
Referat  
 

 

Felles styremøte Vest og Aust-Agder Sau og Geit 
 
 
 
 

Type Møte 

 

Møtested Møtedato tid 

Styremøte: 

Vest og Aust-Agder Sau og Geit 
Teams  31.5.22 

Deltakere  

Forfall 

Kåre Blålid, Guro Vevstad, Linn K 

Flaten, Jorunn Uppstad, Sven 

Haughom, Nina Mølland, Snefrid 

Reppen, Ståle Haukelid, Thor 

Henning Vatland og 1.vara Britt 

Ljosland Johansson.  

 

 

Sven Reiersen(1 vara forhindret) 

 

 

Referent 

Kåre Blålid 

Saksliste også utsendt til: 

                 

  

 

Saksliste:  

 

Sak 13/22Oppsummering av landbruksoppgjøret 2022 

 

Norsk Sau og Geit er tilfreds med at det er kommet en avtale på plass, og at den på sikt vil 

bidra til ytterligere tetting av inntektsgapet, sier styreleder Ronald Slemmen 

For at bønders inntekt skal komme nærmere andre grupper gir avtalen et inntektsløft på 64 

000 kroner per årsverk i 2023, hvorav 40 000 kroner per årsverk går til tetting av inntektsgap. 

For saueholdet vil årsverksinntekten i 2023 øke med 130.000 – 160.000. I henhold til 

referansebruksberegningene vil et sauebruk på 85 vinterfôra sauer på landsbasis få en 

årsverksdekning på kr 204.900 

 

Møtet konkluderte med at dette er god start og at en snuoperasjon er på gang.  

  

Sak 14/22 Info fra ekstra ordinært årsmøte NSG 23.5.22 

 

En sak: Budsjett for 2022.  

Det budsjetteres med et merforbruk for 2022. I hovedsak ligger dette på avslavdelingen. Mye 

av merforbruket dekkes av avsatte avlsfond. Debatt på møtet i f t at NSG må ha en drift og 

budsjett som går i balanse. Radikale forslag med virkning allerede for inneværende år fikk 

ikke flertall. Årsmøtet ønsket å gi styre og administrasjon tid til å foreta nødvendige 

endringer. Avlsavdelingen skal legge frem et utkast til budsjett for årene 2023 til 2027. 

 



Styret ble enige om å benytte teams som arena for ordinære styremøter. Møtemetoden er 

funksjonell og effektiv samt svært effektiv vedrørende tidsbruk for tillitsvalgte. Bidrar og til 

en noe mer hyppig møtefrekvens. Fysiske møter settes opp etter behov og ønsker fra 

medlemmer. 

 

 

 

Sak 15/22 Landbrukets dag Evje 12-14.8.2022 

 

Vi stiller med felles stand. Standen plasseres slik at klipping kan gjennomføres fra scenen. 

Sven organiserer klipping. Linn Kristin organiserer oppvisning med gjeterhund lørdag.  

Nina m fl. Setter opp konkurranser mm og innhenter premier. Vi bemanner standen etter 

nærmere avtaler som tidligere. 

Minner lokallag om å delta i dugnad for arrangør. Gode inntektsmuligheter for lagene.  

 

 

Sak 16/22 Høringssvar Instruktør opplæring 

 

Gjeterhundrådet og de nye hovedinstruktørene har jobbet med å utarbeide en ny mal for 

gjeterhund instruktører. Høringen er sendt ut til fylkene. 

Frist for å svare på høringen er 17. Juli 2021. 

Det fremkommer en mal til forventninger til de som skal delta på opplæring, krav om 

prestasjoner og erfaring mm. 

 

Nina og Linn Kristin utarbeider et høringssvar fra Agder. 

 

Sak 17/22 Felles høstsamling for Sau og Geit på Agder 

 

Dato for gjennomføring ble satt til 28-29.10.22. ( viktig å gjennomføre før julebordsesongen 

starter) Nina er sekretær for arbeidsgruppa. Det kalles inn til møtet den 20.6.22. Det jobbes 

med hotell, program mm. 

. 

Sak  18/22 Hjemmesider / FB 

 

Det oppfordres til alle å bidra med bilder og noe tekst fra hendelser, treff, 

hverdagsopplevelser mm fra Agder. Slike reportasjer gir gode opplevelser for befolkningen 

og er med på å bygge forståelse for våre produksjoner og hverdag.  

Materiale kan sendes til Nina eller Kåre.  

 

Sak 19/22 Info fra møtet med Mattilsynet 31.5.22 

 

Sau og Geit på Agder deltar i møter med MT på Agder sammen med Agder Bondelag. Her 

møter vi regiondirektør og stedlig ledelse. MT lager møtereferat som distribueres til deltagere. 

Hovedtema i disse tider er forsøk på å bygge opp gjensidig tillit mellom bønder og MT på 

Agder. Noen utfordringer er oppe til diskusjon på en tydelig måte. Vi opplever fremdrift.  

Det viktige nå er at deltagere har en åpen og ærlig diskusjon under møtene og at denne 

dialogen ender opp med et åpent møte mellom næring og MT høsten 2022. Sted og dato er 

oppe til vurdering. 

 

 



Sak Innsendt sak fra RGL gjeterhundlag til NSG 

 

AA Gjeterhundnemnd har gitt sin støtte til innsendt sak fra RGL gjeterhundlag til 

Gjeterhundrådet. Saken inneholder 4 anmodninger: 

1. Reguleringen av fylkeslagenes rett til å samarbeide og innvirke på valg av 

kandidater til 

rådets valg og nemnder må kjennes ugyldig. Ny instruks for innspill og valg av 

kandidater 

må opp til særlig godkjenning av NSGs styre. Det skal være full frihet til samarbeid 

mellom 

fylkeslagene, og fylkeslagene skal være involvert i å framhente kandidater. 

2. Fylkeslagene skal ha innsyn i saksliste og sakspapirer til Gjeterhundrådet i god tid 

før 

rådsmøtet. Regionen/fylkeslaget som det enkelte rådsmedlemmet representerer, har 

ansvar for å sørge for at medlemmene i fylket har mulighet til å gi sine innspill på en 

demokratisk forsvarlig måte. Regionsrepresentanten har ansvar for å framføre 

regionen/fylkets innspill/holdning til saker i rådsmøtet. 

3. Gjeterhundrådet har plikt til å saksbehandle og svare formelt på alle saker de får 

spilt inn. 

4. NSG må jobbe kontinuerlig for økt innflytelse fra NSGs medlemmer og for 

transparente 

styringsprosesser, i tråd med de demokratiske styringsprinsippene framholdt i 

Lagslovene. 

 

Saken over skal behandles i NSG styre den 8-9.6.22. Som en del av saken til NSG er det 

kommet et tilsvar fra Østfold gjeterhundlag som bl.a. inneholder påstander og karakteristika 

på vår Linn Kristin.  

Fylkesleder Aust-Agder vil sende en kommentar til NSG styre på dette slik at personvern og 

formaliteter blir fulgt opp på en korrekt måte. 

 

  

Eventuelt 

 

• Ulv slått til på sau i Seljord. Se LENKE  og skutt i Fyresdal. Aktuelle lokallag ble 

varslet. God jobb utført av skadefellingslaget.  

• S&G på Agder deltar på Jordbrukets Beredskapsforum 10.06.22 hos Statsforvalteren 

• VA Bjøllelag har mottatt midler fra Statsforvalteren som bidrag til støtte for kjøp av 

GPS bjeller. 

 

 
 

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/ulv-i-seljord-_-drepte-sau-og-flere-lam-1.15983441

