Sør-Trøndelag Sau og Geit
Referat styremøte.
Tid: Tirsdag 08.01. kl 10.00
Sted: Nortura Malvik.
Tilstede: Kjell Erik Berntsen, Kristin Tande, Rune Kurås, Ola Krokan, Eivind Myklebust,
Kjell Fremstad og Bjørn Wæhre.
Sakliste:

01 – 2013

Godkjenning av innkalling og sakliste

Ingen merkander.

02 – 2013

Godkjenning av møtereferat 22/11-2012.

Godkjent

03 – 2013

Referatsaker:
-

-

04 – 2013

Bjørnefellingsprosjektet har hatt møte, økonomien i prosjektet
er fortsatt relativt god (egenkapital vel 1.mill).
Landsmøte 2013, saker må være inne innen 15.jan.
Kurs i jervejakt – holdes 2 kurs – Oppdal og Selbu.
Rådgivende utvalg for Trollheimen – kommende referater
legges på nettsida
Invitasjon til møte i folkeaksjonen for ny rovdyrpolitikk på
Kvikne. Alle faglaga er invitert samt sau og geit. Målsetting
felles forvalting av jerv i Forelhogna.
Rettssaken – Ola redegjorde for rettssaken.

Regionmøtene.

Det meste er klart, men er fortsatt uklart hvem som kommer fra Mattilsynet på
alle stedene.

05 – 2013

Årsmøte for 2012.

Årsmøte holdes på Ørland Kysthotell 22 og 23. februar.
Årsmelding lages i omtrent samme mal som tidligere.
Invitasjoner sendes til de vanlige.
For framtida kan det være aktuelt å ha årsmøtet på samme sted som NordTrøndelag og slik at en har felles fagmøte.

06 – 2013

Beite-/ erstatningssesongen 2012.

Mye tyder på at “normaltapet” er endra i mange tilfeller til tross for at det er godt
dokumentert egne “normaltap” fra tidligere år. Flere eksempler på at det er brukt
standard “normaltap” i mange tilfeller.
Alle må sørge for å få begrunnet avkortningen slik at en får bedre tid på å vurdere
en mulig anke. Når en har bedt om begrunnelse så løper ny ankefrist først når en
har fått begrunnelsen.

Postadresse:

Kontor:

Telefon:
Telefax:
E-post:

Bankgiro:

07 – 2013

Forskning på ørn i Rissa.

Fylkesmann er opptatt av at det settes i gang et prosjekt på Ørn. Det er viktig at
det er noen som styrer dette prosjektet og ikke legges i hendene på forskerne.
Viktig at landbruksetat og næring engasjerer seg slik at vi er oppdatert på det som
skjer.

08 – 2013

Radiobjelleprosjektet.

Det er fortsatt snakk et radiobjellelag i Sør-Trøndelag, men det kan være flere
alternativer blant anna at Nord-Trøndelag utvides slik at det blir et lag i
Trøndelag. I første omgang søker fylkeslaget om FKT-midler til bjeller.

09 – 2013

Høring, ny organisering av sauavlen.

Delte meninger rundt omkring i fylket om det bør etableres en fylkesring, styret
sin mening er at en må tenke framover og at det kan gis et tilbud om fylkesring
dersom det er interesse for det. Det bør pr no være frivillig å delta i en fylkesring.
Hvilke raser som bør få tilskudd er også omdiskutert, men det bør drives et godt
avlsarbeid og være hensiktsmessig dersom det skal gis tilskudd. Avlsmaterialet
som kommer fram bør være eid av fellesskapet.
Regionutvalget avvikles og en styrker avslrådet.

10 – 2013

Ny registrering av STSG i Brønnøysund- registeret.

Vi oppdater registret slik at det blir riktige navn og at navnet endres til SørTrøndelag sau og geit

11 – 2013

Innspill til jordbruksforhandlingene.

NSG ønsker innspill før 1.februar.
Økt beitetilskudd, økt målpris på kr 3.- bør være mulig.

12 – 2013

Heder og utmerkelser.

Er det noen som har gjort seg fortjent for utmerkelser i fylkeslaget. Brit Eldrid
Barstad vil være aktuell for en slik utmerkelse.
Ola Arne Aune utnevnes til æresmedlem.
Det oppfordres fra lokallaga at de får fram mulige kandidater til utmerkelser.

13 – 2013

Sponsing på hjemmesida.

Det er muligheter for å selge reklameplass på nettsida. Kristin som har ansvar for
hjemmesida tilbyr plass på hjemmesida.

14 – 2013

Utvikling av ei ny type radiobjelle.

Det foregår en utvikling av en ny type bjølle som går via bakkestasjoner (VHF
basert system). For å få dette finansiert er en avhengig av at det bevilges midler
over jordbruksavtalen og her må vi spille inn via faglaga.

15 – 2013

Forvaltningsplan for region 6.

Målsetningene i landbruks og matmeldinga bør inn i forvaltningsplanen.
Kongeørn bør inn som en del (bestandsregulering).
Enklere skadefellingstillatelse.

Bjørnefellingsprosjektet og finansiering bør inn i planene (forutsigbarhet).
Jordbruksavtalemidler bør ikke kunne brukes i forbindelse med
skadeforebyggende tiltak.
Sonefordeling når det gjelder jerveyngling bør også endres (Forelhogna).
Neste styremøte: 23.02.før årsmøte.

