Sør-Trøndelag Sau og Geit

Styremøte på Nortura Malvik 4.1.2012.
Tilstede: Eivind Myklebust, Kjell Fremstad, Rune Kurås, Unni Anshus, Ola Krokan, Kjell
Erik Berntsen og Bjørn Wæhre.

01- 2012

Referatsaker
-

02-2012

Møte i ”Bjørnefellings prosjektet” 16/12-2011, mye erfaring fra jegerne er
kommet fram. Prosjektet har god økonomi.

Godkjenning av referat fra styremøte 17/11-2011.

Enstemmig godkjent.

03-2012

Gjenomgang av beitesesongen tap/erstatning 2011.

Totalt 236 søknader om erstatning i 2011. Ca 60% av ømsøkt tap av voksne er erstatta og
knappe 60% av lamma som er omsøkt er erstatta. Jerv er den største skadevolder i ST, men
det er erstatta både med bjørn, gaupe og ørn i tillegg.

04-2012

Endelige navn til faglig rådgivende utvalg, Trollheimen.

Felles kandidat for regionen er Solmund Solstad, Surnadal med varamann Steingrim Horvli,
Oppdal.

05-2012

Radiobjellelag. Kan dette organiseres på fylkesplan.

Vi avventer situasjonen litt, men lufter litt hvordan stemningen er rundt omkring på årsmøtet
og regionmøtene. Mange spørsmålsstillinger i det og spesielt finansieringen.

06-2012

Representasjon i BSF.

Vi trekker oss fra styret i BSF for det påløper så store kostnader at vi ser oss ikke i stand til å
delta i styret denne organisasjonen.

07-2012

Regionmøtene - alt klart?

Det meste er klart, men ser ut til at møtet i Selbu må flyttes.

08-2012

Årsmøte - årsmelding - arbeidsplan.

Arbeidsplan 2012 gått gjennom og innholdet er omtrent i samsvar med tidligere år.
Oppfordrer lokallaga til at de stiller på årsmøtet.

09-2012

Innspill til jordbruksforhandlingene.

Utmarksbeitebruk bør fortsatt prioriteres.

Postadresse:

Kontor:

Telefon:
Telefax:
E-post:

Bankgiro:

Med den markedssituasjonen vi har for tiden så må det være rom for fortsatt økning av
målpris. Avløserkompensasjon bør justeres. Potten til RMP-midler må økes dersom det skal
være mulighet for økning av tilskuddene til organisert beitebruk.
Det bør kreves at det produseres noe på arealet dersom det skal ytes tilskudd på arealet.

10-2012

Innspill til Landbruksmeldinga.

Ser på om det er noen punkter vi kan ta tak i på dette.
Ola ser litt på det.
Malvik 040112
Bw

Neste styremøte: 10.2.2012, kl 12.00, før årsmøte starter.

