
Styremøtereferat 
 

 

Aust-Agder Sau og Geit 
 
 
 
 

Type Møte 

 

Møtested Møtedato tid 

Styremøte: 

Aust-Agder Sau og Geit 
Evje, Landbrukskontoret 19.2.2018, kl 18.30 til kl 21.00 

Deltakere  

Forfall 

Kåre Blålid 

Trygve Steine 

Sven Reiersen 

Linn K Flaten  

Jorunn Upstad 

 

 

Referent 

Kåre Blålid 

Saksliste også utsendt til: 

                 

  

 
 

Saksliste:  

 

Sak 1/18 Konstituering av styret:  

 

 Leder: Kåre Blålid  

 Nestleder: Linn Kristin Flaten 

  Kasserer: Jorunn Synnøve Uppstad  

 Styremedlem: Sven Reiersen, Avlsrådet  

 Styremedlem: Trygve Steine 

 

 Sak 2/18 informasjon fra årsmøtet i Norsk Sau og Geit etter landsmøtet 14. og 15. mars 

2018,  

 Kort oppsummering fra årsmøtet og de gjester som holdt innlegg ( Dale, 

Bartnes og Furuberg) 

 Økonomi og budsjett ( budsjett for 2018 i underbalanse pga ny tilsetting av org 

leder sentralt). God økonomi totalt sett. 

 Presentasjon av AGRI analyse. Småfenæringen er den største næring i norsk 

landbruk 

 NSG 4 satstingsområder ( økonomi, medlemspleie, beiterett og utmark og 

gjeterhunden 

 Årets landbruksoppgjør. Beitetilskuddet må økes. 

 Grillaksjon 2.6 

 Diverse 

 

 

 



  

 

 NSG STYRET 2018 – 2019: 

Kjell Erik Berntsen (leder 2017-2018), Stenlia, 7391 Rennebu, 957 32 754 

stenlia@getmail.no  

Pål Kjorstad (2017-2019) (nestleder 2017-2018), Moarusta 13, 2647 Sør-Fron, 990 34 406 

pkjorstad@outlook.com  

Sigurd Vikesland (2017-2019), Vikeslandvegen 3, 5745 Aurland, 994 52 918 

sigurd.vikesland@online.no  

Anne Kari Leiråmo Snefjellå (2017-2018), Snefjellåveien 264, 8616 Mo i Rana, 997 04 391 

annesnefjell@online.no  

Torill Undheim (2017-2018), Fuglestadv. 295, 4363 Brusand, 957 92 107 post@kvadriga.no  

hilmar.kleppe@sigmagroup.no  

Else Horge Asplin (2017-2019), Slettevegen 62, 3540 Nesbyen, 901 79 321 else@raasmak.no  

Terje Benjaminsen, Sandstrand 120, 9445 Tovik, 913 91 707 terjebenjamin@outlook.com 

Vararepresentanter til styret 2018 – 2019 
1 ( har ikke oppdatert navn) 

2. Marianne Fjeldseth Hermansen, Kvæstadgutua 144, 2340 Løten, 971 54 874 

marianne.fjeldseth@gmail.com  

3. Marte Dypdalen, Hågåvegen 53, 2640 Vinstra, 915 48 144 mdypdalen@yahoo.no 

 

 

Sak 3/17  Møtekalender 2018 

 

Styremøter (settes også opp ved andre behov – uttaler – rovvilt mm) 

29.5, ( felles møte med Vest-Agder) – Naturligvis Evje 17-19.8. - 27.8, -29.10 - og 

22.11.2017 (ledermøte) 

 

Sak 4/17   Arbeidsplan 2018 

 
 

 Fokus på væringen /avlsarbeidet 

 Landbruksoppgjøret, høringer og landbruksmeldingen 

 Gjeterhundnemnd og aktiviteter 

 Rovviltsituasjon/beredskap 

 Naturligvis – Evje  

 Aust-Agder radiobjellelag 

 Støtte og bidrag til lokallagsledere. 

 Ny giv i saueholdet i Aust-Agder. Aktivitetsplaner, styremøter, deltagelser (siste år) 

 Styremøter – deltagelser – profilering - hjemmesider 

 Fokus på ulike arr som kan bidra til profilering av lammekjøttet og økt omsetting. 

 

 

Sak 5/18 Grillaksjon 2.6.2018 

 

Det gjennomføres grillasksjon på tre steder i fylket, Evje, Grimstad og Brokelandsheia. 

Fylkesleder oppnevnes som kontaktperson og deltar på Brokelandsheia. Trygve Steine deltar i 

mailto:mdypdalen@yahoo.no


Grimstad mens Sven Reiersen deltar på Evje. Mer info følger etter mer koordinering med 

NSG sentralt. 

 

Sak 6/18 Høringsuttale – endring av forskrift om forbud mot å overføre levende sau 

innenfor Aust Agder 

 

Viser til Mattilsynet`s høring utspill: 

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fotrate/endring_av_r

eglene_for_overforing_av_levende_sau_mellom_buskap_innenfor_rogaland_og_mellom_bus

kap_innenfor_austagder.29636 

 

NSG er høringsinstans og styret sender denne henvendelsen over til NSG: 

 

Valle kommune har vært isolert i denne forskriften siden fotråteutbruddet i 2013. Slik vi idag 

forstår Synnøve Vatn i Mattilsynet / Friske føtter så har ikke Mattilsynet gjort en faglig 

vurdering om en slik isolering av Valle lenger er nødvendig. NSG bør i sitt høringsinnspill be 

Mattilsynet foreta en ny oppdatert faglig vurdering om en slik isolering lenger er nødvendig. 

 

Sak 7/18 Gjeterhund 

 

Fylkesstyret oppfordrer medlemmer med gjeterhund til å oppdatere Min Side med å 

registrerer dette inn på siden. NSG har som mål å øke andelen medlemmer med hund. Det er 

derfor viktig at medlemsregisteret er riktig oppdatert.  

 

Lokallag bør kommunisere dette ut lokalt og vent ta kontakt med fylkesleder om behov av 

bistand 

 

Gjeterhundnemnda vil arr samling med lokale gjeterhund representanter i løpet av tidlig vår. 

Snømengder er noe til hinder enda.  

 

Gjeterhundnemnda vil ta initiativ til gjeterhund oppvisning under Naturligvis på Evje 17-

19.8.2018 

 

Sak 8/18 Arr tur til VM i saueklipping Frankrike 2018. 

 

Styret vil ta saken opp i fellesmøte med Vest Agder den 29.5 samt med Rogaland S&G. Dette 

ville vært et fint tilbud til medlemmer. Det må vurderes å gi oppdraget for å arr en slik reise til 

proff reiseoperatør 

 

Sak 9/18 Felles styremøte med Vest-Agder den 29.5.2018 på Evje 

 

 Det er tatt et initiativ til å arr et felles styremøte mellom fylkeslagene på Agder. Dette vil 

finne sted på Evje den 29.5 Aktuelle tema er blant annet; 

 Sette ned en fast arb gruppe som kan jobbe mot Fylkesmannen i felles saker 

 Felles sekretær for begge fylker? 

 Arr tur til Frankrike 2019 

 Felles årsmøte 2019? 

 Annet 

 

 

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fotrate/endring_av_reglene_for_overforing_av_levende_sau_mellom_buskap_innenfor_rogaland_og_mellom_buskap_innenfor_austagder.29636
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fotrate/endring_av_reglene_for_overforing_av_levende_sau_mellom_buskap_innenfor_rogaland_og_mellom_buskap_innenfor_austagder.29636
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fotrate/endring_av_reglene_for_overforing_av_levende_sau_mellom_buskap_innenfor_rogaland_og_mellom_buskap_innenfor_austagder.29636


Sak 10/18 Apotekavtaler Apotek 1 og Vitusapotek 

 

Rogaland S&G har inngått avtaler om priser på aktuelle produkter. Fylkesleder vil ta kontakt 

med begge apotekkjedene i f t å inngå kontrakt for Aust-Agder S&G. 

 

 

 

 


