Referat fra styremøte i Vestfold sau og geit

Tilstede

Lars Bjarne Linneflaatten,
Marianne Sandberg
Gaute Holtung,
Torstein Lie,
Terje Gjersøe
Kurt Evje
May Britt Michelsen
Åsne Fineid (referent),

Forfall

Magnus Heian
Torhild Sisjord

Når

7. mars 2018

Hvor

Hos Åsne Fineid, Breche gård

Saksnr

Hva

Ansvar

Innkalling og saksliste ble godkjent. Referat ble
gjennomgått og det var ingen oppfølgingspunkter til
dette styremøte.
11/18

Innkommen post og referat
•

Ull innsamling 28.02.2018
For kort frist, Lars Bjarne skal sikre at vi får
lengre varslingstid neste gang.

•

Grillaksjon
Vi stiller oss bak nasjonal aksjon
Vi medler inn følgende butikker som mulige
kampanjesteder:
- Meny Revetal, Gaute
- Meny Teie Torg, Marianne
- Meny Kilen i Sandefjord, Torstein

Lars Bjarne

Maya

Hovedansvarlig og kontaktperson mot NSG er
er Maya.
•

12/18

Årsmøtereferat:
Stemmene fra valg på leder ble ikke lest opp.
Resultat var at Lars Bjarne ble gjenvalgt.
Konstituering av styret og fordeling av
oppgaver etter årsmøte
Nestformann: Åsne
Rovviltkontakt: Lars Bjarne
Kasserer: Torstein

13/18

Arbeid fram mot jubileum i 2019
Styret diskuterte hvordan vi skal markere 70
års jubileumet i 2019 basert på innspill fra
årsmøtet. Konklusjon er at årsmøte 2019
arrangeres som normalt i februar/mars. På
høsten arrangerer vi en festmiddag med
overnatting og fagseminar dag 2.
Komite avventes til neste styremøte

Sekretær

14/18 Jordbruksforhandlingene 2018.
14/18

Torstein leste opp det som var sendt inn fra Vestfold
sau og geit. Ligger vedlagt referatet.
Styret hadde en diskusjon om innspillene og innspill
som skulle tas med til årsmøtet i NSG.
Våre representanter på årsmøtet skal jobbe for at det
er mulig å drive med sau i Vestfold.
Hvis det blir aksjoner eller behov for uttalelser ifm
landbruksforhandlingene vil vi samarbeide med
foreningen rundt Oslo fjorden.

Årsmøte i NSG 14-15 mars 2018
15/18

To store saker:
- Jordbrusforhandlingene, se saken over

Lars Bjarne og
Torstein

-

NSG fire satsingsområder:
- Best muligøkonomi for småfebonden på kort
og lang sikt
- Økt medlemstilslutning
- Sikre beiteretten og bruken av utmarka til
beiting av småfe
- Økt bruk av gjeterhund

Medlemsverving kan ha fordel av at NSG sine
medlemmer også får agrolkortet.

16/18

Vestfold sau og geit vil ha fokus på de to første
punktene.
Samt foreslå til punkt 1, at det bevilges penger til å
ansette en næringspolitisk medarbeider. Dette
finansieres ved en økning på kr 100 i
medlemskontingent.
Planlegging av vårmøte 21 mars 2018
Programmet er klart og hovedforedragsholder er Knut
Volland
Del 1. Jordkultur, grunnleggende krav for å få god
plantevekst
Slåttetidspunkt – gjødsling – forprøver.
Sammenhenger
Grasarter
Del 2: Bruk og stell av beiter til sau.
Del 3: Info fra årsmøtet i NSG

Lars Bjarne

Terje

Terje ordner gave til Volland.

17/18

Landbrukshelga 26 jan – 27 jan 2019
Studieforbundet næring og samfunn Vestfold,
arrangerer landbrukshelg annenvart år i samarbeid
med Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag. Her
går det parallelle kurs.
Landbrukshelga er eit fagleg og sosialt arrangement.
Spørsmålet er om Vestfold sau og geit ønsker å delta
her med kurs tilpassa sauebonden ?
Styret diskuterte seg fram til at det var viktig å tema
som er nyttige for flere dyreslag. Vårt forslag til tema
er: Beiting i utmarks, stell og inngjerding.

Lars Bjarne

Kurs /temakveld "klauvskjæring
18/18

Telemark sau og geit har arrangert kurs om
klauvskjæring

Styret

Vi bestemte at dette arrangerer vi februar 2019.
Det kom forslag om å spørre om vi kunne ha det hos
Knut Søyland på Revetal.

19/18

Eventuelt
Arbeidsplan:
Styret vil arrangere sommertur til Østfold. Håper å få
til gårdsbesøk hvor vi på en gård kan ha fokus på
sortering og holdvurdering. Lars Bjarne tar kontakt
med Rune Sandklev for opplegg. Transport med felles
buss
Vi undersøker også med Nortura når vi kan få til
besøk på slakteriet på Gol.

Lars Bjarne

Torhild

Styret diskuterte også vi kan fortsette med
kompetanseheving hos sauebønder i fylket. Det ble
vist til at gjennomsnittlig lammevekt i fylket e 16,1 kg,
som er lavt. Vi kom fram til følgende forslag:
- Avlive myten om at det er utegangersau i Vestfold.
- Jobbe med holdninger og gi råd
- Påpeke viktigheten av gi ormekur
- Kompetanse tema på sauemøter; slaktevekter,
årshjul
- Avklare med Nortura hvilke retningslinjer har basert
på innkomne dyr til slakt.
- Få Torhild til å sende ut melding i juni/september;
skill ut små lam og for de spesielt godt slik får vi gode
dyre.
- Inngå samarbeid med GNS miljøet, slik at vi kan nå
fram til dyreholderne
- Oppsøkende virksomhet fra styret.
Kurt
Gjeterhundlag:
Vi har ikke gjeterhundnemd, men gjeterhundlag som
er underlagt Vestfold sau og geit. De velger selv
leder.

Forslag til hvordan gjeterhundeeiere skal kunne i
kontakt med bønder for å tilby hjelp på gården, mot å
få trene bikkja på sau.
Medlemsliste sendes til Kurt som bruker den med
kløkt ift gjeterhundeiere som ønsker å komme i
kontakt med bønder. Eierne hjelper til på gården og
får mulighet til å trene egne gjeterhunder.
Styret er opptatt av at det arrangeres treninger og
kurs som favner alle og at dette skjer etter de samme
retningslinjene som de har i Telemark. (ble diskutert
på styremøtet i januar 2018.),
Lars Bjarne og Terje tilbyr «kurs» for medlemmer i
Gjeterhundlaget til sommeren. Gjeterhundlaget må
stille med ansvarlig og invitasjon går til samtlige.

Terje

Avl:
Organiseringen er endret i NSG. En representant fra
vår region; Vestfold, Buskerud, Telemark. Terje
Gjersø er vara og også avlsleder i Vestfold.
Rovvilt:
Lars Bjarne redegjorde fra samordningsmøtet 2. mars
2018. Gaupesituasjon: Ikke gaupejakt i år. 12
familiegrupper i regionen. Pr i dag er det 8,25
grupper.
2 gauper har vi på skadfellingstillatele, men går
normalt ved påkjørsler.
Ørn i Telemark, Ingen kjente forekomster av ulv og
Bjørn. Beredskapsplan ved rovviltuttak. Det må
beitelagene lage.
NSG lager en beredskapsplan som vi kan se på.
Styret har tidligere bestemt at vi skulle lage en
telefonliste. Saken settes på agenda på neste
styremøte.

Sekretær

Trusler:
Henviste til sak mot tidligere styremedlem. Styret
anbefaler å politianmelde,
Vær til semin:
Styret beslutter at vi gir Morten en oppmerksomhet ref
seminvær.

Terje
Sekretær

Facebook side.- tas på neste møte:
Infomøte om Reco-ring 5. april 2018. Invitasjon legges
med dette referat og legges ut på websiden.

Våle 10. mars 2017
Åsne Fineid

Innspill vedr årets landbruksforhandlinger fra styret i
Vestfold sau og geit.
Innledning:
Innenfor sauenæringa er det pr i dag en situasjon med overproduksjon. Dette
ble drøftet på vårt styremøte den 23.01.2018, og enstemmig vedtok vi at vi
støtter styret i NSG om å beholde alle ordninger som vi har i dag, og heller
ikke at det skal bli omdisponeringer mellom ordningene.
Vestfold Sau og Geit vil også komme med følgende forslag til tiltak for å få
kontroll over situasjonen med overproduksjon
- I forbindelse overskudsproblematikken foreslår vi at Nortura som
markedsregulator
får et styringsverktøy som gjør at slakt over 23 kg får et kraftig prisfall.
Dette vil gi markedsregulator et styringsverktøy som gjør at de kan regulere
tilførsel etter behov.
Videre i jordbruksoppgjøret, ønsker Vestfold Sau og Geit :
•
• få tilbake tilskudd på gras i sone 1 (40,-).
•
• at det innføres et småskiftetilskudd. Øvre arealstørrelse for å få et
slikt tilskudd bør ligge på fra 5 til 7 dekar. Tilskuddet bør være likt, uansett
hvor i landet det er og hva som produseres på skiftet. Dvs at dette blir et
produksjonsnøytralt tilskudd, som kommer i grønn boks i forhold til WWTO
forhandlinger. Dette vil sikre fortsatt drift på små skifter.
•
• at tilskudd til avløser og tilskudd til sykdomsavløsing i landbruket
skal komme inn under en ordning med en årlig inntekstregulering.
Mvh
Lars-Bjarne Linneflaatten
Leder i Vestfold Sau og Geit.

