
Referat  
 

 

Aust-Agder Sau og Geit 
 
 
 
 

Type Møte 

 

Møtested Møtedato tid 

Styremøte: 

Aust-Agder Sau og Geit 
Teams  8.2.23 

Deltakere  

Forfall 

Guro Vevstad, Linn K 

Flaten, Sven Reiersen 

og Kåre Blålid 

 

 

( 1vara forhindret), Jorunn Uppstad  

Referent 

Kåre Blålid 

Saksliste også utsendt til: 

                 

  

 

Saksliste:  

 

Sak 9/23 Info fra leder 

 

• Lokallag gjennomfører sine årsmøter. Invitasjoner foreligger om deltagelse fra 

fylkesstyre. AASG har så langt besøkt, Vall, Evje, Grimstad og Gjerstad lokallag. 

Birkenes står for tur. 

• Fylkesleder refererte fra Samvirkekonferansen i regi av Landbruksråd Rogaland. 

• Gaupejakt i vår region. Kvote er fylt opp og det søkes om å ta i bruk tilleggskvote. 

Finn i Agder Bondelag tar seg av formalitetene. 

 

 

 

Sak 10/23 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.  

Sakene er ferdig behandlet i styret og sendt ut til godkjenning i lokallag. Videre er sakene tatt 

opp på de årsmøter AASG deltar på. Sakene sendes inn til NSG innen 10.2.23 

 

 

 



Sak 11/23 Åpent stormøte med Mattilsynet og bøndene 

 

MT, Agder Bondelag og Agder Sau og Geit (begge fylker) har under planlegging et tilbud om 

stormøte på Evje 1.3.23. I de nærmeste dagene vil dette bli annonsert til medlemmene. Benytt 

sjans til å delta. 

 

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

kommune 

 AASG har mottatt ny RMP plan for Agder. Agder Bondelag har deltatt i arbeidet med ny 

forskrift. AASG har ingen kommentar til høringen 

Arendal kommune har sent ut sin Landbruksplan for perioden 2023-2027. Planen gir en god 

oversikt for landbruket i kommunen samt setter fokus på ulike tiltak og gjennomføringer. 

AASG har ingen kommentar til planen utover at den bør være et godt eksempel for øvrige 

kommunen i vår region.  

 

13/23 Innspill til Landbruksoppgjør 2023. 

AASG vil holde fristen til innspill NSG 16.2.23 samt delta på møte for å legge frem innspill 

til Agder bondelag den 14.2.23. Styret kommer tilbake med redegjørelse for vårt innspill. 

Uten tvil må inntektsveksten til sauebonden økes.  

 

14/23 Årsmelding og årsmøte AASG 2023 

AASG gikk igjennom årsmelding og ga klarsignal til publiseres. Det settes opp et 

detaljprogram for årsmøtet som publiseres på det annonserte nettstedet for AASG 

 

15/23 Kvote for felling av gaupe. 

Gaupejakta 2023 begynte med en  «startkvota» på 15 dyr, men maks 5 hunndyr fylt, og jakta i 

hele regionen ble stanset 4. februar 

Det ble umiddelbart fra beiteorganisasjonen søkt om tilleggskvote. Meldingen Statsforvaler 

nå har lagt ut er slik:  

 

OPPDATERING 9. februar 2023: Etter en vurdering av bestandssituasjonen, felte 

dyr så langt i jaktperioden og beiteområder for husdyr åpnes det for kvotejakt igjen i 

deler av region 2 fra 11. februar med følgende jaktområder og kvoter:  

• Jaktområde 1, samt den delen av jaktområde 3 som ligger nord for europavei 134: 4 

dyr hvorav én voksen hunn.  

• Jaktområde 2, samt Nissedal og Drangedal kommuner: 4 dyr hvorav én voksen hunn.  

Statsforvalterenes nettsider og kvotetelefoner blir oppdatert fredag 10. februar. Jakta 

kan bli stanset på kort varsel, også i påvente av påvisning av kjønn, for å hindre 

overskyting av kvoten. Øvrige regler for gjennomføringen av kvotejakten er som 

tidligere. 

 

 

 

Sak 16/23 Møter / datoer 

• Innspill Landbruksoppgjør fra AASG til NSG 16.2 2023 
• Årsmøtene til lokallag. Invitasjoner mottas fortsatt 
• Årsmøtet i AASG 23.2.23 
• Åpent stormøte med MT og bøndene, Evje 1.3.23 
• Årsmøte NSG 15-16.3.23 
• Påmeldingsfrister Scotland tur 20.3.23 

https://www.statsforvalteren.no/nb/agder/Horinger/2023/03/forskrift-om-regionale-miljotilskudd-i-jordbruket/
https://www.nsg.no/fylkeslag/aust-agder/nyheter/innkalling-til-arsmote-i-fylkeslaget


 
Eventuelt 

• Instruktøropplæring for Agder gjeterhundnemnd. Pr dato er det to godkjente 

instruktører i fylket. Nemnda ønsker å utdanne ytterligere 3 slik at det blir 5 

tilgjengelige. Det blir sett på geografi slik at hele fylket kan dekks med dette behovet. 

Leder av gjeterhundnemnd jobber videre med dette. 


