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38 – 2013  Godkjenning av innkalling og sakliste. 
Ingen merknader til innkalling, men et par ekstra referatsaker. 
 
39 – 2013  Godkjenning av referat fra siste styremøte. 
Ingen merknader og godkjent. 
 
40 – 2013 Referatsaker. 

 Ekstraordinært ledermøte i NSG 01.08. Magnus møtte og syntes organiseringa av 
møtet kunne vært bedre. Det kom fram at det er store forskjeller fra fylke til fylke om 
hvordan saksbehandlingen når det gjelder skadefelling foregår. Virker som andre 
fylker sliter mer med forvaltinga enn det vi gjør i Sør-Trøndelag og kanskje spesielt i 
de nordligste fylkene. 

 Møte i rovviltnemda, Oppdal 28.08. Forskningsprosjekt med ny radiobjelle der 
NTNU er engasjert og den går på bruk av basestasjoner. Dette er ei bjelle som 
registrer mye helseopplysninger på dyret, blant anna temperatur. Fastsettelse av 
lisenskvoter for jerv og det er registrert 11 ynglinger i region 6. Kvoten for jerv I 
fylket er det 3 jerv i område med mål om yngling og 6 jerv i område uten mål om 
yngling og Fosen ligger inne med 6 jerv som er en del av Nord-Trøndelag når det 
gjelder kvote. Viktig at alt som observeres blir meldt til SNO for at en skal få så sikre 
registreringer som mulig.  

 Skadefellingsprosjektet, det er nå på trappene å danne skadefellingslag i Rissa for å 
være litt føre var i tilfelle det oppstår en situasjonen. Litt spørsmål om finansiering i 
denne sammenhengen. Ikke stor uttelling på skadefelling, men kanskje er det litt 
bedre med denne organiseringen enn om en ikke hadde hatt det. Det er en skapt en del 
nye utfordringer med at det er jaktet en del ulv i sommer og dette var det lite erfaring 
fra tidligere. Utfordring med ulv som vandrer mye og svært vanskelig å drive 
skadeforebyggende tiltak fordi den ikke er der før den plutselig gjør skade. 

 Brev til MD for at de kommunale jaktlagene får samme vilkår som SNO når det 
gjelder skadefelling (naturoppsynsloven).  

 Ørneproblematikk på Fosen – brev er sendt til fylkesmann. Her er det store forskjeller 
om hva næringa og hva forvaltninga mener er årsaker til de store tapene. Her er det 
nok nødvending med et forskingsprosjekt for å kartlegge årsakene.  

 Varslingsplan – henvendelse fra Soknedal Sau og Geit. De mener at varsling bør gå til 
lokalt sau og geit og ikke til beitelaga. Dette er et innspill og det er viktig at varsling 
fungerer. 

 Prosjekt beite er prosjekt i regi av Bioforsk Tingvoll der en ønsker å ta i bruk 
innmarksbeiter som i dag ikke er i bruk. Prosjektet vil bli startet nå i høst. 



 Beitelag som fortsatt er feilregistrert – altså ikke omregistrert fra BA.  Dersom dette 
ikke blir ordnet så vil tilskudd for dette året ikke bli utbetalt. 

 Ulvefelling i Agdenes – trusler i forbindelse med denne fellingen og særlig da på 
sosiale medier.  

 Årsmøte 2014 – jobber fortsatt med et samarbeid med NT om et felles fagmøte i 
forkant av årsmøte. NT ønsker et felles styremøte ved neste korsvei.  

 
41 – 2013  Beitesesongen 2013.  
Stor usikkerhet rundt beitesesongen og kan se ut til at beiteforholda ikke har vært helt 
optimal. Når det gjelder rovdyr har det vært mange fellingstillatelser og da spesielt på ulv. 
Det er også delvis store tap på grunn av bjørn i noen områder og kanskje spesielt i 
Neadalsføret. Mye lam borte på Fosen og det er noen få tilfeller med dokumentert eller antatt 
ørn. Vanskelig å dokumentere ørn fordi om det er opplagt ørn, men det kreves bloduttredelser 
for at det kan settes som dokumentert av SNO. Vi samler sammen data og prøver å løfte 
saken til NSG.  
 
42 – 2013 Gjeterhundnemda. 
Gjeterhundmiljøet er fortsatt preget av uro da det er dannet et gjeterhundlag som er utenfor 
NSG. Det er uklare regler hvordan dette skal være i NSG. Det er pr i dag nok at du er 
medlem i NSG for at du kan arrangere prøver, det er ikke krav om at slike prøver må 
arrangeres i regi av lokal- eller fylkeslag av NSG.  
Gjevilvassprøva godkjennes som uttak til NM forutsatt ingen kommer å sier at de er utestengt 
for deltakelse i prøva.  
 
43 – 2013  Budsjettregulering. 
Ikke noen full oversikt, men det er en overskridelse på årsmøtet. Ellers er jo de store 
kostnadene reise og møtegodtgjørelse til tillitsvalgte. Kontingent inngangen er 12775.- over 
budsjett.  
 
44 – 2013 Medlemssituasjonen pr august. 
Medlemstallet viser en liten økning dette året og det er positivt. Mange lokalag har fine 
plusstall, men selvfølgelig er det noen som har nedgang også. Totalt er det 5 flere 
medlemmer i fylket enn i 2012 så langt. 
 
45 – 2013  Tillitsmannsmøte.  
Det er tenkt litt på det og det er mye positivt i næringa for tida.  
Aktuelt fra lokallaga må være en stor del av møtet.  
 
03.09.13 
BW  
 
Neste styremøte: 19. november, sammen med Nord-Trøndelag Sau og Geit.      
  


