Referat Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit
Felleskjøpet på Skei 7.juni 2012

Dato neste styremøte 16 august kl. 10.00 – 16.00
Avlsutvalget, gjeterhundnemda, Halvard Espeseth og Helene Håland blir invitert.

Sak 25/12
Referat og meldinger:
Håvard:
Sau i pluss: Prosjektet er et samarbeid mellom flere organisasjoner og instanser, men blir
ledet av Norsk Landbruksrådgivning og Fylkesmannen sin Landbruksavdeling.

-

Hovedfokus skal være å styrke saueholdet i Sogn og Fjordane gjennom tekniske
løsinger og hus til sau. Prosjektet skal motivere, utvikle og fornye saueholdet i fylket
gjennom å utvikle og prøve ut driftsmodeller der en tenker nytt og utradisjonelt både innen
driftsopplegg og bygninger til sau.
-

NSG bør ha en liten velkomstgave til nye medlemmer, de bør også ha noe reklamemateriale
som kan brukes i lokallagene. Dette har styret uttrykt sin mening om til NSG sentralt.

Lars:
-

-

Det er tatt ut 6 jerv i indre strøk.
Landbrukskontoret i Lærdal har tatt initiativ til prosjekt flere sau. Det blir ansatt en
prosjektleder.
Møte i avlsutvalget: Jobber med smittevern i værringer. Se mer info i sak 26/12.
Kåring blir problematisk der lokallag ikke fungerer.
Kasting : Bør få satt dette på dagsorden, få med seg forskermiljøet . Bonden må være nøye
med å registrere når det inntreffer. Dette gjelder både sau og geit. Fostertelling kan se om
sauen har kastet.
Dommersamling blir i uke 35. Det blir satt opp en liste om kåring som blir sendt ut.

Rune:
-

Mirjam:

Var på samling for geitebønder 23 april. Referat fra dette møte ligger på web siden til Sogn
og Fjordane sau og geit.
Bør invitere med Ola Søgnesand på et styremøte. Diskutere ulike problemstillinger knytt til
geit.

-

Kadaversøk Kurs avholdt i Selje. 8 deltakende hunder. Meget positiv respons fra hundene.
Alle hundene fant de kadavrene som på forhånd var lagt ut i et fjellområde på ca 2000 mål.
Fører ble opplært i GPS bruk, samt hvordan forholde seg til funn, tildekking og varsling.
”eksamen” blir avholdt til høsten. Hunder og eiere må da ha min. 30 timer med egentrening
for å ta prøven. Se ellers egen reportasje på http://nsg.no/sfsg/
I neste møte med gjeterhundnemda bør vi jobbe videre med dette kurset.

26/12 Smittevern i værringer
-

Se eget referat vedlagt som er ute på høring nå. Avlsutvalget ber styret støtte opp om deres
forslag til endring, som ikke åpner for ”låneparing” .
Vedtak: Styret støtter forslaget til avlsutvalget og skriver en uttalelse på dette.

27/12 Kommunikasjon – avisinnlegg rovvilt
-

I Sogn avis har det vært en del innlegg om rovdyr. Det er viktig å informere om hvorfor vi må
ta ut rovdyr i forhold til småfenæringen.
Kommer det mer avisoppslag om dette bør vi få en saklig diskusjon rundt temaet.

28/12 Kommunikasjon – pressemelding lokalaviser beiteslepp
-

Sende ut en positiv pressemelding til lokalaviser om at vi nå slipper ut
kulturlandskapspleiere, publikum oppfordres til å varsle om unormal adferd.

29/12 Opplegg og dato for ledersamling
-

Regionale ledersamlinger – Nordfjord, Sunnfjord, Sogn. Tar kontakt med tre lokallag.
Elektronisk kommunikasjon og årsrapportering som tema.
Oppfordrar alle lokallag til å møte med to deltakere.
Påmelding sentralt slik at man kan velge hvor man vil møte.
Lage en felles mal for program
Lage en sjekkliste på hva man som lag må gjennomføre i løpet av året, ta også med e-post
adresser.
T-skjorte til hver deltaker.

30/12 Program fjelldag 11 august
-

Askvoll og Holmedal arrangerer fjelldag 11 august. Kl. 11.00 til kl. 16.00. Oppmøteplass i
Skjærli hos Eva Høydal. Utmarksrådet i NSG kommer. De vil fokusere på alveld og flott.
Invitere den nye miljøvernministeren? Askvoll og Holmedal sørger selv for invitasjon til
denne dagen.

31/12 AgroNordvest
-

8, 9 og 10. november
Vi etterlyser informasjon om dette.
Årets matprodusent 2012 – har vi kandidater? Vi sender ut en oppfordring til lokallagene.

32/12 Opplegg og representant til geitedagene
-

24 - 26. august. Sola strand hotell. Rune reiser. Eva er 1 vara og Håvard er 2 vara.

33/12 Oppdatert innsending årsrapport
-

Håvard har nå oppdaterte lister på mottatte årsmeldinger. Vi mangler fremdeles over
halvparten av meldingene. Vi får ny oppdatert liste fra Håvard. Jobber videre med listen.
Målet er å få denne fullstendig oppdater.

34/12 Lokallag vs beitelag
-

Blir lokallagene i NSG blir nedprioritert til fordel for beitelagene? Vi må få medlemmene til å
se nytten av å være medlem i NSG. Viktig med godt samarbeid med beitelagene.

35/12 Lokallag som ikke har hatt årsmøte
-

Vi må jobbe videre for å motivere.

36/12 Avlsutvalget – vandrepokal
-

Jon Heggedal sin minnepokal for beste avkomsgransket vær, uansett rase. Vi lager statuttene
til pokalen neste styremøte.
Vedtak: SFSG kjøper inn pokal

Sign
Sekr. Mirjam Friberg

