Sør-Trøndelag Sau og Geit

Styremøte på Nortura, Malvik 22.11.12.
Tilstede: Kjell Erik Berntsen, Ola Krokan, Kristin Tande Solberg, Kjell Fremstad og Bjørn
Wæhre
Forfall: Eivind Myklebust og Rune Kurås.

45 – 2012

Godkjenning av innkalling og sakliste.

Ingen merknader.

46 – 2012

Godkjenning av referat 06.09.12.

Ingen merknader – godkjent.

47 – 2012

Referatsaker.

48 – 2012

Beitesesongen 2012.

 Representantskapsmøtet 18-19 oktober. Leders tale omtalte bortfall av målpris,
tollvern, støtteordninger mm. I gjeterhundmiljøet er det etter hvert mange som er mer
opptatt av hund og ikke driver med sau. Viktig at saumiljøet fortsatt har litt styring på
gjeterhundmiljøet.
 Møte i samarbeidsforumet 16.okt. Fylkesmann redegjorde for bestandssituasjonen og
skadebildet for sau og rein. Mulig forvaltningsplan for kongeørn var diskutert.
 Møter om beitebruksplaner den 23.10. På møtet i Trondheim var det godt oppmøte fra
kommunene, men på Berkåk var det flere fra saumiljøet og færre fra kommunene.
Men positivt at svært mange kommuner har vært på et av møtene.
 Møte i bjørneprosjektet 26.okt. Prosjektet vil nok etter hvert omhandle skadefelling
av alle de store rovdyra. Og det vil da bli naturlig å gi prosjektet nytt navn. Oppdal og
Orkdal har også meldt sin interesse for å tilslutte seg prosjektet. Rekrutering av
hunder er fortsatt en stor oppgave for prosjektet.
 Tillitsmannsmøtet 6.november. Her var mye som omhandler kontaktet mellom NSG
og lokallaga via e-post. Aktiviteten i laga varier mye, men er litt aktivitet i de fleste
lag.
 NM i sauklipping 6.okt i Oppdal der vi hadde stand på vegne av NSG. Økonomi i
slike arrangement er etter hvert en liten utfordring.
 Ørnemøtet i Rissa 6.november. Positivt at mange lokale politikere deltok, men ellers
var det et møte med mange meninger. Kan muligens komme noen prosjekt på ørn
etter hvert.
 Møte angående høring avl 12.november. Høringen skal være NSG i hende innen
15.01 2013, og dette møtet var en start på høringsrunden.
 Gaupeforskning på Fosen, vet foreløpig lite om dette. Men det er snakk om
radiomerking av gauper. Følger med hva dette er og hva som skjer.

Postadresse:
Nortura, Trondheim
7484 Trondheim

Kontor:

Telefon:
Telefax: 73898349
E-post:

Bankgiro:
86011297198

Ser ut til at tapene er litt mindre enn de har vært de senere åra, men det går svært sakte
nedover kan det se ut til. Vektene er godt over fjoråret så slik sett har det vært en bra sesong.

49 – 2012

Innspill til styrerepresentanter til NSG.

Mange har frasagt seg gjenvalg så det er stort behov for nye kandidater. Men både Olav
Edvin Heggvold fra Sør-Trøndelag og Tone Våg fra Nord-Trøndelag har begge sagt seg
villig til å ta gjenvalg til styret. Pål Kjorstad fra Oppland er aktuell som ny styret og eventuell
som ny leder i styret. Videre synes vi det er viktig for kontinuiteten at de gjenværende
styremedlemmene fortsetter i styret.

50 – 2012

Forskningsprosjekt, beiting og sau.

Vi er positiv til at det brukes forskningsmidler til et slikt prosjekt, men vi har ingen
økonomiske midler å bruke. Men vi kan være med å diskutere prosjektgjennomføring og
være med å arrangere møter for å gjøre prosjektresultatene kjent.

51 – 2012

Kurs i jervjakt.

Jerven skal i hovedsak tas ut på jakt og Øivind Løken i FKT prosjektet ønsker å holde et slikt
kurs i fylket. Vi er positive til at det holdes kurs og bør lokaliseres til sørdelen og kanskje ha
et i norddelen og da med samarbeid med Nord-Ttrøndelag.

52 – 2012

Regionmøter.

Holdes i uke 4 og 5 og målet er i utgangspunktet å ha 5 møter.
Aktuell tema kan være:
Beitebruksplaner.
Saukontrollen.
Snylterproblematikk – mattilsynet?
Informasjon om bjørneprosjektet.
Stedene blir omtrent de samme som i fjor.

53 – 2012

Årsmøte 2012.

Forslag 15 og 16 februar på Ørlandet?
Litt lett program med muligens omvisning på Austråt.

54 – 2012

Møte og reiseregninger.

Alle fyller ut og sender reiseregninger til kasserer snarest.
Malvik 22.11.12
BW

