Sør-Trøndelag Sau og Geit

Nyttårsbrev fra lederen i Sør-Trøndelag Sau
og Geit.
Et nytt og ubrukt år ligger foran oss, klart til å fylles med mye
meningsfullt og trivelig sauearbeid. Men av erfaring så vet vi at
det vil fortsatt bli utfordringer, spesielt med det som har med
rovdyr å gjøre.
«Krokann dommen» ga oss en skikkelig opptur sist på året.
Hvor mye den vil ha innvirkning på erstatningene gjenstår å
se, men at det vil bli en endring til vår fordel er helt klart. Så
TAKK til Ola Krokann for den jobben han gjorde på vegne av
oss alle!!
Dommen viste også det vi har hevdet hele tiden, nemlig at
forvaltning av store rovdyr ikke kan gjennomføres fra
skrivebordet på et kontor. Vi som lever av og med naturen ser
at så enkelt og teoretisk er det ikke.
Beitesesongen 2013 fikk vi rekordmange observasjoner av ulv.
Dette skapte store bekymringer og usikkerhet blant oss
beitebrukere. Selv om to ulver ble felt tidlig på sesongen, var
det mange observasjoner rundt om i fylket resten av
sommeren. Jeg er oppriktig bekymret for kommende
beitesesong. Tror det er sannsynlig at minst like mange ulver
vil komme fra øst til våren også.
Vi fikk ei ny regjering i høst. Det blir veldig spennende å se hva
den vil med norsk landbruk. Jeg er nøktern optimist på
sauebondens vegne. De har varslet en mer liberal
rovviltforvaltning og jeg håper at ei blå-blå regjering vil
skjønne betydningen av ren norskprodusert mat av høy
kvalitet, der dyra beiter på ei ren og fornybar utmark. Med på
kjøpet får de også et vakkert kulturlandskap!
Det er flere steder i fylket hvor det planlegges og bygges nye
sauefjøs. Mange ser ei femtid i dette meningsfylte arbeide det
er å produsere lammekjøtt. Også på dette nyåret vil fylkeslaget
arrangere regionmøter (se baksiden av arket.) På regionmøtene
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er søknad om støtte fra Invasjon Norge, og prosedyrer ang.
dette et tema. Fjøsbygg og tekniske løsninger står også på
programmet.
Jeg ønsker dere alle med hjerte for sauen et riktig godt
nytt år!!
Kjell Erik Berntsen
Regionmøter januar 2014.
Mandag 20. januar: Haltdalen, Haltdalstuggu.
Tirsdag 21. januar: Berkåk, Mjuklia ungdomssenter.
Onsdag 22. januar: Orkdal, Hoston Forsamlingshus.
Torsdag 23. januar: Fosen, Skaugdalen.
Agenda:
- Ola Krokann vil fortelle om sine egne tanker rundt «Krokann
dommen»
- Representant fra Rissa Utvikling forteller om prosedyrer ang.
søknad til Invasjon Norge om ombygging/nybygg av
driftsbygning.
- Representant fra Fjøssystemer orienterer om tekniske løsninger
om omgjøring og nybygg av driftsbygning. Også tekniske
løsninger inne i fjøset.
- Info. fra Nortura.
Alle møtene starter kl. 19.30
Enkel servering.
Vel møtt!!
STSG

