
Referat  
 

 

Aust-Agder Sau og Geit 
 
 
 
 

Type Møte 

 

Møtested Møtedato tid 

Styremøte: 

Aust-Agder Sau og Geit 
Teams  19.12.22 

Deltakere  

Forfall 

Guro Vevstad, Sven Reiersen, 

Jorunn Uppstad og Kåre 

Blålid 

 

 

 ( 1vara forhindret), Linn K 

Flaten 

 

Referent 

Kåre Blålid 

Saksliste også utsendt til: 

                 

  

 

Saksliste:  

 

Sak 43/22 Info fra leder 

 

• Fakturering fra Aust-Agder bjellelag er nå i prosess. Det meste er utsendt og oppdatert 

før årsskifte 

• Bjellelaget har søkt om midler fra Statsforvalter. Noe ledige midler for 2022 

 

 

Sak 44/22 Oppsummering ledermøtet 1.12.22 

 

Ledermøtet ble oppsummert. God deltagelse og diskusjon. Viktig at lokallagene gjenopptar 

medlemsfokus. Corona og andre utfordringer har nok medført lavere aktivitet i lokallagene. 

Viktig at våre medlemmer blir sett og at det inviteres til medlemsmøter. Fylkeslaget har sendt 

ut forslag på tilnærming til dette til alle lokallag. Oppsummering, «bestilling» mm fra møtet 

er publisert på vår hjemmeside https://www.nsg.no/fylkeslag/aust-agder/ 

 

Sak 45/22 Innspill kandidater NSG råd og utvalg 

 

Sven Reiersen var foreslått som fortsatt leder for avlsrådet for sau. Dette nådde ikke opp i 

denne omgang. AASG takket ham for innsatsen som leder i avlsrådet i flere perioder. Mye 

banebrytende er satt på dagsorden og prosesser igangsatt inne avlsarbeidet. 

Videre er Linn Kristin Flaten inne i Gjeterhundrådet fra region sørøst og Magnus Tveit 

Torsvik er inne som personlig vara i avlsrådet. Fullstendig liste er publisert hos NSG og 

sendes ut til lokallagsledere. 

 

https://www.nsg.no/fylkeslag/aust-agder/


 

Sak 46/22 Innspill Grytten utvalg 

 

Fylkesstyret i AASG har debattert Grytten utvalget på flere møter mm. Videre har flere av 

styremedlemmene deltatt i et grundig høringsarbeid i lokallag i Bondelaget. I den 

sammenheng utarbeidet Agder Bondelag en felles høring – en høring som er i tråd med det 

AASG står inne for. I samråd med fylkesleder i ABL sender vi derfor inn dette høringssvaret 

som høringsinnspill til NSG fra AASG. Høringen er publisert på denne nettsiden: 

https://www.bondelaget.no/agder/nyheter/agder-bondelags-horingssvar-til-nou-2022-14-

inntektsmaling-i-jordbruket-grytten 

 

Sak 47/22 Innspill Landbruksoppgjør 2023 

 

Innspill fra lokallagene til fylkesstyre følger en åpen agenda. NSG har sendt ut denne 

invitasjonen: 

Jordbruksforhandlingene 2023: 

Som opplyst i høstens møter har styret i Norsk Sau og Geit bestemt at det i år ikke 

sendes ut noe bakgrunnsnotat fra sentralt hold til forberedelsene med innspill. 

Endelig frist for å sende innspill til styrebehandling i Norsk Sau og Geit er 16. 

februar 2023. 

 

Vi ber lokallagsstyrene sende inn sine refleksjoner og meninger innen 31.1.23. Fylkesstyre vil 

sammenfatte dette og sende videre til NSG 

 

Sak 48/22 Tilbud om tur til Scotland  

 

Agder Sau og Geit ( vest- og Aust-Agder) har via Reisegleder ute et tilbud om sommertur til 

Scotland med blant annet besøk på WM i saueklipp og ullhåndtering. Aktuell deltagelse er 

under vurdering. Videre avventes det og et tilbud fra Rogaland/Nortura.  Se artikkel på vår 

hjemmeside. https://www.nsg.no/fylkeslag/aust-agder/ 

 

Sak 49/22 Sted og dato for fylkesårsmøte 2023 

 

Aktuell dato er 23.2.23. kl 1830 Sted Revsnes hotell, Byglandsfjord. Vi undersøker med Jan 

Karstein Henriksen hos NLR om han kan holde innlegg om optimalisering av grasproduksjon 

og søkelys på kostnad / utgiftsreduksjon. Vi får og ent innslag fra NSG styret m  fl. 

 

 

Sak 50/22 Møter / datoer 

 

• Innspill Landbruksoppgjør januar 2023 
• Årsmøtene til lokallag. Invitasjoner mottas 
• Innspill NSG Landbruksoppgjør 23 16.2.23 
• Årsmøtet i AASG 23.2.23 

 

 

Eventuelt 

 

https://www.bondelaget.no/agder/nyheter/agder-bondelags-horingssvar-til-nou-2022-14-inntektsmaling-i-jordbruket-grytten
https://www.bondelaget.no/agder/nyheter/agder-bondelags-horingssvar-til-nou-2022-14-inntektsmaling-i-jordbruket-grytten
https://www.nsg.no/fylkeslag/aust-agder/


• Nå er instruktørene klare for å lære deg faget om hvordan du skal få bedre betalt for 

ulla di. AASG tilbyr ullhåndteringskurs til lokallgene. Se artikkel her: 

https://www.nsg.no/ull/ullhandteringskurs/ 

 

Ta kontakt med fylkesstyret om lokallaget ønsker et slikt kurs. 

 

 

 

 
 

https://www.nsg.no/ull/ullhandteringskurs/

