
 

 

 

Aust-Agder Sau og Geit 
 
 
 
 

Type Møte 

 

Møtested Møtedato tid 

Styremøte: 

Aust-Agder Sau og Geit 
Landbrukskontoret Evje 19.12.2013 kl 18.00 

Deltakere  

Forfall 

Kåre Blålid 

Rolf Harstveit 

Sven Reiersen 

Kristian Foss 

Torleiv Jore 

 

 

 

Referent 

Kåre Blålid 

Saksliste også utsendt til: 

                 

  

 
 

REFERAT 
 
 

20/13 Gjennomgang refr fra forrige møte 

21/13 Oppsummering av fotråteutbruddet – pr dato 

 Mottatt info 30.10.13. Møte for de berørte i Valle område på Hyllestad. Fylkesstyret deltar. 

Mattilsynet og Friske føtter gir info. Enkelt bruk og væringen er berørt av utbruddet. Vi varsler 

om at all flytting av dyr stansens med umiddelbar virkning. 

 07.11.13 Vi arrangerer møte for alle saueholdere vedr fotråteutbruddet på Byglandsfjord 

 11-13.1.13 alle lokallag mobiliseres til snuing av sau i hele Aust-Agder. Ledes av Friske føtter 

v/ Bjørn Høyland 

 Enkelt besetninger identifiseres etter kliniske funn i tidlige fase.  

 Det settes opp støttefunksjoner rundt berørte bruk. Friske føtter og saneringsveterinær. 

 Meldinger etter svar på analyseprøver sendes ut til saueholdere fortløpende. 

 Pr dato er 14 besetninger berørt med ondartet fotråte og hvor saneringsarbeid er i verksatt: 

o 9 i Valle kommune 
o 2 i Bygland kommune 
o 1 i Birkenes kommune 
o 2 i Grimstad kommune 

 Det er over 50 besetninger som er kontaktbesetning. Disse er båndlagte. 

 Enkelte produsenter er godkjent av Mattilsynet for distribuering av vær. Eget program for 

denne aktiviteten. 
 
 
 



22/13 Planlegge samling 16.01.14  
 

Samling gjennomføres på Revsnes, Byglandsfjord. Samlingen deles i 2 deler. Del 1 i felleskap med 

Fylkesmannen. Tema - radiobjeller. Del 2 blir ledersamling med aktuell info vedr fotråteutbruddet samt 

fra beitelag.  
 

23/13 Henvendelse fra lokallag – dekning av kostnader ved felt rovvilt. 

 

Gjerstad lokallag har sendt inn sak som ønskes tatt opp på årsmøtet, samt videre til organisasjonen 

sentralt. Saken omfatter kostnader jeger har ved innsendelse av felt rovdyr etter lisensjakt, hvor SNO 

skal gjennomføre prøvetakning. 

 

Etter en undersøkelse på tema fra sentralt hold i vår egen organisasjon, og i veiledere utgitt av 

Rovdata, finner vi følgene svar: 

 Tema omtales i rovvilt forskriften § 16. Staten skal vederlagsfritt… 

 I veileder fra Rovdata kommer det frem at jeger vil få refundert alle utlegg ved innsendelse av 

felt dyr etter fremlegges av dokumenterte utlegg 
 

Fylkesleder har sendt mail tilbake til lokallaget med nødvendig informasjon og veiledning. Dersom vi 

ikke hører nærmere fra laget, stanses saken ved dette. 

 
 

24/13 Henvendelse til fylkeslaget vedrørende sen innsanking av beitedyr. 

 

Henvendelsen ble diskutert og drøftet. Fylkesstyret er nå oppmerksom på situasjonen og vil følge med 

i hvordan dette håndteres videre. Fylkesstyret har sendt mail til det aktuelle lokallaget. Saken 

håndteres i denne fasen lokalt. Fylkesstyret er tilgjengelig for lokallaget ved eventuelt videre behov. 

 
 
25/13 Årsmøtet 2014  
 
Årsmøtet legges til Revsnes hotell, Byglandsfjord, den 20. februar 2014 kl 1830. I tillegg til 
årsmøtesaker, og evnt innkomne saker, legges det inn følgene program: 
 

 Kort oppsummering vedr fotråteutbruddet 

 Nortura – innlegg om fjøsbygninger. 
 
Leder av valgnemnda kontaktes i forhold til personer som er på valg.  
 
Lokallag, og medlemmer, oppfordres til å melde inn saker. Frist: 03. februar 2014 
 
 
 
Eventuelt.  
 
 
 
 
 

 
 


