
Sør-Trøndelag Sau og Geit 

 
Postadresse: Kontor:  Telefon:  Bankgiro:  

Nortura, Trondheim   86011297198 

7484 Trondheim  Telefax: 73898349  

  E-post:  

Styremøte 13.06.12 på Nortura, Malvik. 

 
Tilstede: Kjell Erik Berntsen, Eivind Myklebust, Kristin Tande Solberg, Ola 

Krokann, Kjell Fremstad og Bjørn Wæhre. 

Forfall: Rune Kurås. 

 

27- 2012  Godkjenning av innkalling og sakliste. 

Ingen merknader. 

 

28 - 2012  Godkjenning av møteref. 10/2 og 28/2. 

Ingen merkander. 

 

29 - 2012  Referatsaker. 

- Årsmeldinger fra lokallaga. 

- Ref. fra årsmøte til fylkeslaga til NBS og NB. 

- Ref. fra BSF. 

- Brev fra Oppdal Sau og Geit angående gjterhundarbeidet. 

- Rep. møte i NSG 12-14 mars.  

- Bjørneprosjektet. 

- Radiobjelleprosjektet – orienteres litt på hjemmesida. 

- Fag møte Skaun 17. mars – legges ut litt info på hjemmesida. 

- Ledersamling for nye fylkesledere 22-23 aug. 

- Kvote for betingede skadefellingstillatelser – 4 på gaupe – 5 på 

jerv – 2 på ulv. 

- Møte i Osen angående “rovdyrfritt” Fosen.  

 

30 - 2012 Møte ang. beitebruksplaner høsten 2012 - 23. okt. 
Møte med fylkesmann den 16.04 angående beitebruksplaner i kommunene. Det 

vil bli et møte hos fylkesmann den 23. oktober der kommunene blir invitert samt 

deltakere fra næringa. Det blir to møter der det blir et på dagtid og et på kveldstid. 

 

31 – 2012   Tillitsmansmøte  6. nov. 
Holdes på dagtid og det gis anledning til å møte med to personer fra hvert lag. 

Organisering av beitelag kan være et tema og litt om beitebruksplaner. 

Holdes på Nortura Malvik. 

 

32 - 2012 FM sin tolking av Organisert tilsyn i forbindelse med 

avkortning av rovdyrerstatning.  
Dette følges opp mot fylkesmann og det er selvfølgelig vår oppfatning at felles 

tilsyn og skal være fullverdig tilsyn. Vi mener dette er avklart med fylkesmann for 



noen år siden, men de forsøker seg nå med en annen tolkning der dette ikke er 

fullstendig tilsyn. 

 

33 – 2012 Høring ny erstatningsordning. 
Forslag fremlagt og diskutert og en fremhever følgende punkter som viktige: 

 Klare retningslinjer mellom et område med kjent rovviltbestand og 

områder uten kjente bestander. Viktig at beitebrukeren får vite hvilket 

område en er i før beiteslipp. 

 Erstatningssatsene må ikke bli for lave. 

 Bra at det settes dokumentasjon av egen drift. 

 Forenkling av søknadskjema slik at det er tilpasset dagens drift. 

 Papirveldet må kunne reduseres slik at ikke alle trenger å sende inn f.eks 

kart. 

 Dokumentasjonskravet må gjelde innenfor beitelag eller sankelag og ikke 

på besetningsnivå. 

 Kongeørn må likestilles med de andre freda rovdyra. 

 Resultatet av omleggingen er usikker så foreslår at en innfører det i en 

prøveperiode. 

 

Malvik 13.06.12 

 

 

 
 


