Aust-Agder Sau og Geit
INKALLING
Type Møte

Møtested

Møtedato -Tid

Styremøte

Landbrukskontoret i Evje

14.6.2015 kl 1600

Innkalling sendt:
Kåre Blålid, Jorunn Upstad, Sven
Reiersen,Rolf Harstveit, Egil Åmlid
Sekr.
Kristin S Eikeland

Aust-Agder Sau og Geit
Referat styremøte 19.06.14
Type Møte

Møtested

Møtedato -Tid

Styremøte

Landbrukskontoret i Evje

14.6.2015 kl 1600

Deltakere

Ikke møtt

Kåre Blålid, Jorunn Upstad, Sven
Reiersen,
Sekr.
Kåre Blålid

Rolf Harstveit, Egil Åmlid
Vedlegg: 1( landbruksoppgjør)

Saksliste:

Sak 7/15
Avlsrådsrepresentant og saker til avlsrådet
Sven Reiersen møter for region Øst på avlsrådet 15-18.6.15
Deler av sakslista ble gjennomgått.- Han møter med fritt mandat.
 Vi støtter at det åpnes for diskusjoner om å gå for DNA test hos værer
etter opplegg på basis av forskererfaring. Kostnader til dette kan måtte gå
på bekostning av tilskudd til værringer.
 Arbeidet med «poeng» for ull fortsetter. Pt har 96% av NKS god
ullklassens, men spæl ligger 60%.
Sak 8/15

•

Aust Agder bjøllellag – status

Bjellene fordeles i prioriterte områder etter ønske fra FM:
Områder vi spesielt er interesser i å finne tapsårsaker er grenseområdene Evje/
Bygland og områdene rundt Juvatn

Resten fordeles etter søknader basert på en info som er gitt lokallag på våre
nettsider. Opplegget blir slik i år, da vi selv må «bygge veien mens vi går på
den»
Totalt er 119 bjeller til fordeling. Findmysheep er ute, mens Telespor ikke er
ankommet, men ventes utdelt i uke 25.

Sak 9/ 15

•

Ny giv Status

Fremdriftsplanen følges og vi er i rute. Fagmøter holdes rundt i fylket. NLR
leder prosjektet.
Sak 10/15 •

Lammenoder

Bjellelaget har mottatt 30 lammenoder som nå testet ut etter ønske fra FM. De er
utdelt i en linje fra Store Bjørnevatn område ned til Bygland.
Vi følger effekten ved disse bjellene og rapportere til FM
Sak 11/15

•

Naturligvis på Evje

Naturligvis på Evje arrangeres den 7-9- aug 2015. Fylkesstyret bemanner stand
sammen med Vest Agder. Sven Reiersen stiller med div saueklipp
og Linn Kristin Flaten setter opp fremvisning og div med
gjeterhund.
Sak 12/15 •
Eventuelt
 Fylkeslaget søker Mattilsynet om det kan gjennomføres kåringer i Valle i
år. Dersom det ikke blir innfridd vurderes det å søke om en besetning kan
stille med dyr på utstillingen.
 Neste år er det bl a. tre produsenter som åpner nye sauehus i Setesdal.
Fylkets laget vil gjenre bidra på forskjellig vis til dette felles åpning.
Loikallaget holder kontakten mot fylket

Eventuelt.

