
Sør-Trøndelag Sau og Geit 

 
Postadresse: Kontor:  Telefon: Bankgiro:   

  Telefax:   

  E-post:  

Hei alle lokallag! 
“Sommeren” er over, og sanking av sau og lam står for tur. Det ble en sein og våt sommer. 
Mange sendte nok sauene sine seinere til fjells en det som er vanlig, men en får håpe at det 
gode fjellbeite holder seg lengre når det kom så seint i gang.  
 
Her kommer litt info fra fylkesstyret: 
 

 Rovdyrsommeren så langt: 
Ulven i Agdenes og Orkdal har skapt stor frustrasjon blant beitebrukerne der. Mange har 
store tap i buskapene sine. Dette gjelder også for beitebrukerne på Fosen, men der er det 
ørna som er problemet. Ulven er det gitt fellingstillatelse på flere ganger i sommer uten at 
en har lykkes med felling. Håpet er nå at tillatelsen kan vare etter at hjortejakta har startet, 
for da er det flere jegere ute i terrenget. Ørna er det, som vi alle vet, vanskelig finne kadaver 
etter og som en kan dokumentere at ørna har drept. De har greid å dokumentere 3 drepte 
av ørn, men det er ikke nok for at Fylkesmannen vil gi fellingstillatelse!  
I begge disse områdene av Trøndelag er utmarkbeiting av sau sårbart i utgangspunktet, da 
det begynner å bli få brukere igjen. Så slike rovdyrangrep som de har opplevd i sommer er 
alvorlig for saue- og beitemiljøa der. Vi må alle jobbe det vi kan for å bevare disse miljøa, vi 
har ikke råd til å miste noen! Vi i fylkeslaget skal gjøre det vi kan! 
Også Oppdal har hatt problemer i sommer. Der er det bjørnen som herjer. Flere 
fellingsforsøk er gjort uten at en har lyktes. Felling av bjørn på barmark er en vanskelig 
oppgave. 
Ellers så er det lite med meldinger fra resten av fylket, men den endelige statusen vet vi ikke 
før sankinga er over. For det å finne kadaver som er i en slik forfatning at en kan 
dokumentere dødsårsak er veldig vanskelig. 
     

 NM i saueklipping: 
Oppdal Sau og Geit arrangerer NM i Saueklipping 5. og 6. okt. Dette blir arrangert sammen 
med Fårikålfestivalen på Oppdal. Ta med familien og kjør en tur til Oppdal denne helga. 
 

 Beitebruksplaner: 
Det har vært en prioritert jobb i fylkeslaget de siste åra å få kommunene i fylket til å 
utarbeide slike. Noen kommuner har ikke planer, mens det er veldig variert kvalitet på 
planene for de som har.  
Fylkeslaget sammen med fylkesmannen vil arrangere 2 møter ang. dette temaet. Der 
kommer det personer som er blant landets beste på slike planer. Lokallag av NSG og 
beitelag, samt kommuner vil bli invitert. Det er viktig at næringa i kommunene får med seg 
folk fra kommuneadministrasjonen og/eller politikere på disse møtene.  
Foreløpig tidspunkt er: mandag 22. oktober. Det første møte blir hos FM i Trondheim, og er 
på dagtid, det andre møte er på Berkåk, på kveldstid. Nærmere invitasjon kommer. 
 
 

 
 



 
 

 Tillitsvalgmøte: 
I fjor startet vi opp igjen med tillitsvalgmøte der lokallaga og fylkeslaget hadde et felles møte 
med aktuelle temaer. Dette fortsetter vi med i år også. Møte er tiltenkt 6. november. Et av 
temaene som blir tatt opp er lokallagas egne e-post adresser. NSG sentralt har utarbeidet 
egne e-post adresser til alle lokallag. Noen fra NSG sentralt kommer og informerer om dette 
på møte. 
Vi ønsker innspill og tips fra lokallaga på flere temaer til dette møte. Så skulle det være noe 
dere ønsker å ta opp, diskutere eller lære noe om, så gi tilbakemelding. 
 
 
Med vennig hilsen 
Sør-Trøndelag Sau og Geit 
Kjell Erik Berntsen, leder. 
 


