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Styremøte SFSG 24.3.21 på Teams  
 
Tilstades:  Ragnhild Sæle, Roger Løvik, Jo Risløv, Anne Inger Moen og Solgun Haugen 
Ikkje tilstades; Jostein Flatland 
 
 
Sak 23/21. Tilbakemelding beitelag ang «Uttale frå beitenæringa i Ytre Sogn og Sunnfjord, 
erfaringar etter uttak av rovvilt»  
Eit lokallag etterlyser 21.3.21 SFSG si tilbakemelding ang «Uttale frå beitenæringa i Ytre Sogn og 
Sunnfjord, erfaringar etter uttak av rovvilt». SFSG har fått e-post om dette frå Trygve Solaas 2.3.21. 
Det står ingenting i e-posten/uttalen 2.3.21 om at dei ynskjer tilbakemelding. Styret har teke dette 
som ei orientering og ikkje noko ein skal koma med tilbakemelding på.  
 
Styret kom fram til at ein sender tilbakemelding; 
Viser til uttale motteke 2.3.21 og beklager at ikkje har kome med tilbakemelding. Styret i SFSG tolka 
dette som ei orientering og ikkje noko ein skulle koma med tilbakemelding på. Er mykje bra 
synspunkt.   
 
Oppfatta som ei orientering, Ikkje noko skulle svara på. Venta på evalueringsmøte og no kom 
innkallinga. 
 
 
Sak 24/21. Høyring soneforskrift CWD  
Styret vart orientert om at “Soneforskrift for CWD” er ute på høyring. No som ei felles forskrift for  
Nordfjella og Hardangervidda. Det er stor ulikskap i sonegrensa då det for Hardangervidda fylger 
yttergrense for reinområde medan i Nordfjella er det kommunegrensene.  
SFSG vert med på felles uttale frå næringa som tidlegare.  
 
Sak 25/21. Utval for ammegeit  
Det vert jobba med å finna ut kven som var medlemmar i utval for ammegeit. Får ein ikkje 
tilbakemelding snart får ein berre begynna frå start att.  
 
Sak 26/21. Ny fadder for SFSG  - Kjetil Trongmo  
Kjetil Trongmo er SFSG sin nye fadder frå styret i NSG. Faddrane skal ringa til fylkeslaga før kvart 
styremøte i NSG. Kjetil ynskjer å vera med på nokre styremøte i SFSG.  
 
Referent;  Solgun Haugen. 


