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Referat styremøte 25/3-14 

 

 

Type Møte 

 

Møtested Møtedato -Tid 

Styremøte 

Landbrukskontoret på  

Evje 

 

Tirsdag 25.03.14 kl. 18.00 

Deltagere Kopi av saksliste til: 

Kåre Blålid, Kristian Foss, Sven 

Reiersen, Egil Åmlid,  
 

Sekr.  

Kristin S Eikeland 

Vedlegg: Ingen 

 

Saksliste: 

 
Kåre Blålid starter med en gjennomgang av hjemmesiden til NSG 

 

Sak 1/14 Konstituere det nye styret. Leder: Kåre Blålid, Nestleder: Egil Åmlid, 

Fylkesstyret blir avlsråd,  Avlsansvarlig: Sven Reiersen.  Valg av kasserer: Kristian Foss, Han 

blir gitt prokura på vår konto, Adr gåskjennveien 26, 4900 Tvedestrand. Styret beslutter også 

at vår konto i Valle sparebank blir gitt tilgang på nettkonto på begge kontoer. Kasserer 

oppretter innloggings passord. 

 
 

Sak 2/14  Aktivitetsplan 

1. Fokus på fotråte. Kåre har god kommunikasjon med Synnøve vatn(vetrinær, leder for 

prosjektet friske klover) Være med på gode råd, tips i forhold til gode rutiner o.l legge 

ut artikkel på hjemmesiden 

2. Fokus på værringen/avlsarbeid 

3. Lanbruksoppgjøret, Samarbeider med bondelaget( Finn Åsheim) 

4. Rovviltsituasjon/ beredskap, Erling satt seg villig til å fortsette her. Fylkeslaget bidrar, 

men det er lokallagene som må ta det meste av ansvaret og hjelpe de som er rammet. 

Finne ut av hva de trenger av hjelp. Hjelpe dem med å søke erstatning på tap o.l 

5. Naturligvis Evje. Tas sammen med Vest Agder 

6. Gjeterhundarbeidet, Linn Kristin er på hjemmesiden. Hun skal holde trøkk her. 

7. Ny giv i saueholdet i Aust Agder, Invitere Myklebust til neste styre møte for å få til en 

positiv blest i Aust Agder, slik som i Vest Agder. 

8. Styremøte 2014: 25. Mars, 12, juni, 21.aug, 11.des kl 18.30 på Evje. 

      Ledermøte 13. november, byglandsfjord, kl 18.30 



9. Hjemmesider, Oppfordre lokallag til å legge ut bilder, gode artikler, helst med positiv      

vinkling for å profilere seg, nå nye og flere 

10. Vervekampanje. Legge vekt på det på Naturligvis-Evje 

11. Klippekurs 

12. Slaktekurs 

 

 

Sak 3/ 14   
Brev fra Norila. AA S og G ønsker at vår ull går til Forus. 

AA sau og geit opprettholder vår henvendelse til Nortura om at ull fra besetninger i 

fylket samles inn og leveres til anlegget på Forus. Vi har lest brevet fra Norila på GOL 

og støtter ikke den argumentasjonen. AA sau og geit legger følgende punkter til grunn 

for å lever ull til forus. 

 Mer opptimal logistikk for innlevering 

 Raskere oppgjør 

 Bedre kvalitet på ulla pga kortere lagringstid på garden som igjen gir bedre 

ulloppgjør for bonden. 

 Optimal utnyttelse for lokal transportør 

 Produsentene ønsker at ulla følger slaktet 

 

Dette styrevedtaket oversendes Norila vår kontakt i Nortura tilførselleder 

småfe Siri K Haugland 

 

Sak 4/14 Søknad om midler for videreføring av opplæring til kadaverhundkvipasjer. 

Kåre og Sven har sendt søknad 
 

Sak 5/14  Organisert beitelag. NSG har saken og prøver seg på at loven om at beitelagene 

må registrere seg som SA, prøve å unngå at lagene oppløses. Lager en artikkel 

på det og legger ut på hjemmesiden, og minner beitelagene på dette. 
 

Sak 6/14  Årsmeldinger fra lokallag, mangler en del årsmeldinger, Skal vi purre på de. 

Viktig å ha oppdaterte lister på styremedlemmer, spesielt ved enkelte 

hendelser( som fotråte) 

 

Sak 7/14 Kort gjennomgang av hva som var temaer på repr. møte NSG. Viktig å være 

positiv ang landbruket. Bevist på påvirkningskraft, 

Innlegg fra statsekretær, fokus på Jordbruksforhandlinger, kontigneten blir 

endret i 2015, trøkk på gjeterhunden, de får mye gjennom NSG, men står 

utenfor NSG. Viktig med verving og samle sauefolkene.. Avlsmøte, bekymret 

hvis driftsmidler forsvinner.  

NSG prosjekt som går på lammeoverlevelse og holdbarhet på sau. 
 
Diverse:  
Viktigheten av å føre riktig i sauekontrollen, det er betydningsfullt for avlsarbeid. 

 

Sven skal holde klyppekurs på bygland 

 



Ulvejakt. Lisensjakt, står med 2 ulvefellinger. Sendt søknad for å Iverksette ekstraordinær 

uttak. Nordlige deler av Froland, vestre Åmli og bygland. Møte i rovviltnemda i april. Erling 

Brekkmoen gjør en god jobb i forhold til rovviltforvaltningen. 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


