Referat styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit
Felleskjøpet, Skei 16. august 2012
Tilstede: Lars Nesse, Mirjam Friberg, Rune Myklebust, Eva Høydal, Håvard Øyrehagen, Audun
Nedrebø (avlsutvalet), Kurt Magne Fardal (gjeterhund), Halvard Espeseth,(tidligere leder) Helene
Håland (fylkesmannen) Kjell Mardal (avlsutvalet)

37/12 Referat og meldinger
Håvard:
Møte i beitegruppen med fylkeslaget og bondelaget: Det er laget en video om Helse og Velferd i
Laminga. Forslag om å lage søknad til fylkeslaget om penger til kurs angående temaet i lokallagene.
Presentere dette på ledersamlingene.
Fjelldagen var ca. 15 personer som møtte. Godt faglige innspill. Fint vær og fin tur. Skulle ønske det
var flere fremmøte. Dato burde kommet ut tidligere.
Skal på kurs sentralt i NSG. Dette er et kurs for nye fylkesledere.
Eva:
Hadde overnattingsbesøk av utmarksrådet i forbindelse med fjelldagen.
Mirjam:
Sendt ut infoskriv til alle lokallagsledere
Lars:
Rovdyr og beitesesongen ser positivt ut i år, ingen dokumenterte tap hittil av fredet rovvilt. Indre
strøk har gode beiter i fjellet.
Nortura har hatt møter rundt i kommunene i forbindelse med beitesesongen. Litt murring rundt om
kring angående prissvingning i slaktesesongen. For tidlig nedgang i pris. Er det en mulighet at
fylkeslaget kan komme med innspill her.
Rune:
Var med på fjelldagen i Gloppen. Veldig fin tur der 23 deltok. Flott opplegg av arrangørene i Gloppen.
Jobbet en del med kvoteordningen for geitmelk etter innspill om denne.

38/12 Gjeterhundnemda, status
Jobber med å tilrettelegge for gjeterhundprøver. Har hatt en del kurs, tilrettelegger for nybegynnere
og for de som trener fast. Har kvalifisering inn mot NM. Har ikke formelle møter, men møtes i
miljøet.
Diskusjoner rundt kvalifisering til NM. Reaksjoner på at prøvene er midt i september, så fra i år blir
det kun norgesserie.

NM 10 okt. 3 parallelle prøver i tre helger rundt om i landet. Ved å bruke Norgesserien får man et
høyere nivå nærmere tilpasset de som går NM. Må også ha distriktsprøver i fylket for at man skal få
vise frem sine hunder.
Gjeterhundnemda skal lage et skriv med retningslinjer på hva som forventes av deltakerne i
mesterskap.
Kadaversøk: Det må lages en liste over godkjente hunder. Diskusjon om dette bør ligge under
gjeterhundnemda. Det bør være hunder som er tilgjengelig rundt om kring i fylket.
Kurt Magne tar dette opp til diskusjon i gruppen.

39/12 Avlsutvalet, status
5 stykk i styret. Alle lokallag har fått skriv om datoer på kåringssjå. Dommersamling den 29. august i
Førde. Jobber med å sette opp nye dommere der det er meldt frafall. Småraser har egne
kåringsregler. Villsau vil bli egen rase som kommer inn nå.
I Sogn og Fjordane er vi kjent for å være strenge på ull. Stor prosent av vraking går på ull i forhold til
andre fylker. Bjørn Høyland, leder i avlsrådet for sau er invitert hit for å lære oss mer om dette.
Avlsutvalet har gjort vedtak på å godta litt dyrehår i ullen.
Avlsutvalet skal arrangere to møter om saueavl i året, I år skal det være i Jølster og kanskje i utkanten
der det er flere småraser.
Kostnadsmessig skal de klare å holde seg på plussiden slik som det ser ut nå.
Store deler av saueholdere er ikke med i ringene. Leder mener tilskuddet som man får fra regionen
bør brukes i alle budskapene.
Vi har lav betaling til dommerne i forhold til andre fylker. Styret må ta med seg på representantmøter
at vi trenger litt penger i fylket for å bedre dette.
Innspill fra Halvard: Hvordan finansierer andre fylker dette?
Svar: Fylkeslagene betaler en del av dette, spesielt i Rogaland. De stiller også strengere krav til
dommere som har tatt på seg arbeidet. De må møte til avtalt arr. Rogerland får man 1500,- mens i
Hordaland får de 1000,- Vi har 600,De kåringssjå som har mindre enn 60 lam blir ikke web kåringer.
Oppslutning i sauekontrollen er i underkant av 40 % (av sauetall).
Innspill fra Knut Magne Fardal: Kan vi arrangere Kurs på hvordan en bruker mulighetene i
sauekontrollen.
Svar: Audun mener at dette bør man få til.
Få pelssaudommere, jobber med dette for å få til bedre kvalitet på pelssaudommere.
Kåringene blir presset inn i helger, dette lager litt problemer og frafall av dommere.
Brekke Sau og Geit søker mattilsynet om et felles kåringssjå for sammen med Hordaland, Masfjorden.

Rekruttering av nye dommere. Få til lik praksis i hele landet. Viktig også at den som dømmer er
medlem i NSG.
Jon Heggedals minnepokal for beste vær i fylket: Innspill fra styret i fylkeslaget til avlsutvalet om at
de kommer med forslag til statutter for utdeling av denne prisen. Avlsutvalet vil komme med forslag
like etter jul.

40/12 Innspill fra Halvard Espeseth (tidligere leder)
Sau i pluss, prosjektleder er ansatt. Et møte før sommeren. Savner litt informasjon og oppfølging av
fremdrift i dette prosjektet.
Helene Håland informerte at forprosjektet er akkurat avsluttet. Hovedprosjektet settes i gang nå i
høst.
Forrige styret avsluttet en sak om bjelleprosjekt, Helene Håland informerer mer om dette i neste sak
Lesestav: Leverandør av disse er villlige til å komme og holde kurs, styret ser på dette.
Ulykken med geitene, hva skjer i denne saken, hvordan ligger dette an i forhold til veivesenet, styret
sjekker opp dette.
Det bør settes inn ytterligere søkelys på områder med store tap til alveld og flått.
Vi bør få en oppdatering på Geit i vekst.
Hva skjer med Gjeitesenteret? Tine hadde møte med de rett før sommeren. Det er mye kapital som
skal på plass.
Sentralt i NSG er det treghet i systemet. Medlemmer prøver å melde seg inn, men får ikke
bekreftelse på innmelding. Håvard tar tak i dette.

41/12 Helene Håland (fra Fylkesmannen)
Skal ivareta den nasjonale landbrukspolitikken og stimulere til beitebruk Organisert beitebruk og
beitelag.
Sau i pluss. Hovedprosjektet starter i høst.
Radiobjeller: Det er utdelt 225 radiobjeller som fylkesmannen betaler for dette er i hovedsak i
Jostedalen, Fjaler og Gauler.
De som har fått utdelt disse bjellene fortsetter med bruk av disse de neste årene..
For høye tap i fylket med andre årsaker enn rovdyr. Satt ned en beitegruppe. Bonde og
småbrukerlaget og sau og geit er med i denne gruppen.
Beitegruppen har utarbeidet en strategi for å få ned tapstallene. Hadde et møte for sommeren og
fått midler til beitekartlegging og videre arbeid med tapsregulerende tiltak. Gruppen har gått inn for
en generell kunnskapsheving i saueholdet. Det er laget en DVD om dette. Utfordrer lokallag til å
holde møte, erfaringsutveksling fra saueholderene. Prøve å få med de som sjelden møter.
Beitegruppen jobber også med en sauekalender (frister). Denne kan deles ut i fellesmøter.

Medlemslisten som skal følge søknad om tilskudd til beitelagene går på personnummer. Innspill fra
fylkeslaget om å bytte ut fødselsnummer med organisasjonsnummer og at denne jobben skal gjøres
av Fylkesmannen. Helene Håland informerer om at dette er i gang. Det er lokale beitelag som må
legge om til organisasjonsnummer. Fylkeslaget mener Fykesmannen bør være mer offensiv her,
foreksempel skrive det på tilsynslistene som blir utdelt , slik at jobben blir enklest mulig for
beitelagene som da må korrigerer medlemslistene.
Avslag på støtte til reparasjon av skade på gjerde etter Dagmar.
Det er søkt om Smil midler til dette, men det er det gitt avslag på. Avslaget er anket.
Det burde vært noen midler merket til dette.
Naturskadefondet skal kunne dekke det som ikke kan forsikrest. Men en konkret sak fikk avslag om
dette. Mulig at dette kan bli sett annerledes på om fylkeslaget gjør en konkret henvendelse på dette.
Vedtak: Fylkeslaget vil følgje opp denne saken. Rune tar dette i samarbeid med Olden Beitelag

42/12 Melkekvote geitmelk
Fylkeslaget er kontaktet om dette problemet.
Ordningen fungerer ikke godt i dag. Ikke mulig å kjøpe kvote – stadig mer av kvote eid av bønder som
har sluttet. Denne er leid ut, mye av den for svært høye priser. Kortsiktige og dyre leieavtaler gjør det
vanskelig og usikkert for den som vil satse. Melke-kvotene ble i sin tid innført som et rent
produksjonsregulerende tiltak. Retten til å produsere bør en ikke kunne beholde til evig tid. Slik det
er i dag går store summer årlig ut av næringen – vekk fra den aktive bonde.
Vedtak: Fylkeslaget jobber videre med saken, og lager et skriv til Sogn og Fjordane bondelag med
kopi til NSG der vi påpeker problemet. Rune lager et utkast til skriv.

43/12 Oppfølgingsliste over saker i fylkesstyre.
Mirjam lager en liste ut fra alle referat i år. Neste styremøte blir denne gjennomgått. Listen avsluttes
hvert år.

44/12 Kritikk til styret
Referat ut på nett tar for lang tid. Dette tar styret til etterretning.
Siden til SFSG er ikke tilfredsstillende oppdatert.
Kontaktinformasjon blir nå oppdatert fortløpende. Her må også lokallagsledere være flinke til komme
med oppdaterte opplysninger.
Det står ingenting i regelverket om målform på referatene fra fylkeslaget. Referatene blir skrevet på
referenten sin hovedmålsform.
Markedsføring av lokallagene sine arrangemanger gjennom infoskriv fra fylkeslaget. Dette vil bli tatt
opp som sak på ledermøtene til høsten.

45/12 Gjennomgang og oppdatering av stoda i lokallagene
Mangler fremdeles noen årsrapportskjema. Har hvert i kontakt med nesten alle lokallagsledere. Noen
har ikke hatt årsmøte på flere år, noen sliter med å stille med fullt styre. Fylkeslaget presser på for å
ordne opp i dette.
Årsmeldingskjema skal ut til alle lokallag tidlig i januar. Dette skal igjen purres på før fylkeslaget sitt
årsmøte.
Mirjam oppdaterer lokallagslisten og sender videre til Håvard

46/12 Regnskap
Hovedinntekten i laget, medlemspenger er ikke utbetalt ennå, kostnadsmessig ligger vi under
budsjett.
47/12 Ymse
Det er et problem med løse hunder i beiteområdene. Breim sau og geit har hatt redaksjonelle innspill
i media angående dette.
Neste styremøte: Fredag 19.10.12 Eva kommer tilbake med sted.

