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Agder Sau og Geit skipa til med haustsamling oktober 2022. 
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Aust-Agder Sau og Geit 

 

Innkalling til årsmøtet for 2022 

 

 

Deltagere til årsmøtet er: Ledere av lokallag – lokallag med meir enn 25 deltagere stiller med 1 utsending i 

tillegg pr 25 medlem, fylkesstyret og møteleder. 

Ledere av faste utvalg har møte og talerett 

Alle medlemmer av NSG kan følge møte, dersom ikke enkeltsaker lukkes. 

 

 

Årsmøtet for 2022 finner sted den 23. februar 2023 kl 18.30. 

Sted: Revsnes hotell, Byglandsfjord 

 

Saker som ønskes lagt frem for årsmøtet må være styret i hende innen 2. februar 2023. 

 

Program 

 

Opprop 

Godkjenning av innkalling 

Valg av 2 personer som underskriver protokoll 

 

Åpning ved Fylkesleder 

 

Årsmøtesaker: 

 

Årsmeldinger 

• Styret 

• Radiobjeller 

• Avlsutvalget 

• Gjeterhund 

• Oversikt lokallag 

• Organisert beitebruk 

Regnskap 

Budsjett 

Innkomne saker 

      Valg 

• Valnemnda har ordet.  

• Møteleder neste år. 

• Deltager NSG Landsmøte 2023 

 

Arbeidsplan for kommende periode.  

 

Etter årsmøtesakene:  

 

Hilsen fra NSG leder Ronald Slemmen 

 

Hilsen fra Agder Bondelag v leder Knut Erik Ulltveit 

 

Tema innlegg fra Jan Karstein Henriksen, NLR. Økonomi i saueholdet. 
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Lederen har ordet. 

 

 

Det ble stilt krevende krav til landbruksoppgjøret 2022. Vi krevde opp 200`pr årsverk. Vi nådde det nesten 

og er med det fornøyd med oppgjøret - selv om veien er lang til å nå den gjennomsnittlige lønn i Norge. Vi 

mangler fremdeles i snitt ca 400`og samtidig er kostnadsøkningen voldsom og krevende for oss alle. 

Oppgjøret for 2023 blir derfor krevende og spennende.  

 

En komite ble satt i sammen av begge fylkeslaget for å tromme sammen til 

høstsamling. De jobbet under parolen Agder Sau og Geit. 

Vi rigget opp et innholdsrikt program og la ut et tilbud om samling fra lunsj til 

lunsj med innlagt festmiddag.  

Mange sponsorer bidro til at konstaden for den enkelte ble kraftig redusert. Følg 

lenken for artikkelen om samlingen . Vi takker komiteen og samtidig ser frem til 

tilbud om samling høsten 2023 også. 

 

Styret i fylkeslaget har jobbet med mange saker gjennom året og to av disse har 

fylket valgt å sende inn som sak / resolusjonsbehandling til NSG årsmøte 2023. 

Dette gjelder de fatale konsekvenser ny hundelov far fått for beitedyr og bønder. 

Ny hundelov gjør det svært krevende de å fremme erstatning om tap påført av 

hund. Videre løfter vi nå inn for årsmøtet det vi erfarer om erstatning fra 

Mattilsynet i de tilfeller hvor det er gjort feil og vedtak endres til bondens gunst. 

Her må det til en gjennomgang av hvordan Mattilsynet bør gjøre opp for seg. 

Bonden sitter med en rekke behov for vederlag noe Mattilsynet pr dato ikke 

finner at de kan imøtekomme. Sakene legges frem for årsmøte 

 

Reguleringslagre for lam og sau er tomme, og produksjonen har stabilisert seg 

på et nivå som Nortura tenker dette er i tråd med markedets behov. Samtidig ser 

vi at antall bruk med sau er synkende og det samme er det med produksjon av 

lam. Tendensen til nedgang i produksjon er over hele landet med unntak av 

Agder. Vi går ørlite grann opp. Og det er bra. Agder med sine beiter og heier er 

et naturlig område for beitedyr. Dette gjenspeiler seg og kvalitet. Agder topper 

Norturas oversikt på stjernelam med en andel på 95,5%. På gourmelam ligger vi 

på andreplass. Godt levert til alle sauebønder! 

 

Leder har deltatt på samarbeidsmøter i Agder Landbruksråd. AASG har en 

tydelig plass blant landbruksorganisasjonene på Agder. Vårt samarbeid med 

Agder Bondelag og Stasforvalteren er godt og konstruktivt, og har pågått 

gjennom hele året. 

 

Takk til våre lokallag og andre samarbeidspartnere som har stått på i 2022. Stor 

takk til alle som tar sin tillitsvalgt” tørn”. Det er viktig at medlemmer bidrar til å 

holde aktiviteten i lokallagene gående. Det å ta en periode som tillitsvalgt er både lærerikt, viktig og 

interessant. Her kan alle være med å påvirke. Videre ønsker vi at alle lokallag tilbyr minst 2 medlemsmøter i 

2023.  Dette forventer medlemmene av oss og der skal vi levere! 

 

 Vi ser frem til ytterligere samhandling i 2023. Minner alle lokallag om å sende inn årsmeldinger og 

oppdatere sine lag med medlemmenes epost adresser på «Min side» samt endringer i styrene til 

Brønnøysund 

 

Trøe, februar 2023, Kåre Blålid 

 

https://www.nsg.no/fylkeslag/aust-agder/nyheter/bade-faglig-og-sosialt-pa-hostsamling
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Aust-Agder Sau & Geit  

Årsmelding 2022 

 

Styret for Aust-Agder Sau og Geit har bestått av Sven Reiersen styremedlem, Guro Vevstad styremedlem og 

nestleder Linn Kristin Flaten, kasserer Jorunn Uppstad og Kåre Blålid leder. 

 

Det er avviket 10 styremøter samt 2 fellesmøter med Vest-Agder. Totalt over 60 saker. 

 

AASG bestod ved årsskiftet av 196 medlemmer og 8 lokallag. 

 

Årsmøtet for 2021 ble avviklet på Revsnes hotell den 24. februar 2022.   

I 2022 er styremøtene avviklet på Teams. To av møtene er samarbeidsmøter med Vest-Agder fylkesstyre. 

Hovedtema på disse møtene var avlsarbeid, høstsamling og landbruksoppgjøret. 

Høstsamling for «Agder Sau og Geit» ble arrangert den 29-20.10.22. Evaluering viser at det er ønskelig med 

å gjenta dettet 

Ledermøte ble arrangert 1. desember på Revsnes med teamsbesøk av 1. vara i NSG sentralstyre Åshild Ø 

Vaage, samt Generalsekretær Lars Erik Wallin. Vi satte organisasjonsarbeidet på dagsorden.  

 

Fylkesleder har opprettheldt kontakt med Statsforvalteren, Agder landbruksråd og Agder Bondelag, samt 

deltatt på en rekke møter i NSG regi via Teams. Årsmøtet i NSG ble arr på Kløfta og Carina Fiære deltok 

saman med leder. Representantskapsmøtet ble arr på Gardermoen og hadde organisasjonsarbeidet i sin 

helthet på dagsorden. 

 

Fylkeslaget fremmet innspill til landbruksoppgjøret, samt deltatt i ulike høringer og innspill, samt valg til 

sentrale nemnder og utvalg. Linn K Flaten går inn som representant i Gjeterhundråd, Magnus T Torsvik blir 

personlig vara for region representant i avlsråd sau og Kåre Blålid er pers vara til NSG valgnemnd. 

Sven trer tilbake etter 2 aktive år som leder av NSG avlsråd. Vi har takket ham for tålmodig innsats i en tid 

med radikale endringer innen avlsarbeidet. 

 

Væringens og avlsarbeidet er aktivt. Værringen ledes av Magnus Tveit Torsvik. Han ivaretar og rollen som 

fylkets avlsansvarlig. Kåringer ble i år gjennomført på Evje og på Holt. Valle kommune må gjennomføres 

som gardskåring pga fotråte-forskrift. Se årsmelding fra Værringen i denne årsmelding. 

 

Gjeterhund har jobbet mye med saker inn til NSG, gjeterhundrådet, dommer utdanning mm 

Det har blitt arrangert gjeterhundprøver i Grimstad og Iveland. Videre er det arrangert Nasjonal 

gjeterhundprøve, Nursery 

Litt fellestreninger lokalt, og hjelp enkeltvis til trening av hund for de som har hatt behov for det. 

 

For øvrig viser vi til årsmeldingene fra våre aktivitetsområder. 

  

 

 

Øvrige saker fra styret: 

 

Sak 1/22 Info fra Fylkesleder 

Sak 2/22 Fylkesårsmøtet 2022 

Sak 3/22 Landbruksoppgjør 2022 

Sak 4/22 Info fra Fylkesleder 

Sak 5/22 Innspill landbruksoppgjør 2022 

Sak 6/22 Møte med Mattilsynet den 23.2.22 

Eventuelt 
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Fylkesstyret debatterte mulige arenaer for høstens kåringer 

Sak 7/22 Konstituering av styret og fordeling av oppgaver. 

Sak 8/22 Bruken av teams til styremøter 

Sak 9/22 Saker fra fylkesårsmøtet ( Kåringsavgift -22 samt vurdering av innkjøp av tilhenger med grinder til 

fylkets gjeterhundmiljø) 

 

  

 

Sak 10/22 Oppdatering fra møtet med Mattilsynet den 1.3.22 

Sak 11/22 Forberedelse til årsmøte i NSG 

Sak 12/22 Forslag til mediesak fra NSG 

Felles styremøte med Vest-Agder 24.3.22 

Felles styremøte med Vest-Agder 31.5.22 

Sak 13/22Oppsummering av landbruksoppgjøret 2022 

Sak 14/22 Info fra ekstra ordinært årsmøte NSG 23.5.22 

Sak 15/22 Landbrukets dag Evje 12-14.8.2022 

Sak 16/22 Høringssvar Instruktør opplæring 

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

Sak 18/22 Hjemmesider / FB 

Sak 19/22 Info fra møtet med Mattilsynet 31.5.22 

Sak 20 Innsendt sak fra RGL gjeterhundlag til NSG 

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. 

Sak 21/22 Kåringer Evje og Dølemo 

Sak 22/22 Info fra Fylkesleder. 

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

Sak 24/22 Haustsamling for saubønder i begge agderfylker 

Sak 25/22 Info som gjelder Mattilsynet vs kloramfenikol saken 

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. 

Sak 26/22 Info fra leder  

Sak 27/22 Oppsummering kåring. Sak 28/22 Høstsamling  

Sak 29/22 Forberedelse til reppmøte NSG / saksliste. 

Sak 30/22 Ledermøte nov-22.  

Sak 31/22 Møter / datoer  

Sak 33/22 Info fra leder 

Sak 34/22 Oppsummering Høstsamling - 22 

Sak 35/22 Ledersamling 

Sak 36/22 Innspill valg for sentralt tillitsvalgte NSG 

Sak 37/22 Møter / datoer 

Eventuelt 

Sven Reiersen skal delta i et felles møte med Senterpartiet på Evje den 10.11.22 

• Økonomi – særlig de som satser på matproduksjon nå og investerer. Galopperende 

kostnadsøkning og rentehopp. Krevende 

• Sosialordninger – særling for unge inn i landbruket. Må på nivå med samfunnet for 

øvrig. Vår næring er 70 % politisk. 

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/ulv-i-seljord-_-drepte-sau-og-flere-lam-1.15983441
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• Utmarksutfordringene vi står i og som ser kommer. De som leier utmarksbeiter er 

særlig utsatt 

Sak 38/22 Info fra leder 

Sak 39/22 Ledersamling Revsnes 1.12.22 

Sak 40/22 Høringsinnspill NSG - Grytten  

Sak 40/22A  Innspill valg for sentralt tillitsvalgte NSG 

Sak 40/22B Innspill til kandidater råd og utvalg. 

Sak 41/22 Møter / datoer 

Eventuelt 

 

Sven Reiersen fremmet forslag om å utarbeide to resolusjoner til NSG sitt årsmøte. Sven og leder jobber 

frem et utkast for styre.  

Ulike organisasjoner m fl jobber med å tilby tur til VM i saueklipp , Scotland 22-25.6.22 

 

Sak 43/22 Info fra leder 

Sak 44/22 Oppsummering ledermøtet 1.12.22 

Sak 45/22 Innspill kandidater NSG råd og utvalg 

Sak 46/22 Innspill Grytten utvalg 

Sak 47/22 Innspill Landbruksoppgjør 2023 

Sak 48/22 Tilbud om tur til Scotland  

Sak 49/22 Sted og dato for fylkesårsmøte 2023 

Sak 50/22 Møter / datoer 

Sak 1/23 Info fra leder 

Sak 2/23 Innsending av saker til årsmøte i NSG 

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

Sak 4/23 Påminnelse til lokallag - Innspill Landbruksoppgjør 2023 

Sak 5/23 Tilbud om tur til Scotland  

Sak 6/23 Spørreundersøkelser fra Gjeterhundråd 

Sak 7/23 Innlegg fr AASG til årsmøter i lokallagene 

Sak 8/23 Møter / datoer 

Eventuelt 

Fylkesleder og kasserer håndterer evnt forespørsel om sponsormidler til WM gruppa til Scotland -23. 

Sak 9/23 Info fra leder 

Sak 10/23 Innsending av saker til årsmøte i NSG 

Sak 11/23 Åpent stormøte med Mattilsynet og bøndene 

Sak 12/23 Høring om RMP på Agder samt Landbruksplan 2023- 2027 for Arendal kommune 

Sak 13/23 Innspill til Landbruksoppgjør 2023. 

Sak 14/23 Årsmelding og årsmøte AASG 2023 

Sak 15/23 Møter / datoer 

Eventuelt 

• Instruktøropplæring for Agder gjeterhundnemnd.  

 

 

Møtereferatene publiseres på fylkeslagets hjemmesider: www.nsg.no/fylkeslag/aust-agder/info/referat/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nsg.no/fylkeslag/aust-agder/info/referat/
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Radiobjøllelag årsmelding 2022 

Daglig leder Magnus Tveit Torsvik 

  
Brukere: 41 brukere leide lagets bjeller. Fra Valle til kysten, Gjerstad i øst, Lillesand i vest. Fordelt på 24 beite og 
sankelag. Brukere med beiter i rovdyrutsatte områder er gitt noe vekting i tildeling. 
 
Beholdning: Laget har 45 stk Telespor bjeller og 290 FMS med 5stk ladebrett. Ca 15 stk Smartbjella. Og 4stk Nofence 
bjeller, 3stk utleid i 2022. 2stk droner, disse er klar til utleie. 
 
Status: Stort frafall av smartbjella, noe frafall på både eldre Telespor ellers virker som FMS er bedre enn på lenge, 
har mottatt nye tilbud fra Findmy. For 2023 har vi også investert i 25stk Gjetargut.  
Det er ikke meldt om rovdyrtap av sau eller lam med AA bjelle i 2021 og bjellene viser seg svært nyttige i tilsyns og 
sankearbeidet, men også dersom sauen er omkommet. 
I år var vi ganske godt i rute med klargjøring av bjeller, fikk også hjelp av Trygve Steine, det hjalp godt på trykket.  
 
Forbedring: Må jobbes mer mot å få informasjon fra leverandører, men vi kan også bli flinkere til å sende inn tidlig. 
Det jobbes fremdeles med å utvikle søkningsprosessen slik at man kan få en tidligere oversikt og distribusjon. 
Leverandørene er blitt noe bedre på kommunikasjon, men deres produkt er dessverre ikke av god nok kvalitet.  
Det vil fortsatt bli lånt ut ladebrett til lokalkontakter i Evje, Bygland og Valle ift rask avskruing av bjeller etter sanking. 
Det søkes fortløpende om midler til nye innkjøp. 
 

For 2023, søknadsfrist innen 15 mars. Leien vil være 390kr per FMS bjelle for 2023, noe mindre for 
telespor/smartbjella, 250kr. 
Vi trenger forventet slipp dato, og sanke dato, pluss antall vinterfôret sau fra søkere, samt tapstall i antall dyr, lam og 
sau. 
 
Bjellelaget har for 2022 sesongen prøvd å gjøre det slik at lokal kontakt beholder noe av de fungerende bjeller og 
lader/vedlikeholder disse selv. Kun de ødelagte bjeller må sendes til driftsleder for videresending til leverandørene. 
For sjekk/rep. Fint om dette kan gjøres litt kjapt ift erstatning på garanti. 
 
Fakturering for 2020 og 2021 unnagjort, 2022 er påbegynt per 3 februar 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmelding avlsutvalget 2022 

Leder Sven Reiersen 

 

Styret i Aust Agder Sau og Geit har som tidligare fungert som avlsutvalg. 

Sven Reiersen har hatt ansvar for avlssakene. 

Styret i AA S&G er back-up og godkjenner saker omkring avl. 

  

Aust Agder var ikkje underlagt restriksjoner for ondarta fotråte eller andre sjukdommer i 2022, med unntak 

av Valle kommune. 

Etter vedtak i årsmøte til Aust Agder sau & geit vart det beslutta å ikkje kreve inn kåringsavgift for 2022, 

men dekke kostnader til dommere og administrasjon av fylkeslagets budsjett.  

Det er ein utgift for fylkeslaget på omkring 32000,- kr i forhold til å kreve inn kåringsavgift frå utstillerne. 

 

Avlsutvalget hadde ikkje dommersamling for kåringsdommerane som vanlig då det ikkje var nye moment i 

dømminga. 



8 

 

Derimot hadde vi åpen, felles dømming av dei første værlamma på første sjået for å kalibrere oss i forhold til 

regelverk. 

 

Årets dommere i Aust Agder i 2022 var: 

Trygve Steine, 4885 Grimstad.            . 

Tom Landås, Hausland, 4820 Fevik 

Eirin Rauø, Tovdal, 4869 Dølemo           

Kristian Foss, Gåstjennveien 26, 4900       

Tor Olav Stiansen, 4885 Grimstad              

Magnus Torsvik, Rislandsveien 229, 4820 Froland 

Carina Fiære, Fjæreveien 180, 4885 Grimstad 

Sven Reiersen, Tveitvegen 2, 4737 Hornnes 

Geir Sigbjørn Hobbesland, Hannåsfeltet, 4737 Hornnes  

 

Eirin Rauø meldte forfall i år. 

Derfor hadde vi ny organisering. 

Magnus Torsvik og Sven Reiersen var våre PC-kårere.  

Sven var PC operatør på både Tvedestrand VGS, Holt og Evje. 

Kristian var styrar av sjået på Tvedestrand VGS, Holt. 

Magnus var styrar av sjået på Evje. 

 
Vi kunne melde inn kåringskandidater sjølv på kåringsweb, men dei som ønska det kunne få god hjelp av 

Maria Fuglestad til påmelding og andre spørsmål omkring sauekontrollen 

Takk til alle dommere som stiller opp år etter år tilnærma på dugnad!. 

 

Vi hadde planlagt to kåringsjå, på Tvedestrand VGS, Holt, fredag 23. september og Evje, lørdag 24. 

september. 

Grunnen til kåringssjå på Holt var ønske om ha kåringsjået under tak, i ly for vær og vind og det var 

vanskelig å gjennomføre på Dølemo. 

Alle galvaniserte grinder på Dølemo vart flytta til Holt og blir lagra der framover.  

I Valle var det tilbud om gardskåring som tidligare. 

 

Kåringssjåa var godt organisert begge plasser og lokallaga og elever på Tvedestrand VGS var til stor hjelp i 

gjennomføringa. 

 

Omfang og resultat av kåring i Aust Agder. 
Kåringssted Utstillere Bedømte lam Kåra Kåra på disp Vraka 

[Gardskåring Aust-Agder] 1 3 100% 3 100% 0 0% 0 0% 

Evje 9 68 100% 49 72% 6 9% 13 19% 

Tvedestrand VGS, Holt 13 125 100% 102 82% 1 1% 22 18% 

Aust-Agder Sau og Geit 23 196 100% 154 79% 7 4% 35 18% 

Landet 1359 9714 100% 7691 79% 356 4% 1667 17% 

Antal kåra værlam er  beskjeden i Aust Agder i forhold til resten av landet. 

Antal værlam til kåring er omlag som ifjor, og dei aller fleste vart solgt, så skal vi kunne ha nok værer å tilby 

alle må antal kåra værlam være minst på årets nivå. 

Vrakingsprosenten i år er på linje med landsgjennomsnittet, så kvaliteten på lamma og kompetansen til 

dommerane er nok også lik som resten av landet. 

 

Og fordelt på raser. 
Rase Utstillere Bedømte lam Kåra Kåra på disp Vraka 

Sjeviot 1 3 100% 2 67% 0 0% 1 33% 

Kvit spæl 7 57 100% 46 81% 0 0% 11 19% 

NKS 15 82 100% 65 79% 0 0% 17 21% 

GNS 1 3 100% 3 100% 0 0% 0 0% 
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Rase Utstillere Bedømte lam Kåra Kåra på disp Vraka 

Fuglestadbroget 2 3 100% 2 67% 1 33% 0 0% 

Blæset 2 6 100% 6 100% 0 0% 0 0% 

Farga spæl 12 42 100% 30 71% 6 14% 6 14% 

Aust-Agder Sau og Geit 23 196 100% 154 79% 7 4% 35 18% 

 

Og vrakingsårsaker.  
Årsak                                  Tvedestrand VGS                  Evje 

Testikler    2    0 

Feil bitt   1    0  

Dødhår   2    0 

Marg i ulla   8    9 

Grov ull   0    1 

Kort ull   9    3 

Totalt    22    13      

Vi ser at feil i ulla er den viktigaste vrakingsårsaken med heile 86% av dei vraka. 

Dette gjelder for både NKS og spæl. 

Beste lam av forskjellige raser 
03 Sjeviot:       202235593, 150 poeng, Eirin Rauø. 

04 Kvit Spæl:  202235561, 153 poeng, Sven Reiersen. 

10 NKS:          202235442, 166 poeng, Geir S Hobbesland. 

16 GNS:          202235595,   34 poeng, Sivert Lauvrak. 

18 Fuglestad:  202235589,   42 poeng, Guro Hem Vestad. 

19 Bleset:        202235598,   44 poeng, Eli Torborg Telhaug. 

21 Farga spæl: 202235566, 161 poeng, Tom Landås. 

 

Dei fleste besetninger bør kjøpe ein ny kåra vær kvart år for å fornye saueflokken og ta del i avlsframgangen 

frå år til år. 

Kåra værlam har jamt over betre avlsmessig kvalitet enn ukåra lam og vil setje spor etter seg i saueavlen 

framover. 

 

Sauekontrollen. 

Det er sterkt ønskelig at så mange som mulig er med i sauekontrollen. 

Sauekontrollen vert administrert av Animalia og ved bruk av web-versjon er innrapporteringa relativt lett og 

opplysningane er sikre i Animalias databaser. 

Slaktopplysinger vert overført frå slakteria og individregisteret er oppdatert. 

Og ved aktiv bruk av elektroniske øremerker og elektroniske lesere vert bruken og nytten av sauekontrollen 

bedre. 

Sauekontrollen vert stadig forbedra og blir anvendelig på fleire nettlesarar og plattformer. 

 

 

 

 

Årsmelding Værringen for 2022 

Leder Magnus Tveit Torsvik 

 

Årsmøte i Aust Agder værering for 2021 blir avholdt på Landvik regnskapskontor, Grimstad, 

den 16 februar 2022. 

Nytt styret valgt for 2022: 

 Leder: Magnus Tveit Torsvik. Valgt for 1 år 

 Styremedlem: Tom Landås. Avdelingsleder spæl. Valgt for 2 år 

 Styremedlem: Geir Sigbjørn Hobbesland. Avdelingsleder NKS. Ikkje på valg. 

 Valgkomité for eit år: Trygve Usterud. 
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Det er i meldingsåret avholdt et møte om hausten. 

Vi hadde medlemsmøte 25. oktober på landbrukskontoret på Evje. Tema siste utplukk av 

prøveværer for kommende sesong, opptelling av avlssøyer i besetninger, værsalg, ringdrift og 

seminbruk. Pluss info om regler for værering og grundig gjennomgang av væreringens 

rutiner i paringsesongen osv. 

 

I tillegg til til fysisk møte har endel avklaringer og kontakt vært gjort over telefon og e-post 

underveis i løpet av året. 

Kåringen ble dette året gjennomført som vi ønsker det. Ordinær kåring på Holt (Dølemo 

ønsket ikkje å bli med videre). Ordinær kåring på dyrskueplassen på Evje. På begge steder ble 

de siste nye prøveværer ble plukket ut fortløpende. For både NKS og spæl avd. Gentest ble 

også tatt på stedet, da mange av de opprinnelige gentestede var vraket eller av andre årsaker 

ikkje aktuelle for ringen. Det mange e-poster og telefoner med info og oppdateringer ifm med 

kåring og drift generelt. 

Ringens medlemmer brukte stor andel semin i sesongen 2022/2023. Kravet til NSG er å 

inseminere minst 7 % av søyene. 

NKS inseminerte 75 sauer, omlag 19,5%, og spæl avdelinga inseminerte 103 sauer, også om 

lag 17%. 

Det blir for begge NKS avdeling tilslag på omkring 40%. Men spæl noe betre, ca. 66%. 

Allikevel så er det brukt mange semindoser, så vi har mulighet til å få velge nok 

kåringskandidater neste haust også. 

Landvik Regnskapslag v/ Tore Stalleland, Grimstad er væreringen sin regnskapsfører 

Økonomien i ringen er bedre og det vil bli ikke kreve inn springpenger for 2022. 

Væreringen støtter medlemmane med om lag halve kostnaden til semin. 

Dette for å øke bruken av landets seminværer og øke den avlsmessige framgangen for alle i 

ringen. 

Driftsåret 2022 i Aust Agder værering har vært bra, og vi har gode rutiner for de tiltak 

som må utførast. 

Dei obligatoriske registreringene for ringbesetningene blitt utført i samsvar med 

værringreglene og vi tar ut GS-prøver av alle prøveværer. 

Antall medlemmer og vfs i sesongen 2022 / 2023: 

NKS avdelinga: 6 medlemmer med 360 vfs. Satt inn 8 prøveværer. 

Spelavdelinga: 5 medlemmer med 570 vfs. Satt inn 12 prøveværer. 

Væreringen kjøpte kåra værlam til nytt innsett frå medlemmane for NSG sin veiledende 

priser. 

 

Resultat av gransking hausten 2021: 

NKS avdelingen: 

NKS 2021-årgangen: Prøveværene ved gransking 

Ring 107 Aust-Agder værering, Avdeling 103 NKS 
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Høsten 2022 ble NKS væren 202135303 Prins Hobbesland og spælværen 202135326 Heps Tveit satt inn 

som eliteværer. Dei værene med dårligst avlsverdi, eller dårlig bruksegenskaper ble slakta, 2 NKS og 3 spæl, 

og resten vart solgt til bruksbesetninger i Aust Agder. En spæl solgt til Staur, ble dessverre vraket pga svart 

flekk i ull. Medlemmane i væreringen solgte de aller fleste kåra værlammene sine. Alle livdyr vart solgt til 

NSG sine veiledande livdyrpriser. Dette gir eit bra tilskott til økonomien til ringen og våre medlemmer. For 

sesongen 2022 /2023 satte vi inn: NKS avdelinga: 6 medlemmer med 385 vfs. Satt inn 9 prøveværer og en 

elitevær Spelavdelinga: 5 medlemmer med 600 vfs. Satt inn 14 prøveværer og en elitevær. 

 

 

 

 

Gjeterhund 2022 

Leder Linn Kristin Flaten 

 

Gjeterhundnemnda har hatt et stort engasjement i div. sentrale saker, og det har vært uvanlig mange 

høringer ila. året. Vi har blant annet bidratt til ny instruks for instruktør utdanning, og Linn Kristin har 

gått gjennom dommer opplæring for gjeterhundprøver, så vi vil ha en lokal godkjent dommer ila. våren. 

Det har ikke vært kursaktivitet, men vi har hjulpet til litt her og der med trening, etter behov.  

Vi har arrangert to tevlingshelger på Vatnestrøm, den ene med distriktsprøver, og den andre var Norsk 

Nursery. Vi hadde problemer med å få tak i dommer til Fylkesmesterskapet tidlig på høsten, så det ble 

utsatt. På grunn av lite engasjement rundt dette uti november, så ble det ikke arrangert i 2022.  

 

I 2023 så er det planlagt større aktivitet på kurs fronten, og vi ønsker å hjelpe flere i gang med organiserte 

treninger. Med lettere tilgang på dommer så håper vi det blir arrangert flere distriktsprøver. Vi vil svært 

gjerne at det avvikles et Fylkesmesterskap, vi tar sikte på at det blir tidlig sommer, og håper på godt 
oppmøte! 
Linn Kristin Flaten har blitt valgt inn som representant fra vår region til gjeterhundråd NSG 
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Årsmelding for organisert beitebruk 2022 
Silje Lunden Gotehus, Statsforvalteren i Agder 

 

Statsforvalters rolle i ordningen «tilskudd til tiltak i beiteområder» 

Fra 01.01.20 ble vedtaksmyndigheten for tilskuddsordningen «Tilskudd til tiltak i beiteområder» overført til 

kommunene. Statsforvalteren er nå klageinstans, fordeler midler mellom kommunene og har en koordinerende 

rolle. Kommunene utarbeider lokale retningslinjer, prioriteringer for ordningen og fatter vedtak. 

 

Kommunens rolle  

Det er kommunene som prioriterer søknadene og innvilger tilskudd. Som grunnlag for prioriteringene skal 
kommunene fastsette lokale retningslinjer innenfor rammen av forskriften og dette rundskrivet. De lokale 
retningslinjene skal fastsette hvilke tiltak som vil bli prioritert ut fra hva som er formålstjenlige tiltak for 
utmarksbeitinga i kommunen. Retningslinjene kan også inneholde timesatser for eget arbeid som kan legges til 
grunn for kostnadsoverslag for tiltakene, og tilskuddsandel til ulike typer tiltak ut fra hva som vurderes som mest 
formålstjenlige tiltak ut fra regionale og lokale forhold.  
 
Kommunen skal lyse ut midlene og fastsette søknadsfrist. Utlysning med søknadsfrist skal kunngjøres på kommunens 
nettside. 
 

 

Rammefordeling 2022 

Statsforvalteren i Agder mottok i 2022 kr 900.000 til fordeling mellom kommunene i fylket. Fordelingen av midlene 

blir bl.a. basert på innmeldt behov fra kommunenes saksbehandlere og antall beitende sau i kommunen. Kommuner 

som ikke har beitelag får ikke tildelt pott.  

 

 

 

Enhet Totalt disponibelt

Birkenes kommune 20 000

Bygland kommune 29 716

Bykle kommune 30 461

Farsund kommune 40 000

Flekkefjord kommune 55 000

Hægebostad kommune 50 000

Kristiansand kommune 39 172

Kvinesdal kommune 74 948

Sirdal kommune 180 852

Valle kommune 118 321

Åmli kommune 21 726

Åseral kommune 240 000

Sum 900 196
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Statistikk for sau og lam på utmarksbeite 

Kilde: https://beitestatistikk.nibio.no 

 

Grafen viser utvikling av dyretall og tapsprosent for beitelag i Organisert beitebruk for Agder. Søylene viser antall 

sau og lam heimsanket i lys farge og antall tapt i mørk farge. Kurvene viser samla tapsprosent med tykk strek, og 

tapsprosent for sau og lam hver for seg med tynn strek. 

Tall fra Organisert beitebruk 2021 viser at det ble sluppet 95 495 sau og lam på utmarksbeite i Agder. Samlet 

tapsprosent for sau og lam var 4,6 %, for voksen sau 2,9 % og for lam 5,8 %. 

 

 

 

 

 

Lokallag ved inngang 2023 

 

Lokallag Leder  Tlf Medlem Utsending Stemmer Prod. -22 

Valle og Bykle Sondre Løyland 41438405 36 2 2 42 

Bygland Knut Sigurd Haugå 91360016 15 1 (leder) 1 21 

Evje og Hornn. Eivind Odd Kallhovd 91619852 43 2 2 31 

Åmli Terje Ramse 41695388 18 1 (leder) 1 18 

Birkenes  Christian Espegren 95213798 18 1 (leder) 1 31 

Grimstad Carina Fiære 97595269 26 2 2 30 

Froland Magnus Tveit Torsvik 97178096 14 1 (leder) 1 19 

Gjerstad Kristian Foss 97977311 26 2 2 19 

  Sum: 196  11 211+ 

https://beitestatistikk.nibio.no/
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Valg 

 

TILLITSVALGTE I AUST-AGDER SAU OG GEIT 2022. 

 

Leder: Kåre Blålid for 1 år  

Styremedlem: Sven Reiersen (gjenvalg i 2021 for 2 år)   

Styremedlem: Jorun Synnøve Uppstad (gjenvalg i 2021for 2 år)  

Styremedlem: Linn Kristin Flaten (gjenvalg 2022)  

Styremedlem: Guro Vevstad (valgt 2022)  

Varamedlem til styret (alle for 1 år)  

1. Marie Haugen Bue,  

2. OIdd Ivar Madshaven  

3. Carina Håbesland  

 

Deltagere NSG Landsmøte 2022 i tillegg til fylkesleder  

 

1. Guro Vevstad (utsending)  

2. Carina Fiære ( vara for leder og utsending)  

 

Møteleder neste år. Kåre Blålid  

 

Valgkomite:  

1.Tom Landås ( leder) 

2. Eivind Odd Kalhovd  

3. Steim Føreland Straume  

 

Revisorer:  

Marit Taksdal 

 

Gjætarhundnemnd, utnevnes av styret – (kun til orientering for årsmøtet) 

Leder: Linn Kristin Flaten48032426)  

Medlem: Knut Nomeland 91166971  

Medlem: Anniken Kristiansen (ny 2018)  

Vara til gjeterhundnemnda  

1. Tor Arnt Fone(48865735)  

2. Trygve Steine (91607303)  

3. Eirin Rauø  

 

Organisert beitebruk(for 4 år- 2021), utnevnes av styret – (kun til orientering for årsmøtet) 

Leder: Gunnar Eivind Greibrokk  

Medlem: Knut Nomeland  

Varamedlem: Kåre Blålid  

Varamedlem: Kjetil Olstad  

 

 

Godtgjørelse til tillitsvalgte  

Leder: kr 8000, endringer fra i fjor (9000), kan nå skrive 1000 kr som tlf utgifter i tillegg  

Kasserer: kr 2500  
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Innstilling fra valgnemnd 2023 

 

Leder: Gjenvalg Kåre Blålid for 1 år  

Styremedlem: Gjenvalg 2023 for 2 år Sven Reiersen  

Styremedlem: Jorun Synnøve Uppstad utgår. Ny 2023 Tor Hallvard Mosdøl. 

Styremedlem: Ikkje på valg Linn Kristin Flaten (valg 2022)  

Styremedlem: Ikkje på valg Guro Vevstad (valgt 2022)  

 

Varamedlem til styret (alle for 1 år)  

1. Gjenvalg Marie Haugen Bue,  

2. Gjenvalg OIdd Ivar Madshaven  

3. Gjenvalg Carina Håbesland  

 

Deltagere NSG Landsmøte 2023 i tillegg til fylkesleder  

 

1. Sven Reiersen (utsending)  

2. Carina Fiære ( vara for leder og utsending)  

 

Møteleder neste år. Kåre Blålid  

 

Valgkomite:  

1. Eivind Odd Kalhovd  

2. Stein Føreland Straume  

3. Tellef Hodnebrog ( ny 2023) 

 

Revisor:  

1. Marit Taksdal 

2. Inger Siri Lidi   

 

Møteleder årsmøte 2024 

1.  

 

Gjætarhundnemnd, utnevnes av styret – (kun til orientering for årsmøtet) 

Gjeterhundnemnda er under revisjon og vil bli presentert under årsmøtet. 

Leder: Linn Kristin Flaten48032426)  

Medlem: Knut Nomeland 91166971  

Medlem: Anniken Kristiansen (ny 2018)  

Vara til gjeterhundnemnda  

1. Tor Arnt Fone(48865735)  

2. Trygve Steine (91607303)  

3. Eirin Rauø  

 

Organisert beitebruk(for 4 år- 2021), utnevnes av styret – (kun til orientering for årsmøtet) 

Leder: Gunnar Eivind Greibrokk  

Medlem: Knut Nomeland  

Varamedlem: Kåre Blålid  

Varamedlem: Kjetil Olstad  

 

Godtgjørelse til tillitsvalgte  

Leder: kr 8000, endringer fra i fjor (9000), kan nå skrive 1000 kr som tlf utgifter i tillegg  

Kasserer: kr 2500  

Nytt forslag: Tlf og teamsmøter kr: 400;- / møte 
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Deltagelse på årsmøte 15-16.3.22: 

 

Fylkesleder Kåre Blålid og valgt  vara representant Carina Fiære 

 

 

 

Innkomne saker / orientering 

Orientering om innsendelse av 2 saker til NSG årsmøtet - Ny hundelov og tema rettet mot Mattilsynet.  

 

 

Slaktestatestikker 2022 

 

 

Nasjonale tall alle slakteri 2022 

 

 
 

 

Fylker pr 2022 
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ÅRSHJUL LOKALLAG 2022 

 

 

 
 

 

 

 

AKTIVITETSPLAN AUST-AGDER SAU & GEIT 2023 

 

 

 

• Fokus på lokallag - Støtte og bidrag til lokallagsstyrene. 

• Fokus på væringen /avlsarbeidet 

• Fokus på  samarbeid Agder – Agder Bondelag, Beredskapsforum, Landbruksråd mm 

• Landbruksoppgjøret, høringer  

• Gjeterhundnemnd og aktiviteter – delta i NSG nasjonale satsing 

• Rovviltsituasjon/beredskap 

• Naturligvis – Evje  

• Aust-Agder radiobjellelag 

• Samhandling med Vest-Agder S&G. 

• Styremøter – deltagelser – profilering – hjemmesider 

• Arrangere høstsamling sammen med Vest- Agder Sau og Geit 

• Profilere Scotland tur. 
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Innstilling fra valgnemnd 2023 

 

Leder: Gjenvalg Kåre Blålid for 1 år  

Styremedlem: Gjenvalg 2023 for 2 år Sven Reiersen  

Styremedlem: Jorun Synnøve Uppstad utgår. Ny 2023 Tor Hallvard Mosdøl. 

Styremedlem: Ikkje på valg Linn Kristin Flaten (valg 2022)  

Styremedlem: Ikkje på valg Guro Vevstad (valgt 2022)  

 

Varamedlem til styret (alle for 1 år)  

1. Gjenvalg Marie Haugen Bue,  

2. Gjenvalg OIdd Ivar Madshaven  

3. Gjenvalg Carina Håbesland  

 

Deltagere NSG Landsmøte 2023 i tillegg til fylkesleder  

 

1. Sven Reiersen (utsending)  

2. Carina Fiære ( vara for leder og utsending)  

 

Møteleder neste år. Kåre Blålid  

 

Valgkomite:  

4. Eivind Odd Kalhovd  

5. Stein Føreland Straume  

6. Tellef Hodnebrog ( ny 2023) 

 

Revisor:  

3. Marit Taksdal 

4. Inger Siri Lidi   

 

Møteleder årsmøte 2024 

2.  

 

Gjætarhundnemnd, utnevnes av styret – (kun til orientering for årsmøtet) 

Gjeterhundnemnda er under revisjon og vil bli presentert under årsmøtet. 

Leder: Linn Kristin Flaten48032426)  

Medlem: Knut Nomeland 91166971  

Medlem: Anniken Kristiansen (ny 2018)  

Vara til gjeterhundnemnda  

1. Tor Arnt Fone(48865735)  

2. Trygve Steine (91607303)  

3. Eirin Rauø  

 

Organisert beitebruk(for 4 år- 2021), utnevnes av styret – (kun til orientering for årsmøtet) 

Leder: Gunnar Eivind Greibrokk  

Medlem: Knut Nomeland  

Varamedlem: Kåre Blålid  

Varamedlem: Kjetil Olstad  

 

Godtgjørelse til tillitsvalgte  

Leder: kr 8000, endringer fra i fjor (9000), kan nå skrive 1000 kr som tlf utgifter i tillegg  

Kasserer: kr 2500  
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Nytt forslag: Tlf og teamsmøter kr: 400;- / møte 


