Sør-Trøndelag Sau og Geit

Styremøte på Nortura, Malvik 6.september 2012.
Tilstede: Kjell Erik Berntsen, Eivind Myklebust, Kjell Fremstad, Ola Krokan, Rune Kurås,
Kristin Tande og Bjørn Wæhre.

34 – 2012

Godkjenning av innkalling og sakliste.

Ingen merknader.

35 – 2012

Godkjenning av møtereferat fra styremøte 13.06.2012.

Ingen merknader, godkjent.

36 – 2012

Referatsaker:

- Brev fra Oppdal og Rennebu kommuner og STSG ang. godkjenning av organisert
tilsyn på beite i erstatningsøyemed. Dette går på hvem som utfører tilsynet, altså om
det er brukeren selv eller andre (det ble gjort avkortning på grunn av manglende
tilsyn).
- Erstatningsrettsaken mot staten er ikke blitt en gruppesak. Men en enkelt bruker som
kjører sak mot staten.
- Agdenes/Orkdal, har hatt vesentlige tap til ulv og det er gitt fellingstillatelse uten at
det har gitt resultat.
- Ørna i Rissa. Er søkt om felling, men avslått. Mye ekstra tilsyn i området.
- Bjørnen på Oppdal. Fellingstillatelse er gitt i flere omganger, men uten resultat.
- Skadefellingssøknader i sommer, de fleste søknader er innvilget og gitt raskt.
Unntaket er skadefelling på ørn som er avslått.
- Bjørnefellingsprosjektet – organisert på nytt der kommunene er eiere nå. Tidligere
var det fylkesmann som hadde eierskapet. Jobbes med å få inn ny hund og jobbes med
dette i løpet av vinteren.
- Ledersamling nye fylkesledere 21-22. august.

37 – 2012

Møter ang. beitebruksplaner 22-23. oktober .

Søker fylkesmann om dekning av utgifter og fylkesmann innkaller kommunene. Møtene
holdes i Trondheim og på Berkåk. Mest trolig blir møtet på Berkåk et kveldsmøte.

38 – 2012

Tillitsmansmøte 6. november.

Informasjon mellom NSG og lokallaga – epost osv.
Omorganisering av beitelag – Kjell Erik kontakter NSG.
Beitebruksplaner – Kjell.
Medlemsverving – status.

39 – 2012

Budsjettregulering.

Budsjettet og regnskap gjennomgått og vi ser ut til å komme med et regnsakp omtrent i
balanse.

40 – 2012

Medlemsstatus pr. august.

Postadresse:
Nortura, Trondheim
7484 Trondheim

Kontor:

Telefon:
Telefax: 73898349
E-post:

Bankgiro:
86011297198

Medlemstallet går fortsatt nedover og totalt er det en nedgang på ca 8%. Pr no er det 599
medlemmer i STSG, vi tar dette opp på tillitsvalgtmøtet.

41 – 2012

Krav fra FM om obdusering av kadaver på Fosen.

Dette er tvilsomme betingelser i forhold til tilskudd til ekstraordinært tilskudd. Følges opp
videre for å få fram fakta og tas opp i møter.

42 – 2012

Representantskapsmøte 18-19. oktober.

Sakliste gjennomgått og sauavlen blir nok den store saken på møtet.

43 – 2012

Rullering av forvaltningsplanen for store rovdyr i reg.6.

Det er holdt et orienteringsmøtet der alle både faglag og organisasjoner tilknytta landbruk var
invitert. Laga tilknyttet landbruket er rimelig enige om prinsippet og det skal være en rimelig
byrdefordeling. Det ble gjort innspill hvordan rovdyrforliket skal gå inn i den nye
forvaltningsplanen.

44 – 2012

Omorganisering av beitelag.

Vi henvender oss til fylkesmann om de vil være behjelpelig med å sende informasjon til
kommunene og beitelaga om det som må skje.
Slik det ser ut vil forening være det som er mest aktuelt for de fleste, men enkelte store
beitelag kan det være nødvendig å bruke SA.
Malvik 06.09.12.
BW

