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Type Møte 

 

Møtested Møtedato tid 

Styremøte: 

Vest og Aust-Agder Sau og Geit 
Evje, Landbrukskontoret 29.5.2018, kl 19.00 til kl 21.40 

Deltakere  

Forfall 

Helge Verdal, Trygve Steine, Sven 

Reiersen, Linn K Flaten, Jorunn S. 

Upstad, Nina Mølland, Snefrid 

Reppen, Britt Ljosland og Kåre Blålid 

Sven Haughom 

Paul Edvin Frigstad 

 

Referent 

Kåre Blålid 

Saksliste også utsendt til: 

                 

  

 
 

Saksliste:  

 

Møtet le åpnet med et gratulasjon til Linn Kristin Flaten som har kvalifisert seg til plass på 

landslaget for gjeterhund. Begge fylkeslag gratulerte og er stolte av at Agder markerer seg på 

dette nivået.Vi ønsker henne lykke til videre. 

 

Sak 1/18 Presentasjon av styremedlemmer  

 

Enighet om at Kåre Blålid ledet møtet. Etter at det var ønsket velkommen ble det runde med 

presentasjoner av alle deltagere. 

 

Det ble enighet om styrene ønsket å styrke samarbeidet på Agder med flere felles arena. Det 

var ønskelig å forsette med felles styremøte, felles dommersamling ( kåring), vurdere videre 

felles dialog vedrørende gjeterhundarbeidet samt se på mulighet for felles årsmøte 2019. 

Tema sammenslåing av fylkeslagene er ikke satt på agndea – det er samarbeid og 

samhandling som det er aktuelt å utvikle videre. 

 

Møtekalender 2018 for Aust-Agder fylkeslag til orientering: 

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 2/18 Informasjon om saker som pågår i fylkene den siste tid. 

 Fylkene (Agder og Rogaland) deltok på samling med Fylkesmann, Mattilsynet og 

organiserte beitelag på Eiken 24.5.18. Tema var relatert til utmarksbeite fra beiteslipp 



til ettersank. Saker som ble berørt var dyrehold gjennom året, tilstand/alder på lam ved 

slipp, tilsyn, sank og ettersank. Fylkesmannen setter opp referat fra møtet og dette 

publiseres senere og vil danne grunnlag for diskusjoner i næringen. 

 Apotekavtalen med Aoptek 1. Saken er publisert på hjemmesider og i lagene 

 Fotråteforskriften er oppe til revidering. NSG deltar med høringsuttale. Aust-Agder 

NSG har spilt inn behovet for at det blir foretatt en empirisk og faglig vurdering før en 

isolering av Valle kommune videreføres. 

 Bjellelagene jobber på med klargjøring av bjeller. Oppdateringer fra FMS kommer 

sent – noe som gjør det krevende å få bjellene klare til utsending. Vi høster erfaringer 

med dette arbeidet og kommer til å foreta økninger på bemanningen for neste sesong. 

Det jobbes kontinuerlig med å fremskaffe midler til innkjøp og drift. Det er nå og søkt 

om midler til opplæring og innkjøp av drone som elektronisk overvåkningsutstyr. 

 

 

Sak 3/17  Arbeidsgruppe i forhold til saker mot Fylkesmannen 

 Begge ledere av fylkesstyrene deltar i sammen om saker som er av felles interesse for 

lagene rettet mot Fylkesmannen på Agder. 

 

 

Sak 4/17   Henvendelse fra rovviltkontakt 

 Skadefelliglagene til Fylkesmannen vil bli gitt anledning til å benytte løshund i 

arbeidet med skadefelling av ulv. Dette vil det bli satt opp regler i forhold til. Et tema 

som vil komme opp er og beitelag i de aktuelle området vil tillate bruk av slike 

hunder. Beitelag oppfordres derfor til å ta opp til diskusjon om de ønsker en slik 

jaktform eller ikke. Når jakten blir aktuell må dette tema vær klarert slikt at 

skadefellingslaget kan få en rakt godkjenning / ikke godkjenning for bruk av slik 

hund. Fylkestyret sender melding til lokallagsledere. 

 

 

Sak 5/18 Grillaksjon 2.6.2018 

 

 Det gjennomføres grillasksjon på flere steder i fylkene i samarbeid mellom lokallag og 

fylkesstyrer. Et tema som kom opp er det foreliggende forbud om åpen ild, grilling 

med mer i f t varme og tørke. Henvendelse ble sendt NSG sentralt som vil avklare 

dette den 30.5. 

 

Lokallagene oppleverer noen steder at det er tungt å mobilisere mannskap til aksjonen. Tema 

vil bli tatt opp på senere møter. 

 

Sak 6/18 Naturligvis Evje 17 -19.8.18 

 Det settes opp felles stand for begge fylker 

 Begge fylker setter opp bemanning av stand 

 Linn K Flaten sørger for gjeterhundoppvisning 

 Sven Reiersen sørger for saueklipping. 

  

 

Sak 7/18 Dommertreff / opplæring / kåring høsten 18 

 Det ble enighet om at det settes opp en samling felles for begge fylker på Eiken 

29.8.2018 

 Kåringsdato for Evje og Dølemo ble satt til henholdsvis 28 og 29.9.2018 



 

 

 

 


