Sør-Trøndelag Sau og Geit

Julebrev fra lederen i Sør-Trøndelag Sau og Geit.
Nå har vi lagt 2011 bak oss, og 2012 ligger foran oss, ubrukt og med mange muligheter!
Regner med at grunnlaget nå er lagt i fjøset for neste års produksjon av verdens beste
lammekjøtt. Lammekjøttet blir ofte trukket frem når en skal vise frem det beste med norsk
landbruk. Kjøttet er tilnærmet økologisk, og sau og lam pleier kulturlandskapet slik at
turistene og vi synes Norge er et vakkert land.
Vi har en underdekning av lammekjøtt. Dette er en gunstig situasjon for å ta ut makspris
på kjøttet. Men underdekninga må ikke bli større. Det ble åpnet for import av lammekjøtt i
en kort periode i høst for å dekke etterspørselen. Vi får håpe en slipper det til neste høst.
I vår varslet Mattilsynet om mulig beitenekt for beitesesongen 2012, for de som hadde
størst tap av sau og lam de siste 3 åra. Dette skapte naturlig nok mye sinne og usikkerhet
for fremtida. Heldigvis gjorde Mattilsynet om dette nå i høst. En får håpe det ikke bare er
en utsettelse! Det jeg reagerer på er at det virker som om forvalting og politikere ikke ser
enkeltpersonene i dette. Det å være bonde er en livsstil som berører hele familien. Det er en
tøff påkjenning for alle på en gård når en får slike trusler. Jeg vil på det sterkeste oppfordre
alle som kjenner noen som har vært i en slik situasjon om å bry seg. Stikk innom naboen /
kollegaen! Det er ofte mye støtte i det å bry seg!
Det er mange som ser en fremtid i næringa vår. Det bygges og planlegges nye sauefjøs rundt
om i fylket. Mange fjøs blir også utvidet eller bygget om. Dette er bra! For ei næring som
skaper et vakkert kulturlandskap og produserer lammekjøtt i verdensklasse, og dette på
ressurser som ikke kan utnyttes på andre måter, og er fri for kunstgjødsel og sprøytemidler,
har ei framtid! Det er jeg sikker på! Vi har også et bra sosialt fellesskap, organisert tilsyn
og sanking, gjeterhund, værringer og værholdslag er eksempler på felles arenaer som jeg tror
andre næringer ikke har. Dette fellesskapet er det viktig å ta vare på.
Jeg vil til slutt minne om regionmøtene som blir avholdt på nyåret. Vi har denne gangen
utvidet med et ekstra møte, så det blir fem møter rundt i fylket. Vi har også flyttet sted for
noen av møtene, for kanskje å nå flere. Vil oppfordre til at dere tar med andre sauebønder
og kommer! Se på baksida av arket for tema, sted og tid.
GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!!
Kjell Erik Berntsen
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Regionmøter januar 2012
Tema:
Avlarbeid:
- Viktigheten av å bruke en kåra være.
- Drive avl i rovdyrland.
- Ny struktur på avlen – fremtiden.
Sauekontrollen:
- Hjelpemiddel i den daglige drifta.
- Enklere registrering med Web.
- Dokumentering av drifta di. Kan bli aktuelt i forbindelse med
erstatning etter rovdyr.
Gjeterhund:
- Hva nemnda jobber med.
- Få til en god gjeterhund uten å ta sikte på å bli en “proff” prøvestiller.
Aktuelt fra Nortura og fra Fylkeslaget.

Mandag 16.01.2012 Selbu. Galleri Bjørkhov.
Tirsdag 17.01.2012 Haltdalen. Haltdalsstuggu.
Onsdag 18.01.2012 Åfjorden. Fosen Fjordhotell.
Torsdag19.01.2012 Orkanger. Orkladal Ysteri.
Mandag23.01.2012 Berkåk. Mjuklia Ungdomssenter.
Alle møtene starter kl. 19.30
Enkel servering.
Vel møtt!!

