Referat
Aust-Agder Sau og Geit

Type Møte
Styremøte:
Aust-Agder Sau og Geit
Deltakere

Møtested

Møtedato tid

Team

4.1.22

Forfall
Kåre Blålid
Trygve Steine
Linn K Flaten og
Sven Reiersen
Referent
Kåre Blålid

Jorunn Uppstad

Saksliste også utsendt til:

Møtet ved Landbruksoppgjør 2022 ble gjennomført som fellesmøte sammen Vest-Agder
fylkesstyre

Saksliste:
Sak 1/22 Info fra Fylkesleder
Kåre Blålid ledet møtet og ønsket alle godt nyttår. Vi må se an koronasituasjonen utover mnd.
Lokallag skal etter lagslovene gjennomføre årsmøter innen utgang av januar. Dette kan bli
krevende i år. NSG er orientert. Vi setter opp årsmøte i fylkeslaget sent i februar slik at
lokallagsmøter evnt kan settes opp i februar også.
Orientering vedr Kloramfenikolsaken i fylket. Noe Avliving er påbegynt i besetninger.
Fylkesstyret setter opp «kurs» for lokallagene vedr krav om journalføring hos bonden. Vi
kommer tilbake til dette.
Sak 2/22 Fylkesårsmøtet 2022
Dato for fylkesårsmøtet settes til 24.2.22 på Revsnes Hotell. Vi forsøker å få ta i Stian
Espedal med et inspirasjonsinnlegg. Innkalling går ut i disse dager.
Sak 3/22 Landbruksoppgjør 2022
Viser til epost frå NSG hvor fylkeslaga inviteres til å fremme krav , ønsker og prioriteringer
inn til NSG sentralt innen 7.1.22.
Det var en god driv i diskusjonen. Begge fylker var samstemte på at det i år måtte et reelt løft
til slik at vi kunne komme i gang med å tette inntektsgap, samt gi sauebonden nødvendig
inntektsløft i en krevende økonomi.
Sauenæringa er utsatt for mye politikk da over 70% av inntekten kommer via tilskudd mm. Vi
diskuterte oss igjennom Generelle beitetilskudd, Utmarkstilskudd, Sosiale ordninger som

avløysing, ferie og fritid, Produksjonstilskudd mm. Alle viktige elementer for bondens inntekt
og sosiale forhold.
Vi satte opp kr forslag til økninger og førte alt dette inn i prioriteringsliste /oversikt som
sendes inn til NSG. Dette listen publiseres ikke på nåværende tidspunkt.
Vi ber og om et løft for organisert beitebruk og anmoder om at det igjen vurderes å koble
Statsforvalteren på med en gruppene, lignende det som var, som en faggruppe til å fordele
midlene i kommunene. Slik det utvikler seg med fordelingen nå så blir den vel mye
fragmentert og upresis.

Eventuelt
Ingen saker

