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Saksliste: 
 
8/14 Saker som skal opp i Avlsrådet 16-18.06.2014. Sven R deltar på rådsmøtet 
 

 Stort fokus på at det er for mange lam pr. søye. 

 Avlsegenskaper på generelt grunnlag - innspill 
 
9/14 I igangsetting av kampanje innen saueholdet Aust Agder. at Ove Myklebust NLR deltok  på 
styremøtet 
 

 Jacob Såghus NLR i Setesdalen har hatt noe prosjekt på sau tidligere i Aust Agder(AA), 
primært i Setesdalen, men ikke stormøte. Ellers ingen viten om noe annet i AA.. 

  Ove Myklebust snakker om faggrupper og sier at det er godt oppmøte om det, og at det 
har fungert veldig bra. Viktig å få en god leder av gruppen.  

 Prosjektmidler fra: kommunen- 10 kr pr sau, fylkeskommunen, fylkesmannen, og 
Nasjonal beiteprosjekt.  

 Finne ut av hvilke distrikt det er naturlig å sette samme grupper i.  



 Start med å søke kommunene om tilskudd. Wenche Høgetveit kan hjelpe med søknader 
hvis vi benytter oss av NLR for å komme i gang. 

 Møter i starten for å motivere bøndene til å bli med-, bli bedre. Inviter 
bygningsrådgivere, fjøssystemer/ felleskjøpet, animalia, o.l De har blitt brukt inn i disse 
møtene i Vest Agder og har vært veldig positivt.  

 NSG håper vi kan få NLR med inn i prosjektet på lik linje som i Vest Agder.  

 Ove Myklebust sender over prosjektskisse til Kåre blålid sammen med målsetningene 
og rapport om hva de har oppnådd til nå. 

 Styringsgruppe i Prosjektet i Vest Agder er: bondelaget, småbrukerlaget, 
fylkesmannen, sau og geit, slakteriene og innovasjon Norge. 

 Bruke høsten til å få satt hjulene i gang. Ove Myklebust blir spurt om han har kapasitet 
til å drive prosjektet. Han sier han har det, men sier også at vi kan prøve å finne andre 
egnede personer. Eks Arild Grødum. 

 Ny giv i saueholdet i AA. Styret er enig i at Kåre Blålid tar saken videre. Starter med å ta 
kontakt med Wenche høgetveit.  

 
10/14 Fotråteutbruddet – status og videre arbeid 

 Sånn som det ligger an nå er det ingen nye utbrudd rapportert. Det er 9 bruk som skal 
sjekkes til høsten igjen før de evt kan friskmeldes. Videre kommer vi til å dele ut info 
om gode rutiner ved sanking o.l for å unngå smitte. NSG legger ut info fortløpende på 
hjemme siden.  

 Pga fotråte blir det kun gardskåring i AA. Kontaktbesetningen blir rådet til ikke å selge 
livdyr. Mulig ny forskrift ang dyreflyt fra mattilsynet. 

 
11/14 Naturligvis på Evje 
  

 8-10 august. Sven kommer med sau og klipping, Linn Kristin kommer med 
gjeterhunden. Utfordre lokallag til at noen kan stille og være der. Kristian Foss kommer 
eller ordner en som kan komme. Sven Haukom fra Vest Agder NSG tar seg av det med 
Naturligvis. 

 
 
 
12/14 Årets landbruksoppgjør 
 

 Kort gjennomgang av hva jordbruksoppgjøret har å si for sauebonden av Kristin, se 
vedlegg 

 
Innkomne saker. 
 
Eventuelt. 

 Forslag til tema for neste fellessamling: informasjon og opplæring i bruk av Lesestav 
fra OSID. Kristin prøver å ordne det. Dato ikke fastsatt, men blir på høsten en gang. 

 
 
 
 
 
 
 


