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Type Møte 

 

Møtested Møtedato tid 

Styremøte: 

Aust-Agder Sau og Geit 
Pr e post pga koronavirus 25.3.2020 

Deltakere  

Forfall 

Kåre Blålid 

Trygve Steine 

Sven Reiersen 

Linn K Flaten  

Jorunn Upstad 

 

 

Referent 

Kåre Blålid 

Saksliste også utsendt til: 

                 

  

 
 
 
 

Saksliste:  

 

Sak 1/20 Konstituering av styret:  

 

• Leder: Kåre Blålid  

• Nestleder: Linn Kristin Flaten, leder Gjerhundnemnd 

 • Kasserer: Jorunn Synnøve Uppstad  

• Styremedlem: Sven Reiersen, Avlsarbeidet og leder av NSG avlsråd 

• Styremedlem: Trygve Steine 

 

Sak 2/20 Oppdatert informasjon fra  Norsk Sau og Geit etter landsmøtet 11-12 mars 

2020, og NSGs innspill til jordbruksforhandlingene 2020. 

 

Leder deltok sammen med utsending Carina Fiære 

Innspill fra AA:  

1: Fordeling av tiltaksmidler i f m organisert beitebruk må legges tilbake til Fylkesmannen (ga 

også dette innspillet til Statssekretær Vidar Skogan) 

2: Det er mange ”nye arbeidsoppgaver” for NSG særlig knyttet til markedet og det å få ut 

konkret info til folket om landbruket og konsekvenser. General sekretær bekreftet 

arbeidspresset og fokus men sa samtidig at det var midler til nytilsetting. Dette vil bli gjort 

i løpet av sommeren. 

3: Ønsket ingen økning av kontingent nå. Nye finasieringer må bli tatt av fond og overskudd. 

Mye midler på bok 



4: Gikk i mot at styret skal jobbe frem en sak om kun et kontingent nivå. Dett betyr en økning 

for de mange små og nedgang på de som har mest. Tror ikke dette styrker for å 

opprettholde medlemsmassen. 

Øvrige saker fra årsmøtet: 

 

God økonomi i nsg og budsjett med samme aktivitetsnivå 

Uendret kontingent i 2021. 

Alle valg i tråd med valgnevndas innstilling ( Marthe Lang-Ree, Øyer ny i styret og Jan Otto 

Østring nu 1. vara i styret) 

Ny strategiplan for 2020-2025. Litt pussing på tekst. Visjon: fornøyde småfeholdere. 

Publiseres i det nærmeste 

Innkomne saker fra Nordland vedr kontingent regulering, økning, tilsettinger ble trukket 

og/eller stemt ned. 

Organisasjonsutvikling i NSG. Stadig satsing på org arbeidet, fylkes og lokallag. Opplæring 

av tilitsvalgte med mer. 

Under faginnlegg var det særlig klima som ble satt på dagsorden. NSG satser stor på den 

klimasmarte sauen i sitt avlsarbeid. Prosjektet SMARTER rulles ut fra høsten (Bil med 10 

skap skal måle metangass hos sau bl a. 

 Jorbruksforhandlingen. Innspillet ble opplest slik de fra før er publisert. Aust-Agder ga 

uttrykk for god prosess – kloke innspill – og at de og i denne sammenheng må følge opp 

tiltaksmidlene til org beitebruk  

 

 

 
Sak 3/ 20 Nasjonal dugnad i fm koronaviruset  

 

Koronaviruset har gjort seg gjeldene i landet og sprer seg stadig. Nasjonale myndigheter har i 

verksatt strenge og tydelige tiltak. Dette berører også organisasjonsarbeidet i NSG. Den 

11.3.20 gikk vi ut lokalt med avlysninger og oppfordring til lokallag og gjeterhundarbeid om 

å stoppe og avlyse sine aktiviteter. Dette er nå forsterket ved melding fra NSG sentralt om 

fulle stans av all aktivitet i NSG regi. Dette er formidlet ut i vår region. 

Fylkesstyret engasjerer seg kommunikasjonen og info flyt relatert til midlertidig stans i 

klipping av sau. Det er igjen ca 15 produsenter med til sammen 950 sau som ikke er klipt. Vi 

er i tett dialog med NSG. Klippingen åpnet igjen den 19.3.20. Viktig info ble sendt ut til alle 

lokallag via SMS. For øvrig gjelder dette 

https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/informasjon_til_produksjonsdyreeiere_

mfl_om_koronavirus.37939 

 

 

 

Sak 4/20  Møtekalender 2020 

 

PGA pågående koronavirus restriksjoner holder styret kontakt via tlf, epost , sms osv. 

Nettsider benyttes til info. Det er tenkt et par møter med Vest-Agder. 

 

 

Sak 5/20 arbeidsplan 2020 

 

Aktivitetsplan Aust-Agder sau & geit 2020 

 

https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/informasjon_til_produksjonsdyreeiere_mfl_om_koronavirus.37939
https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/informasjon_til_produksjonsdyreeiere_mfl_om_koronavirus.37939


• Fokus på væringen /avlsarbeidet 

• Landbruksoppgjøret, høringer  

• Gjeterhundnemnd og aktiviteter – delta i NSG nasjonale satsing- treff og video 

• Rovviltsituasjon/beredskap 

• Landbruketsdag – Evje  

• Aust-Agder radiobjellelag 

• Støtte og bidrag til lokallagsledere. 

• Arrangere tur. ( vi har, sammen med TYR, jobbet en stund med Marit Aadnøy i f t 

Skottland tur. Dett arbeidet er stanset og lagt på is. I første omgang pga dårlig timing 

relatert til koronavirus med mer) 

• Samhandling med Vest-Agder S&G 

• Styremøter – deltagelser – profilering - hjemmesider 

 

 

 

Sak 6/20 Temakvelder med fokus på gjeterhunden 

Gjeterhundnemnda har satt opp to kvelder så lang (Grimstad og Evje). Linn Kristin leder dette 

arbeidet. Vi får tilbakemelding til styret om hvordan det nye materialet og videoer fremstår i 

bruk. Lykke til  

 

Dette ble avlyst pga koronavirus. 

For øvrig var påmeldingen noe lav. Vi kommer til å utfordre lokallag til å ta tak i dette ved 

neste anledning. 

 

Sak 7/20 Eventuelt 

 

 

 

 


