
Referat  
 

 

Aust-Agder Sau og Geit 
 
 
 
 

Type Møte 

 

Møtested Møtedato tid 

Styremøte: 

Aust-Agder Sau og Geit 
Teams  29.8.22 

Deltakere  

Forfall 

Kåre Blålid 

Guro Vevstad, Linn K Flaten og 

Sven Reiersen og Jorunn Uppstad 

Magnus T Torsvik og Kristiann Foss 

deltok på sak 21 

 

 ( 1 forhindret) 

 

Referent 

Kåre Blålid 

Saksliste også utsendt til: 

                 

  

 

Saksliste:  

 

Sak 21/22 Kåringer Evje og Dølemo 

Magnus T Torsvik går inn som kåringsansvarlig på sjået på Evje og Kristian Foss på Dølemo. 

Det er sendt ut et oppsett av behov og datoer  til lokallagene som arrangører se under: 

Følgene datoer er satt opp til kåringer: 

Åmli 23.9.22 på Dølemo 

Evje 24.9.22 på Evjemoen 

Tilrigg: 

På arrangørstedene må det være mulig ved regn å avvikle kåringer under tak , Evje, og 

telt Dølemo ( 2 stk kan evnt lånes på Evje). 

220v strøm med noen kontakter 

Tilkoblinger til Internett 

Matservering / salg 

Mulighet for dommere å vaske hender tilgang på søplesekker mm 

 

Evje har bekreftet at dette lar seg ordne. Åmli har ennå ikke gitt tilbakemelding. Kristian Foss 

følger opp Dølemo. Dette må avklares innen 30.8.22 pga behovet for å søke samt annonsere 

arr stedene. Dersom Dølemo ikke kan stille med telt over værbinger og dømming må annen 

arena vurderes. Fylkesleder går inn ved et behov av endring. 

 

Sak 22/22 Info fra Fylkesleder. 

 

Kåre ga styre en orientering fra teamsmøte med fylkesledere m fl den 24.8.22 tema Klima og 

miljø i vår produksjon. 



Videre orienterte han om en rekke henvendelser fra politisentral vedr sau/lam påkjørsler mm. 

Det er og en rekke henvendelser på sau og lam som trekker ned i bygdene. I den grad det er 

mulig blir eiere kontaktet for henting. Viktig å søke å få til et lavt konfliktnivå i slike saker 

Landbrukets Dag på Evje ble godt gjennomført. 8000 besøkende – svært godt vær. Takk til 

gjeterhund og klippere/speaker for gode arr. 

 

Kontakt med lokallag blir ivaretatt. Sms og epost. 

 

Sak 23/22 Oppdatering på Sak 20 Innsendt sak fra RGL gjeterhundlag til NSG 

 

Fylkesleder fra de 6 fylker som sendt inn saken mente at NSG styret gav et for vakt tilsvar på 

saken etter sin styrebehandling på junimøtet. Fylkeslederne har derfor sendt inn henvendelse 

til NSG styre ved sekretær hvor det etterlyses et mer informativt svar på saken. 

 

Sak 24/22 Haustsamling for saubønder i begge agderfylker 

 

Programmet er nå klart. Samling 28-29.10.22. Påmelding er annonsert og startet. Alt ligger 

ute på våre hjemmesider . 

Vi takker våre sponsorer som gjør det mulig å halvere påmeldingskostnader. Gruppa følger 

opp videre prosess. Ved stor deltagelse kan det være nødvendig å gå inn med midler. Dette 

avgjøres underveis. 

 

Sak 25/22 Info som gjelder Mattilsynet vs kloramfenikol saken 

 

Bøndene som ble båndlagt og med krav om avlivning har nå vunnet frem med sine klager. 

Kun de behandlede individ skulle vært avlivet. De aktuelle bønder er nå prosess om krav om 

dekning av kostnader og tap.  

Mattilsynet har kommet med tilsvar når det gjelder dekning av advokatutgifter at det kun kan 

søkes om dekning for bruk av advokat for tidsrommet etter vedtak om krav om avlivning – 

ikke fra tiden etter vedtak om båndlegging.  

Det er sent inn spørsmål til organisasjonene om juss bidrag i sakens anledning. 

 

 

Eventuelt 

Dyre Id har en noe krevende annonsering om salg av GPS nå etter at den generelle båndtvang 

på hund er opphevet. Annonsen er sendt til NSG for vurdering. 

 

Sven R M fl deltok på ull seminar på Gol. Vil komme med tilbud om innlegg på ullhåndtering 

utover høsten 

 

Gjeterhundrådet setter opp fylkesmesterskap i gjeterhund på Iveland midt i oktober. 

 

 

 

 
 

https://www.nsg.no/fylkeslag/aust-agder/nyheter/haustsamling-for-agders-sauebonder-28-29-10-22

