
Referat  
 

 

Aust-Agder Sau og Geit 
 
 
 
 

Type Møte 

 

Møtested Møtedato tid 

Styremøte: 

Aust-Agder Sau og Geit 
Teams  18.1.23 

Deltakere  

Forfall 

Guro Vevstad, Linn K 

Flaten 

Jorunn Uppstad og Kåre 

Blålid 

 

 

( 1vara forhindret), Sven Reiersen ( ringte inn sine uttaler til 

sakene) 

Referent 

Kåre Blålid 

Saksliste også utsendt til: 

                 

  

 

Saksliste:  

 

Sak 1/23 Info fra leder 

 

• Lokallag setter opp sine årsmøter. Invitasjoner foreligger om deltagelse fra 

fylkesstyre. 

• God oppslutning fra landbruket på Agder på Sørlandssamlinga. Tema matsikkerhet og 

beredskap 

 

 

Sak 2/23 Innsending av saker til årsmøte i NSG 

 

Fylkesstyre mener det er behov for at årsmøte i NSG drøfter om forventninger til ny hundelov 

innfrir sine forventninger eller om beitedyr nå står uten rettssikkerhet.  

Videre ønsker vi at NSG setter fokus på Mattilsynets saksbehandlingstid i saker de setter i 

prosess. Dette gjelder både framdrift i sakene og særlig i klagebehandlingstiden. Videre må 

tema som erstatning settes på dagorden.  

Fylkesleder jobber frem et utkast til sakene og melder disse inn til NSG 

 

 

 

 

 

 



 

Sak 3/23 AASG deltagelse sammen med Agder Bondelag og MT 

 

Det har i noe tid forligget planer om et tilbud om møte mellom MT, ABL og AASG til 

medlemmene. Pga pågående saker har AASG ikke prioritert et slik møte frem til nå. 

Møtet er nå satt opp 1.3.23 på Evje. Det vil bli jobbet frem et program. Vi melder vår evnt 

deltagelse til ABL og MT. 

 

Sak 4/23 Påminnelse til lokallag - 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 5.2.23. Fylkesstyre vil 

sammenfatte dette og sende videre til NSG 

 

Sak 5/23 Tilbud om tur til Scotland  

 

Agder Sau og Geit (Vest- og Aust-Agder) har endelig konkludert og annonsert tilbud om tur 

til WM i ull og saueklipping i Scotland.. Turarrangør blir Nortura. Påmeldingsfrist 20.3.23. 

 Se artikkel på vår hjemmeside. https://www.nsg.no/fylkeslag/aust-agder/ 

 

Sak 6/23 Spørreundersøkelser fra Gjeterhundråd 

 

Gjeterhundrådet har sendt ut to spørreundersøkelser. Norgesserien 20023 og Norsk Nursery 

2023. Styret så igjennom undersøkelsen og overlot til Gjeterhundnemnda til å bevare dette for 

AASG. 

 

Sak 7/23 Innlegg fr AASG til årsmøter i lokallagene 

 

Fylkesstyret gikk igjennom presentasjon som er aktuell for AASG å legge frem som hilsen fra 

styret til årsmøtene i lokallagene.  

Gjeterhund kommer med innspill.  

 

Sak 8/23 Møter / datoer 

 

• Innspill Landbruksoppgjør fra AASG til NSG 16.2 2023 
• Årsmøtene til lokallag. Invitasjoner mottas 
• Fylkesleder deltar på Samvirkekonferansen, Forus 6-7.2.23 
• Årsmøtet i AASG 23.2.23 
• Årsmøte NSG 15-16.3.23 
• Påmeldingsfrister Scotland tur 20.3.23 

 
Eventuelt 

• Fylkesleder og kasserer håndterer evnt forespørsel om sponsormidler til WM gruppa 

til Scotland -23. 

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

