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Referat styremøte 21.08.14 

 

Type Møte 

 

Møtested Møtedato -Tid 

Styremøte 

Landbrukskontoret på  

Evje 

 

Torsdag 21.08.14 18.30 

Deltagere Kopi av saksliste til: 

Kåre Blålid, Sven Reiersen, Egil 

Åmlid,  

Meldt Forfall: Rolf Harstveit, 

Kristian Foss, 

 

Sekr.  

Kristin S Eikeland 

Vedlegg: Nye Kåringsregler 

 

Saksliste: 

Sak 1/14 Rovviltstaus / tap 

                    Observasjoner av bjørn er meldt fra et par steder i fylket. Melding 

om flere angrep og observasjoner av ulv og gaupe i Aust Agder. 

Linsensjakt fra 1. okt + skadefellingstillatelse. Ingen meldinger 

foreløpig om store tap, men situasjonen følges nøye 
 

Sak 2/14  Naturligvis 

Stand sammen med Vest Agder, bra med folk på arrangementene, 

f.eks saueklippingen, og oppvisning av Linn Kristin med 

gjeterhunden. 

 

 

Sak 3/ 14  Kåring 2014 

Se vedlegg ang nye Kåringsregler. 

I år blir det gårdskåring i Aust Agder pga fotråten i fjor. 

Gjennomgang av informasjon sendt ut til sauebønder ang årets 

kåring. Kristin sender ut brev til kåringsdommere. 

 

Sak 4/14 Annonsering seminkurs 

 Skal ha et seminkurs i Eiken 21.10 og Forus 16.10. Ligger ute på 

NSG sine sider sentralt, og Kåre legger ut spesielt for vårt område 

på Aust Agder sine hjemmesider.  

 



Sak 5/14  Ny giv Aust Agder 
 
  Kåre informere om hva han mener med ny giv i saue holdet. En 

gruppe med fagfolk reiser rundt for å samle folk, inspirere nye til å 

ha lyst til å drive med sau, og at de som allerede holder på med sau 

kan inspirere nye, unge til å satse på sau. 

 Presentasjon av forslag til budsjett for saueprosjektet. 

 Ove og Kåre skal prøve å få til et møte med fylkeskommunen og 

fylkesmannen,  og få de med på prosjektet. Bruke høsten/ vinteren 

for å prøve å etablere prosjektet og kanskje komme i gang til våren. 

 

 

Sak 6/14  Fotråte vs høsten 2014  

7 bruk i Valle som skal høst kontrolleres for fotråte. Det er mulig 

for bonden og søke om å få dekt utgifter hos fylkesmannen i 

forbindelse med alt ekstra arbeidet/ utgifter fotråten har medført. 

NSG vil Informere om forskriftene på hjemmesiden, det er fortsatt 

behov for fokus og ekstraordinære tiltak. 

Kåre publiseres «beskytt flokken mot fotråte» på heimesiden. 

 

Eventuelt: 

 Ledermøte nov. ( ullinnlevering), alle faglaga og beitelaga torsdag 

20.11.14 

o Det har vært en sak oppe tidligere i styret om at sauebønder i AA 

ønsker å levere ulla til Forus, pga lettere å få levert ulla og raskere 

oppgjør. Saken har vært oppe i styret i Nortura og det er gjort 

vedtak på at ulla fortsatt skal til Gol, men de jobber med å gi et 

bedre tilbud mht levering av ulla og raskere oppgjør. Forslag fra 

Kåre er å få Toni barman, leder i Norilia ullinsamling til å komme 

her til Aust Agder på ledermøte og snakke om ullinsamlingen og 

legge frem tilbudet de kan tilby 

 NM i saueklipping 

 Sørlandssamlingen: Forslag/ ønsker til innhold i i faggruppensmåfe: 

o ole andreas våge, driver samdrift med 400 sau, en positiv og 

realistisk  beretning om sin drift. 

o Elektronisk overvåkning, find mine sheep, telespor AS 

 Møte/ kurs i lesestav ved OSID. Forslag til å benytte Furuly som lokale, et 

kommunalt hus, Forslag på dato 13,11,14 

Kristin Hører med Vest agder og gir tilbakemelding til OSID. 

 

 
Bjelland 22.08.14 

Kristin S Eikeland 



 

 


