Arbeidsoppgaver for beitekontaktene i Romedal og Stange sau og geit:
1. Ansvar for at det er orden i og rundt kveene i beiteområdet, herunder sørge for at kveene er utstyrt
med tydelig navneskilt.
2. Ansvar for at det er saltstein i kveene til enhver tid i beitesesongen.
3. Organisere dugnader i beiteområdet når det er påkrevet, iverksette tilsynsordninger og organisere
sanking.
4. Holde oversikt over hvem som til enhver tid er medlemmer i det aktuelle beiteområdet, og rapportere
til styret om forandringer i medlemstallet.
5. Ansvar for å ta imot og følge opp meldinger som kommer inn fra beiteområdet gjennom
beitebrukerne, turgåere, jegere og andre som ferdes i beiteområdet.
6. Varsle SNO ved mistanke om rovdyrskade.
7. Varsle rovdyrkontakten samt andre saueeiere i området når det er fastslått rovdyrskade.
8. Føre rapportskjema om registrering av saukadaver i beitesesongen, og levere rapporten til
rovdyrkontakten etter at sausankingen er avsluttet.
9. Innsamling av Beiteboka og andre opplysninger fra medlemmene i beiteområdet som styret trenger
for det registreringsarbeidet som skal gjøres. Bøkene/opplysningene leveres rodyrkontakten sammen
med rapportskjema, jf. punkt 8.

14. mai 2012
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