
 

 

 

Aust-Agder Sau og Geit 
 
 
 
 

Type Møte 

 

Møtested Møtedato tid 

Styremøte: 

Aust-Agder Sau og Geit 
Landbrukskontoret Evje 22.08.2013 kl 18.00 

Deltakere  

Forfall 

Kåre Blålid 

Rolf Harstveit 

Sven Reiersen 

Linn K Flaten ( vara) 

 

Kristian Foss 

Torleiv Jore 

 

 

Referent 

Kåre Blålid 

Saksliste også utsendt til: 

                 

  

 
 

REFERAT 
 
 

14/13 Gjennomgang refr fra møtet den 12.06.2013 

Ok. Publisert på hjemmesidene 

 

15/13 Orientering fra fylkesleder deltagelse på Gardermoen 01.08.2013 ved rovviltsituasjonen. 

Viser til fylkesleders artikkel på hjemmesidene vedr møtet. Viktig med solidaritet til områder med stor 

belastning. NSG leder gjør en solid jobb med argumentasjon, media tilnærming og som debattant med 

ministrere og andre aktører.  

 

16/13 Evaluering av vår deltagelse på Naturligvis Evje 2013 

Sven Reiersen og Kåre Blålid bemannet standen på Evje. Mye folk og god publisitet. 

Landbruksminister dukket også opp. Bør satse på større bemanning neste år. Eget evalueringsskjema 

er levert arrangør. Se egne artikkel på våre hjemmesider fra dagene på evje! 

 

17/13 Planlegge høstens ledersamling. Sted, tid, innhold (middag kl 21???) og tema for 

forelesning osv 
 
Samlingen legges til Refsnes den 17.10.2013 kl 19. Det blir lagt opp til et program med innlegg fra 

lokallag ( aktivitet lokalt – hva ønsker dere av fylkeslaget?). Videre legger beitelaget frem rapporter fra 

årets beitesesong. Fylkesmannen ved Lisbeth Kismuhl holder innlegg status beitesesong. Innlegg fra 

Linn K Flaten vedr reiser i sauelandet Wales!! Sosial  dialogkafe med kaveldsmat. 
 



18/13 Økonomisaker: Tilskudd fra FM konflikt dempende tiltak. Profileringsartikler innkjøpt i 

fylkeslaget. 
 
Tilskuddet er bevilget av FM 30.000;-. Kasserer håndterer dette. Kurset er aviklet i samarbeid med 
Vest-Agder NSG. 
 
Det ble solgt profileringsartikler fra fylkeslaget på naturligvis for 400:- 
 
19/13 Rovviltsituasjonen i fylket  

SNO har gjort undersøkelser den 13.08.13 øst for Evje sentrum på drept søye. Den 20.08.13 ble den 
undersøkt drepte dyr både på Øynaheia i Froland og i Vatnedalen i Bygland. Ved disse funnene ble 
det konkludert med "antatt" drept av ulv. Videre er det en synsobservasjon av ulv i Iveland. På 
bakgrunn av disse episodene har organisasjonene i fellesskap søkt om skadefelling hos 
Fylkesmannen i Aust-Agder. Til Vatnedalen ble det sendt inn kadaver-ekvipasje den 22.08.13  

Fylkeslaget har vært i kontakt med den sist berørte i Bygland, samt sendt info til alle 
lokallagsledere vedrørende de faktiske forhold samt at det må vurderes økt tilsyn. Det er også viktig at 

det lokalt vises oppmerksomhet rettet mot de berørte saueholdere. 

Skadefelling på 1 ulv er innvilget fra FM.  

Fylkeslaget holder våre hjemmesider oppdatert på utviklingen og følger saken tett. Dersom 

ikke ulven felles, vurderes søknad om videreføring av skadefellingen til lisensjakten. 

 
20/13 Eventuelt.  
 

Vi evaluerte hjemmesidene. De finner ettervern en form og hyppighet som vi kan innestå for. 

Hovedpoenget er å gi løpende info til våre medlemmer om ”ståa” slik den er til enhver tid. Videre vil 

Linn K Flaten gradvis utvikle sidene til gjeterhund. Noe pc problemer må ryddes av veien. 

 

Kåringsdommerkurs. Sven sender brev. Vi håper kan vi få 4 deltagere fra fylket. Fylkeslaget bidrar 

med Kr 1000 i stipend til lokale deltagere. Det er viktig at greier å få til en ny-rekruttering. Dette kurset 

er for nybegynnere og erfarne.  
 

Kåringsjå den 21.09 på Dølemo og den 05.10 på Valle. Møt frem med fine lam for bedømming og 

andre er også velkomne til saueprat og fagtreff!! 

 
 
 
 

 
 


