
Møre og Romsdal Sau og Geit 

 
Postadresse: Kontor:  Telefon: Bankgiro:   

  Telefax:   

  E-post:  

 

 
Styremøte Molde 08.02.23 på Nortura, Molde. 

 
Tilstede: Lars Olav Vanberg, Kristian Indreeide, John Kåre Løvoll, Anlaug Rekaa, Jarle 

Hauge og Bjørn Wæhre. 

Forfall: Stig Kvernberg. 

 

6 - 2023  Ref.saker 
Kristian har deltatt på dialogmøte med fylkesmann på Åndalsenes.  

Beitekartlegging i Stranda – Eidsdal/Nordal er mest aktuelt på grunn av lite 

beitedyr i andre områder. 

80000 sauer sluppet og ca 5000 tap.  

Todelt forvaltning er utfordrende, men slik er politikken. 

Bestandmål er snitt av de 3 siste åra. 

Kristian lager et forslag for uttalelse til ny forvaltningsplan for rovvilt. 

Lars Olav har vært på en del årsmøte i lokallag. 

 

7 – 2023 Årsmøte 
• Årsmeldinga 

• Rekneskapet  

• Program 

• Opplegg rundt årsmøte – gjennomgått og satt opp detaljer. 

• Innkomne saker til årsmøte – ingen innkomne saker, men en sak fra 

Blåfjella er tatt direkte i styret og se sak 14-23. 

 

8 – 2023 Vedtekter Radidobjøllelaget. 
Forslag til nye vedtekter gjennomgått og er noen justeringer og presiseringer. 

Vedtektene ble godkjent av styret etter justeringer og vil bli sendt ut til lokallaga 

når de er renskrevet. 

 

9 – 2023 Budsjett 2023.  
Forslag til budsjett gjennomgått og kommer fram med et lite overskudd både for 

fylkeslaget og radiobjellene. 

 

10 – 2023 Arbeidsplan 2023.  

• Lokallag som ligger «nede» bør vi ta tak i å få gjort noe med. 

• Rovdyr – komme ned på bestandsmål. 

• Laushundproblematikk – jobbes videre med. 

• Hjemmeside – facebookside – gjøres mer aktiv. 

• Dyrevelferd/bondevelferd. 

• Fagtur? 

• Jordbruksforhandlingene 2023/2024. 
 

11 – 2023 Jordbruksforhandlingane 2023 



• Produksjonsregulering må det jobbes med. 

• Avløsertilskudd økes. 

• Avløsning ved sjukdom for deltidsbønder er utfordrende og må endres. 

• Vurderes om det skal innføres krav til dukumentasjon i alle produksjoner 

f.eks saukontroll. 

• Vurdere å gjøre differanse med krav til kvalitetstilskudd noe som vil skille 

de som produserer kvalitetsslakt og de som ikke gjør. 

• Utmarksbeite bør økes da det produserer kulturlandskap til 400 kr pr dyr. 

• Kjeslakt økes til 5 kg og tilskottet økes til 500 kr. 

• Makspris på privat omsetning av kvoter. 

• Kvotetaket på geitemelk bør reduseres til 200 eller 250000 liter og det bør 

bli en eller annen form for begrensninger i kvoteleie der utleie f.eks kan 

begrenses til x antall år før den eventuelt må selges. 

• Produksjonstilskudd melkegeit økes til kr 2000 for første 125. 

• Produskjonstilskudd over 126 dyr økes til 950. 

• Telledato er er lite optimal i forhold til tilførsler av melk og kjøtt. 

• Grunnlovsbestemt matproduksjon – matsikkerhet – beredskap. 

 

 

12 – 2023 Midt-Norge Gjertarhundlag 
Informasjonen om årsmøte i gjeterhundlaget og stoda rundt laget. 

Viktig at brukshunden blir prioritert og ikke bare konkurranse. 

 

13 – 2023 Lokallaga  
• Korleis ligge det med Lokallaga – rapporter til NSG gjennomgått. 

• Kven har sendt inn og har hatt årsmøte – følges opp. 

 

14 – 2023 Andre saker styret har 
Sender henvendelse til NSG om at det ikke er holdbart at all kontingent til 

fylkeslaget kommer helt på slutten av året. Bør i det minste sende ut et 

akontobeløp tildligere i året. 

Sak fra Blåfjella om kontingent: 

Vi mener det er fornuftig at krav om kontgent sendes fra sentralt. 

Men det vil være en fordel å sende ut kravet på nyåret og ikke like før jul og at 

forfall settes til 1.mars slik at en har fått utbetalt tilskuddet. 

 

08.02.23 

BW 

 


