging av problemet var et tema på årsmøtet. 

NSG har oppdrettet en fadderordning og fadder for STSG er Marthe Lang-Ree. 

Radiobjellelaget har sendt informasjon til beitelag og kommuner, bjeller er bestilt. 

Lite respons på informasjon og behov for bjeller fra beitelaga, 200 nye bjeller blir 

tilgjengelig. 

Rovdyr er for lite uttak og faglaga har bedt om møte med miljøvernministeren. 

Får ikke bedøvd jervetisper og dermed får en ikke tatt ut tispa etter at en har tatt 

ungene fra hiet. Ikke tatt ut jerv etter at lisensjakta var ferdig. Så vidt starta med 

hiregistrering etter påske.  

Bestandsmålet er nådd for alle de vanlige rovdyrene nå, altså jerv og gaupe er 

over og bjørn er på bestandsmålet. 

 

11 – 2021  Konstituering av styret 
Medlem i AU i tillegg til leder Eivind Såstad Mjøen med Gunnar Singsaas som 

varamedlem. 

Medlem i arbeidsgruppe for skadefelling, Olav Edvin Heggvold. 

Medlem i ørneprosjektet på Fosen Gunnar Singsaas. 

Kontaktperson mot gjeterhundlaget Eivind Såstad Mjøen. 

Webansvarlig Lillian Toset. 

Kontaktperson mot avlsutvalget Olav Edvin Heggvold. 

 

12 – 2021  Forbedring av kontakten med fagmiljøet (gjeterhund 

og avl). 
Fagmøte med lokallaga før kåringa  

Eivind holder kontakten med gjeterhundlaget slik at det fungerer som tiltenkt. 

 

13 – 2021  Gjennomgang av lokallagsstrukturen. 
- Hva gjør vi med lokallag som ikke har avholdt årsmøte på flere år? 



Lokallag som ikke har holdt årsmøte de siste to åra får frist til 20.juni på å 

avholde årsmøte.  

 

14 – 2021  Gjennomgang av arbeidsplanen for 2021.  
Verving må det tas tak i tidlig på høsten. 

Fortsatt usikkert når det kan bli fysiske møter, men antar at det kan holdes 

regionmøter og tillitsmannsmøter til høsten. 

 

Malvik 20.04.21 

Bw 


