Styremøtereferat
Vest og Aust-Agder Sau og Geit

Type Møte
Styremøte:
Aust-Agder Sau og Geit
Deltakere

Møtested

Møtedato tid

Evje, Landbrukskontoret 27.8.2018, kl 18.00 til kl 21.00
Forfall

Sven Reiersen, Jorunn S. Upstad,
og Kåre Blålid
Referent
Kåre Blålid

Trygve Steine, Linn K Flaten,
Saksliste også utsendt til:

Saksliste:
Pga kort frister ble det ikke kalt inn varamedlemmer.
Møtet åpnet med en gratulasjon til Linn Kristin Flaten, og landslaget forøvrig, med
prestasjonene i Finland. Det gjøres en uttrolig god jobb med våre gjeterhunder på et svært
høyt nivå.
Sak 8/18 Oppsummering av tiltak i fm tørkesommeren på Agder
Fylkeslaget ved leder har deltatt på flere møter hos Fylkesmannen hvor konsekvenser av
tørken har blitt diskutert og vurdert pragmatiske løsninger. Landbruksdirektøren har engasjert
seg sterkt i saken og tatt initiativ for at alle organisasjonene kunne samles til diskusjon
(Bondelaget, TYR, Nortura, Tine, FK, Fiskå, NLR, NSG).
I sammen har org satt opp møter og invitert til samlinger. Her er det gitt orientering samt
forsøkt å svare på spørsmål fra bøndene.
Det er tatt initiativ til formidling av grovfor gjennom FK.
AASG deltok i samtaler med bondelagsleder L P Bartnes. Et møte som ble avsluttet med en
samling for medlemmer på Evje.
Gitt innspill til NRK
Utarbeidet artikler på våre hjemmesider som oppdateringer – avlingsskadesøknader infomøter med mer.
Det settes opp 3 møtekvelder på Agder (2 i Aust-Agder) hvor for gjennom vinteren settes i
timeplanen.

AASG har spilt inn tiltak til NSG sentralt, samt til Bondelaget på Agder:
.


Tørken i Sør-Norge defineres nå som krise. Førsteslåtten ble kraftig redusert
og det spøker nå for andreslåtten. PR nå er det ca 2 mnd vekstsesong i igjen
men værmeldingene er ikke på bondens side.
De som er mest utsatt er bønder med dyr på heimebeite her det mange som har
startet å fore med vinterforrådet.
Begrepet krise er tatt i bruk på Agder. Sammen med Bondelaget og
Fylkesmann inviterte vi til info møte på Evje 10.7. Ca 250 møtte opp. Her ga
Nlr, Fk, Tine, Nortura m fl adekvat info om status og foring mm. Et svært
nyttig møte men hvor bøndene og tok opp sin fortvilelse.
De ba fylkesmannen vurdere støtte til transport av rundballer i Norge. De
ønsket at telledatoer ble vurdert med tanke på mulig tidlig slakt. De ønsket at
Nortura tilpasset prisløyper slik at dyr kan slaktes tidlig slik at grad kunne
spares. Videre må staten i år vurdere tilskuddsordningene med dyretall og areal
tilskudd i forhold til tidligslakt mm som gjennomføres hos den enkelte pga
tørkekrisa her kan telledatoer mv slå uheldig ut
Vi i Agder ønsker at NSG sentralt er på i situasjonen og vurderer våre innspill
og går i dialog med Bondelaget sentralt. Det er krise i landbruket nå.
Alle bønder tar nå en stor personlig risiko på vegne av det norske folk.

Sak 9/18 Naturligvis Evje 17 -19.8.18
Fylkeslagene fra begge fylker bemannet standen i hele åpningstiden. Sven Reiersen
gjennomførte klipping av sau alle dagene og Bianca Uleberg demonstrerte gjeterhund lørdag
og søndag. I det hele tatt sto sauen i fokus på mange måte – ull – helgrilling av gymer –
oppdeling og tilberedning av lam fra hovedscenen med mer.
Vi vil fra neste år se på muligheten av at film kan bli vist på standen som tar for seg ulike
faser i saueholdet, gjeterhund med mer.
Fylkeslaget mottok en henvendelse vedrørende stand og gjeterhund. Henvendelsen ble
diskutert på styremøtet. Styret er tydelig på at vi ønsker å fortsette slik det er nå, men at
lokallaget på Evje gjerne kan delta sammen med oss. Når det gjelder gjeterhundfremvisning
så ser styret at gjeterhundnemnda ivaretar dette og det holdes på det høyeste nivå fylke kan
fremvise. Oppvisning i år var som vanlig av høy klasse. Det er krevende å stå foran et stort
publikum, samtid som man skal ivareta kommandoer – mikrofoner – høytalere med mer.

Sak 10/18 Værring
Det er gjennomført møter med deltagere i væring, både innen rasen NKS og Spæl.
Pga lavt søyetall i NKS avdelingen, og for å få nok slakt per NKS prøveværer denne
sesongen må vi kutte ut elitevær, og prøve å begrense antall kopplam per besetning, dvs

normal slaktetid, fra og med 1 august. Og bedekke NKS søyer med annet enn NKS værer
frarådes.

Sak 11/18 Kåring og samlinger
Det vil i år bli sendt søknad til Mattilsynet om å kunne arrangere kåring på Evje den 28.9 kl
12 og på Dølemo den 29.9 kl 10.00. Videre vil det bli søkt om gardskåring i Valle i uke 40
(1-6.10). Brev vil sendt til medlemmer av sauekontrollen.
Det gjennomføres samling for kåringsdommere for begge agderfylkene på Eiken 29.8 kl
17.00. Innkalling er sendt de aktuelle.

Sak 12/18 Ledersamling høsten 2018
Samlingen legges til Revsnes hotell på Byglandsfjord. Dato er satt til 22.11.18 kl 18.30.
I tillegg til faste rapporteringssaker vil AASG innsats og tiltak i fm tørkesommeren bli
gjenstand for diskusjon og tilbakemelding. Det vil og bli jobbet med å få til et innlegg relatert
til elektronisk overvåkningsutstyr – GPS med mer.

Sak 13/18 Tur til WM i saueklipping 2019
WM holdes i Le Dorat, Frankrike, 1 til 7 juli. Dette er i tillegg et stort og vikt området for
kjøttferasen Limousin slik at et turtilbud gjerne kan arr sammen med TYR. Fylkesleder tar et
initiativ sammen med Vest Agder, Rogaland og Tyr for å sjekke ut interessen.

Sak 14/18 Aust-Agder Bjellelag
Bjellelaget er mottatt tilsagn om tilskudd fra FM landbruksavdeling og fra Miljøavdelingen.
Dette er tiltak so skal gå til elektronisk overvåkningsutstyr. Det vil bli satset på innkjøp av
bjeller men og to droner. Videre vil det bli foretatt opplæring av personer i fylket og en
presentasjon rundt om i lokallagene. Vi komme tilbake på dette tema.
Sak 15/18 Æresmedlemskap i fylkeslaget (saken lukkes for andre en styret inntil videre)

Neste styremøte 29.10.2018

