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Saksliste:  

 

Sak 23/21 Info frå fylkesleder 

Fylkesleder informerte om status. Fylket deltok på repp møte den 19-20.10. Et godt møte med 

fokus på en rekke områder som kommunikasjonsstrategier, bærekraft i sauenæringa, 

beitestatesikker på nett , forskerens syn på fremtiden for landbruket, NSG satsingsområder 

mm  

Godt gjennomført seminkurs i Grimstad. God deltagelse 

Godt gjennomført helg med Norgesserien for gjeterhund. Det jobbes med å ta opp faktura og 

inntekter fra helgen. Linn Kristin deltar på evalueringsmøte med NSG. AASG gjorde seg 

nyttige erfaringer.  

AASG gratulerer Linn Kristin med bronseplass i Norgesserien og med oppgaven som 

hovedinstruktør i NSG 

 

Sak 24/21 Ledermøte 

Påmeldingen er god til møte. Vest Agder deltar også. Per Fossheim er klar sammen med Silje 

Lunden Gothus fra Statsforvalteren, Fylkesleder innleder. Bondelaget er invitert med. 

 

Sak 25/21 Innspill til sentral valgnemnd og til utvalg i NSG 

Styret formulerer innspill til  valgnemnda NSG vedrørende sentrale valg i organisasjonen 

Når det gjaldt innspill til utvalg i NSG fremmet styret at Sven Reiersen er sterkt motivert for å 

fortsette som leder av Avlsutvalget og at Ingrid Reiersen får en ny periode i Team Ung. 

 

 

 

https://beitestatistikk.nibio.no/nb


Sak 26/21 Jordbruksforhandlingene 

Styret vil la seg involvere i forhandlingene 2022. Vi tenker igjennom innspill til NSG og til 

Agder Bondelag. NSG vil involvere fylkeslagene tidlig og vi avventer å høre fra Lars Erik. 

Beitetilskudd vs driftstilskudd? - forskeren anbefaler det siste. 

 

Sak 27/21 Landbruksråd Agder 

Fylkesleder deltar på årsmøte til Landbruksråd Agder 24.11.21. Han holder innlegg fra status 

i vårt fylke. 

 

Sak 28/21 Kommunikasjonsansvarlig AASG 

NSG sentralt ber om at det utnevnes kommunikasjonsansvarlig for fylkene. Styret gikk for at 

fylkeslederen innehar den oppgaven. For tiden Kåre Blålid 

 

Sak 29/21 Mattilsynet har avdekket at veterinærer har benyttet ulovlige medikamenter 

til husdyr. 

Aust-Agder har slike tilfeller.  

Fylkesleder og Sven Reiersen er inne i saken. Sven R har oppgaven med å knytte sammen vår 

region med NSG sentralt vedrørende kommunikasjon, kontakt med MT mm. 

Vi søker å stå i kontakt med de medlemmer vi kjenner til. Vi er og bekymret for medlemmer 

som vi ikke kjenner til, men som er berørt i saken. Det oppleves svært krevende for bonden å 

bli involvert i dette på en helt uskyldig måte og med en overhengende trussel ofra MT om 

destruering av besetning. Ingen ønsker denne medisin ut i matvarekjeden med et utplukk av 

berørte dyr må gjennomføres etter en fagligvurdering og ikke etter et tilfeldig skjønn ved MT 

. 

Vi jobber parallelt med dette med MT i f t tillit rundt tilsynet og fremgangsmåter i 

enkeltsaker. Det jobbes med å sette opp et møte på Teams med tilsynets ledelse. 

 

 Se lenker: 

Mattilsynet pålegger avliving 

  

Pressemelding Mattilsynet  

  

Eventuelt 

Ingen saker 

 

 

 
 

https://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/mattilsynet-palegger-avliving
https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/avdekket-ulovlig-medisinering-av-matproduserende-dyr?publisherId=10773547&releaseId=17920189

