
Sør-Trøndelag Sau og Geit 

 
Postadresse: Kontor:  Telefon:  Bankgiro:  
Nortura, Trondheim   86011297198 
7484 Trondheim  Telefax: 73898349  
  E-post:  

Styremøte tirsdag 07.01.14 på Nortura, Malvik. 
 
Tilstede: Kjell Erik Berntsen, Rune Kurås, Eivind Myklebust, Magnus Haave, Kristin Tande 
Solberg og Bjørn Wæhre. 
Forfall: Tore Mellemseter. 
 
1 – 2014 Godkjenning av innkalling og sakliste. 
 
Ingen merkander, men en sak i tillegg fra gjeterhundlaget. 
 
2 – 2014  Godkjenning av referat fra 18.11.13. samt felles styremøte med 
NTSG. 
 
Ingen merknader og referatet er godkjent. 
 
3 – 2014 Referatsaker. 

1. Ørnemøte i Rissa 06.01.14. – flere utfordringer enda i prosjektet, men hoveddelen er 
at det skal nyttes dødsvarsler på nesten alle lam i Rødsjø Beitelag. 

2. Utnevning av gjeterhundrepresentanter i region Midt. Stig Runar Størdal er vår 
representant og Per Fremo som dommerkontakt. 

3. Statistikk over slipte sau i Agdenes synes å være feil i organisert beitebruk. 
4. Møte Stjørdal 02.12 angående gaupeforskning. Magnus deltok og prosjektet går på at 

en skal sette GPS på noen gauper for å finne hvor stort område de benytter. Dette kan 
ha betydning for estimert bestand av gaupe. 

 
4 – 2014 Regionmøter. 
Innkalling går ut denne uka.  
Tidsplan ser grei ut og ansvar for møtene ble fordelt. 
 
5 – 2014 Tap av sau/lam og erstatningsøknader 2013.  
Det er fortsatt store tap og med store variasjoner både mellom besetninger og områder.  
I forbindelse med diskusjonene rundt tap kom en jo også borti det med flytting av rovdyr og 
byrdefordelingsprinsippet. Magnus forbereder en sak til neste styremøte på dette. 
Når det gjelder erstatningene er det noen som har fått avkortinger på grunn av alveld og 
delvis flåttbårne tapsårsaker. Mange har anket, men ankefristen er ikke gått ut enda så det er 
fortsatt sikkert en del som anker. 
 
6 – 2014 Radiobjelleprosjektet – hva skjer. 
Dette prosjektet har stilna litt og lite eller ingen ting har skjedd i 2013. 
Fylkesmann har vært drivkraft i dette prosjektet og tanken var å få et radiobjellelag som 
ligner litt på det som er i Nord-Trøndelag. 
Fylkesmann har sagt at den skal ta initiativ i saken nå på nyåret. Vi vil ta kontakt for å finne 
ut hvor saken står og hvordan den skal tas videre. 
 



7 – 2014 Representanter for gjeterhund region Midt til landsrådet. 
Forslag fra gjeterhundmiljøet til landsrådet for Gjeterhund. 
Odd Bjarne Bjørdal er foreslått med Stig Runar Størdal som vara. 
Dommerrådet: 
Per Fremo 
Styret støtter dette forslaget. 
 
8 – 2014 Sak fra gjeterhundlaget angående instruktører. 
Vi støtter gjeterhundlaget med at de fortrinnsvis nytter egne medlemmer som instruktører på 
kurs som gjeterhundlaget arrangerer. 
 
9 – 2014 Årsmøte for 2013. 
Henter inn tilbud fra Quality, Stjørdal. 
Ellers starter en jobbingen med å få på plass foredragsholdere. 
 
07.01.14 
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