
Ledersamling på Eid 23 oktober 2012-10-23 

 

Velkommen fra leder i Eid Sau og Geit Arve Dal 

Drift av hjemmesiden krever litt arbeid, opplæring på hvordan man legger inn/redigerer info. 

Ønsker en person som kan hjelpe med dette. 

Arne Flatabø hjelper pr. i dag, men ønsker en mer lokal person som hjelper med dette. 

Ønskes kurs? Kommer tilbake til dette. 

Sende skriv til lokallagene når det er klart for å søke midler fra fylket ang velferd mm. 

Lokallagets time: 

Breim gikk aktivt ut i avisen med pressemelding at de eksisterte. Oppsett av styremedlem, fagmøte 

om snyltere og før beitesesongen. Fjelltur. En av grunnene til mye aktivitet er samarbeid med 

Gloppen. Kjørt mye på båndtvang utføringer.  Søkt om fellingstillatelse på skaderev. Kåringer. Vil 

jobbe med medlemsvervinger. Fjøsmøte der Nortura var med på utplukk av påsettlam.  

Skal ha gjeterhundkurs/trening 

Eid: Har hatt fjøsmøte i ny sauefjøs, utlodding av gaver, felleskjøpet var med. Kåringsjå med to sider i 

lokalavisen. Klippekurs med 6 deltakere.  Samarbeider med bondelaget.  

Hvilken makt har fylkeslaget til å jobbe med jevn pris på slakt? Vi kan bruke media, og påvirkning i 

form av medlemstallet vårt.  Fylkeslaget tar dette videre.  

Vi må passe på at vi får den prisen som er annonsert fra slakteriet  

Nordsiden: Dekker litt Eid, litt Vågsøy og Selje. Fellessanking gir da litt utfordringer. 

Mener lokallaget er godt rustet for framtiden for de har kjøpt inn 2000 ullsekker  

Sponser også med noen kroner til de som feller rev. 

Hvordan få reven i fellen. Tips til agn, råtten fisk.  Stryn sau og geit har kjøpt inn gode feller.  

Olderdalen: Går ut med en konkurranse på felling av rev, Lager en vandrepokal på høgest antall felt.  

Båndtvang er et hett tema, kan ta det opp med kommunen som har mulighet til å innføre båndtvang 

hele året.  

Viktig å overholde båndtvang. Man tror at man kjenner sin egen hund, men det viser seg at såkalte 

trygge hunder tar sau. 

Lokallag har savnet en del informasjon i begynnelsen, men mener at dette begynner å ta form. 

Fylkeslaget bør kanskje gå litt ut i media, og direktekontakt med lokallagene.  

Bør vi endre listen slik at vi får kontakt ansvar får våre nærlokallag?  



Spørsmål om nødvendigheten av å kapsle til Jørgen Langeland? 

Finnes det en mulighet innad i NSG hvor en kan søke om aktivitetsmidler.  Sjekk lokalt næringsfond. 

 

Ledersamling på Sande 25.10.12 

 

Åpning ved leder i Sande Sau og Geit 

Presentasjon av fremmøtte. 

Stor interesse for ring arbeid, husk informasjon om innspill til dette ut til alle lokallag. 

Når må man melde seg inn for å telle som antall representanter utsendt til årsmøte. 

Kan husmedlem/støttemedlem ha verv.  

Lokallagets time 

Kjekt at hele styret kom 

Knytte navn til fjes 

Hjemmesiden er informativ og nyheter blir lagt ut ofte. 

Bedre med en kveld, enn en hel helg.  

Viksdalen - Eli: Store fårikåldagen i Viksdalen Flere lokallag går sammen og serverer fårikålmiddag.  

De har arrangert 2 beitelagsdager. Gått igjennom beiteplanter og beite. Astrid Sandvik hadde sjekket 

planter i området før turen og informerte om disse. 

Ønsker samarbeid med lokallag i mellom.  

Bør man også invitere alle som driver med småfe selv om de ikke er medlem. 

Må jobbe med prisutviklingen i næringen.  På representantskapsmøte ble det nevnt at man mangler 

100 tusen lam.  

Bør man ha jevn pris i sesongen slik at markedet får et jevnt tilsig med kjøtt. 

Målpris på lam skal vekk ble det snakket om i rep. Møte. Det kan være skummelt. Vi må være 

oppmerksom på dette ved jordbruksforhandlingene.  

Største tapsårsak i Sandeområde er flått. Ikke så store tap i år. Dysect hjelper godt her.  

Stadig observasjoner av jerv, gaupe og andre rovdyr. Gaupe tok to dyr.  

Ny rekruttering i næringen – hva kan vi gjøre 

Beiting, sanking, miljø 



Uenighet i lokalstyre – tilskuddsauer, bør være på aktive produksjonsdyr.  

Omdømme til næringen – mer profilering 

Overgangstønad ved eierskifte. 

 

Ledersamling Leikanger i Sogndal Tirsdag 30.10.12 

 

Sjekk opp om forening kan videreutbetale til medlemmer uten at det blir sett på som næring. 

Referat på epost ønskes sendt ut til alle lokallagsledere etter hvert. 

Ønsker opplæring på bruk av hjemmesiden, utlegging av informasjon 

Veldig positiv å lese hva andre lokallag driver med, kan også da bli med på aktiviteter i andre lokallag. 

Ønsker sms-meldinger om påminninger og varsel om e-post. 

Sende søknad – haster ang studiesirkel. Lage skjema til søknad 

Må purre på NSG sentralt slik at info om årsmøte går ut i tide.  

Er dato for årsmøte for tidlig? Bør fristen settes til 15 februar i lokallagene – innspill til endringer i 

vedtekter sentralt. 

Hvorfor får ikke hustandsmedlemmer bladet.  

Lokallaget bør få beskjed om noen medlemmer detter ut. Dette bør være en rutine hos NSG.  

Bør fylkeslaget ta tak i dette? 

Litt om kontingenter.  Noen medlemmer synes det er dyrt å være medlem.  

Kan man legge inn en autogiro – regningen forsvinner i kaoset. 

Må legge inn e-post og telefon på medlemslistene som blir sendt ut til lokallag – disse er for dårlig. 

Det kommer inn spam mail på e-posten. Dette må ordnes. 

Johannes: Veldig positivt at det er delt opp. Fjelldagen til fylkeslaget er positivt. Ønsker flere 

aktiviteter fra lokallaget. 

Erling: ønsker å være samlet. Kanskje burde det vært luftet på årsmøte at man delte opp på denne 

måten. 

Være synlig blant medlemmene. Kveldsmøte er positivt. Tar litt egenkritikk på oppfølging fra lokallag. 

Fjelldager i regionen slik som vi lager ledersamlingen i år. Fjelldager er viktig. 

Sigurd – lokallag må snakke sammen og samarbeide mer. NM i klipping midt i sentrum – positivt 



Oppdelt ledersamling. Positivt å dele opp – mer folk har møtt nå.  

Legge andre aktiviteter der folk kommer og ser på.  

Jobbe med best mulige vilkår for næringen, jordbruksforhandlinger, levevilkår mest for 

heltidsbønder. Tilskuddssatser. Tilskuddslam må finnes en løsning på. Får ikke så godt stell. Bønder 

som ønsker å øke opp besetningen, nystartet sliter økonomisk.  

Lars- innspill til årsmøte ønskes skriftlig ang. jordbruksforhandlinger.  

Sjekke innspill mot det som er vedtatt for mange år siden. 

Målpris på lam skal også vekk, da er det etterspørsel og tilbud som gjelder. 

Kanskje få egen prisløype for regioner. 

Nortura er på trappene med regional prisløype. NordNordvest regionen. 

Viktig å ta opp på Nortura i egne regioner slik at de får samme innspill fra mange.  

Luster har hatt en god sommer. Usikker på om det er tap til jerv i år. Tilbake til 90-tallet for å 

sammenligne like lave tapstall når det gjelder jerv.  

Kampen mot rovdyr blir vi aldri ferdig med.  

Ulven i vest agder er katastrofe. Her må organisasjonene gjøre noe. Ulven kan trekke til vestnorge. Vi 

bør være forberedt. 

Er sonering lite akseptert blant bønder. Er dette noe som vi må jobbe med.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


