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REFERAT MØTE I ARBEIDSGRUPPA OG STYRINGSGRUPPA 21.12.12  
 
 
Sted:   Midtre Gauldal Rådhus - Kommunestyresalen 
 
Tid:   21.12.12 kl. 09.30 - 13.30 
 
Tilstede:  Hans Iver Kojedal, Kai Børge Amdal, Kjell Erik Berntsen, Ole-John Sæther, 

Kjetil Værnes, Kim Olsen Stokke og Geir Morten Granmo. Marius Jermstad 
deltok fra kl. 11.30 (sak 5) 

 
Forfall:  Klæbu kommune, Tydal kommune og fylkesmannen i S-Trøndelag 
  
Sakliste: 

1. Foreløpige regnskapstall 2012 
2. Fellingsleder i Rennebu 
3. Evalueringsmøte 2012 
4. Regionmøter S-Trøndelag Sau og Geit 
5. Innkallingsrutiner 
6. Samarbeidsavtale 
7. Utvidelse av prosjektet med flere kommuner 
8. Eventuelt 

 
 
1  Foreløpige regnskapstall 2012 
Foreløpig regnskap ble delt ut i møtet. Dette viser kr. 420.994,- i utgifter og kr. 180.000,- som 
inntekter (tilskudd). Følgende ble kommentert: 

• Faktura fra SWDI for hundetrening er ikke mottatt 
• Kun 1 kommune har sendt inn anmodning om utbetaling av ammunisjonsgodtgjørelse 

for kommunale treningskvelder. 
• Styringsgruppa vedtok 6. juli 2012 at posten ”Til disp. i kommunene” skulle fjernes 

fra budsjettet med begrunnelsen at det var unødvendig å føre penger fram og tilbake. 
Under dagens møte kom det derimot fram et ønske om at postene ”Til disp. i 
kommunene” og ”Godtgjørelse ammunisjon” slås sammen. I neste års budsjett 
avsettes det derfor en ramme på inntil kr. 15.000,- til hver kommune som utbetales 
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etter søknad og dokumentasjon. Midlene skal brukes på de kommunale 
skadefellingslagene. Dette gjør at alle kostnader i forbindelse med skadefelling vil 
komme fram i prosjektregnskapet. 

• Ettersom kommunene ikke har vedtatt samarbeidsavtalen i 2012 er det ingen 
kommuner som har innbetalt tilskudd til prosjektet (kr. 30.000,-/kommune). 

 
Totale utgifter vil sannsynligvis komme på ca. 500.000,-. Dette betyr at det er nødvendig å 
bruke ca. 320.000,- av oppspart egenkapital. 
 
 
2  Fellingsleder i Rennebu 
Rennebu kommune har stått uten fellingsleder siden i sommer. Det vil bli en lokal utlysing 
(Rennebunytt) samt en intern ”utlysing” blant dagens medlemmer. Ny fellingsleder vil være 
på plass innen beitesesongen. 
 
 
3  Evalueringsmøte 2012 
Ettersom det ble avholdt evalueringsmøte etter våruttaket der alle fellingslederne var invitert 
er det ikke behov for et evalueringsmøte nå. Derimot er det ønske om ei årsmelding der 
aktiviteten oppsummeres. I tillegg skal det avholdes et informasjonsmøte før neste års 
beitesesong der status oppsummeres. 
 
 
4  Regionmøter S-Trøndelag Sau og Geit 
S-Trøndelag Sau og Geit skal avholde 5 regionmøter i fylket i løpet av januar. Prosjektleder er 
invitert til å delta på disse møtene for å informere om prosjektet. Styringsgruppa mener at det 
avsettes penger til å delta på disse møtene. 
 
 
5  Innkallingsrutiner 
For å få nødvendig fleksibilitet i arbeidsfordelinga mellom arbeids- og styringsgruppa skal 
den som føler behov for et møte med den andre innkalle til møte. Dvs at om arbeidsgruppa 
føler behov for avklaringer skal styringsgruppa innkalles, og motsatt. 
 
 
6  Samarbeidsavtale 
Samarbeidsavtalen bør ikke være for detaljert, dette vil kun føre til et unødvendig stort behov 
for nye behandlinger ved endrede behov. Kom fram forslag til enkelte mindre justeringer: 

• Avtalen justeres slik at den også omfatter skadefelling av ulv, jerv og gaupe i tillegg til 
bjørn. 

• Avtalen må gi anledning til at flere kommuner kan gå inn i prosjektet 
Prosjektleder sender ut en revidert avtale som vedtas av kommunene. Det er viktig at avtalen 
blir vedtatt slik den blir framlagt i og med at den skal underskrives av alle kommunene i 
fellesskap. 
 
Saksframlegget er derimot et grunnlag som kan justeres etter behov. 
 
Holtålen kommune er den eneste kommunen som så langt har vedtatt samarbeidsavtalen. Det 
er viktig at alle kommunene prioriterer dette arbeidet på nyåret slik at avtalen blir 
underskrevet før årets beitesesong. 
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7  Utvidelse av prosjektet med flere kommuner 
Oppdal kommune skriver i brev datert 01.10.12 til Holtålen kommune at de ønsker å tilslutte 
seg skadefellingsprosjektet. 
 
Styringsgruppa er positiv til at Oppdal kommune tilslutter seg prosjektet. Samarbeidsavtalen 
justeres slik at Oppdal kommune blir en av medlemskommunene. 
 
Styringsgruppa ønsker ikke å stille økonomiske betingelser for at Oppdal skal kunne tilslutte 
seg prosjektet ut over det som framkommer av samarbeidsavtalen. Det er derimot sterkt 
ønskelig at kommunen etablerer et lokalt skadefellingslag med en lokal skadefellingsleder 
som kan inngå i det regionale skadefellingslaget. 
 
 
8  Eventuelt 

• DN har sendt på høring forskrift om bruk av FKT-
midler(http://www.dirnat.no/content/500045919/Forskrift-om-tilskudd-til-
forebyggende-tiltak-mot-rovviltskader-og-konfliktdempende-tiltak). Høringsfristen er 
ute. Kommunene er stort sett ukjente med at det har vært en slik høring, men S-
Trøndelag Sau og Geit har vært en av høringsinstansene og har skrevet en 
høringsuttalelse Det er usikkert om ordlyden i høringsforslaget gir anledning til å 
støtte regionale skadefelligslag fra FKT-potten. 

• Styringsgruppa ønsker at fylkesmannen avklarer med SLF om det er mulig med 
statlige FKT-midler til regionale skadefellingslag. 

• Neste møte mellom arbeidsgruppa og styringsgruppa blir i første halvdel av mai 
forutsatt at det ikke dukker opp behov før det. 

 
Med hilsen 
HOLTÅLEN KOMMUNE 
 
 
Geir Morten Granmo 
Prosjektleder 
 
 
Adresseliste: 
Hans Iver Kojedal 
Kai Børge Amdal 
Kjell Erik Berntsen 
Ole-John Sæther 
Kjetil Værnes 
Kim Olsen Stokke 
Marius Jermstad 
 
 
Kopi: 
Silje Vang 
Fellingsledere 
Hundeførere 


