
Referat  
 

 

Aust-Agder Sau og Geit 
 
 
 
 

Type Møte 

 

Møtested Møtedato tid 

Styremøte: 

Aust-Agder Sau og Geit 
Team  9.2.22 

Deltakere  

Forfall 

Kåre Blålid 

Trygve Steine 

og 

Sven Reiersen 

 

Jorunn Uppstad 

Linn K Flaten ( hun uttalte seg i sakene på tlf med leder) 

Referent 

Kåre Blålid 

Saksliste også utsendt til: 

                 

  

 
 

Saksliste:  

 

Sak 4/22 Info fra Fylkesleder 

Kåre Blålid orienterte om sin deltagelse ved årsmøter i lokallagene så langt. Fint å kunne 

møte medlemmer og tillitsvalgte fysiskt igjen. God stemning. Et par lag melder om en noe 

krevende status i f t å finne tillitsvalgte og å føre laget videre. Dette jobbes det videre med for 

å finne en konstruktiv løsning.  

NSg sentralt jobber med å utvikle et møteopplegg med tema dyrehold - og helsejournal. 

Fylkesstyret vil så raskt dette er klart tilby møter i lokallagene. Mulig dette kan gjennomføres 

ved at noen lag samler seg med fler. 

 

Sak 5/22 Innspill landbruksoppgjør 2022 

Etter drøfting i styret og med samarbeidspartnere vil fylkesstyret gi melding til NSg sentralt at 

driftstilskudd må innføres under vårens oppgjør.  

Det kan være uheldig å ta ut for mye gjennom bl a arealtilskudd, da mange har leiejord mm. 

Videre vil en innføring av driftstilskudd gi våre forhandlere en fornyet mulighet til i større 

grad til differensiering mellom de ulike produksjonene, spesielt med tanke på sau som ligger 

langt under den gjennomsnittlige landbruks og lønnsinntekt. 

Fylkesstyret ønsker at driftstilskudd blir gitt til bruk med 20-120 vinterfòret sau. Taket på 

maks driftstilskudd kan ligge på ca. 120`. AASG melder fortsatt inn at sauebondens inntekt 

må løftes med ca. 200`under årets forhandlinger. Øvrige tilskudd må derfor justeres i tråd med 

dette kravet. 

 

Sak 6/22 Møte med Mattilsynet den 23.2.22 

Sven R og fylkesleder deltar på møte med MT sammen med Rogaland og Vest-Agder SG 

samt Agder Bondelag. Tema er videre samhandling samt medlemmer opplevelse av møter og 

saksbehandlingsform fra MT.  



Det gjennomføres et planleggingsmøte på teams i forkant.  

  

 

 

  

Eventuelt 

 

Fylkesstyret debatterte mulige arenaer for høstens kåringer. Kåringer i Valle blir nok fortsatt 

gjennomført som gardskåring pga fotråteforskrift, mens Evje fra høsten gjennomføres på 

Evjemoen, med mulighet for å være under tak, på lørdagen. 

Dølemo er vi noe usikre i f t muligheter for gjennomføring ved dårlig vær. Det kan være 

aktuelt å forberede en alternativ annen kåringsarena. 

 

 
 


