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Referat i forhold til saksliste:  
1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent 
2. Godkjenning av referat fra 9.desember 

Godkjent 
3. Innspill til Jordbruksforhandlingane 

RSG si prioriterte rekkefølge til innspill på Jordbruksforhandlingane 

 Tilskudd til kvalitetssslakt. Brev frå Magnus Tjåland 

 Beitetilskuddene. RSG vil auke tilskudd til utmarksbeite 

 Omlegging av telledato for produksjonstilskudd. RSG vil ha 
teljedato 1.januar, slik som nå 

 Endring i ulltilskuddene. RSG vil ha tilskudd som nå, alle klasser 
4. Auka bruk av heiabeite 

Bjarne orienterte og forslaget er at RSG overtar radiobjøllene, og leiger 
desse ut til saueeigerar fortrinnsvis nye flokkar til heis 
Leiting i tome heiar. Fylkesmannen seier det er teknisk umuleg å få den 
krona til lag og foreiningar. Jæren Smalalag søkjer for saueeiger 
Smittebeskyttelse. Asbjørn orienterte og målet er å fullføre prosjektet i 
2016 

5. Prosjekt smittebeskyttelse 
Asbjørn orienterte og målet er å fullføre prosjekt Smittebeskyttelse ferdig 
i 2016  

6. Årsmøte for 2015 
Me gjekk gjennom og sjekka påmeldt utsendingar for kvart lag, var rett 
tal med tanke stemmerett. Lokallaga skal ha avvikla årsmøte for å ha 
stemmerett på Fylkesårsmøte. Gjennomgong av programmet for å sjekke 
at alt var ok 

 Budsjett 

 Handlingsplan 
 
 
 



7. Fjelldagane 2016  
Fjelldagane skal vere i Jølster på Thon Hotel. Det vert sett opp buss, og 
Torill og Leif jobbar med program, annonse i Bondevennen og på 
www.nsg.no 
 

8. Evaluering av «Sauesamling» 
Fagsamlinga var vellukka, kanskje arrangere i 2018, men må tilpasse 
liknande samlinger 

9. Rovdyrmøte i Røldal  
Magne Jakob og Berge Kjell møtte på Dialogmøte der emne var 
«Utfordringer knytt til jerv og ulv i beiteområde på tvers av rovviltregion 1 
og 2». Magne Jakob orienterte og meiner det er viktig med vidare 
samarbei mellom aktuelle fylke 

10. Eventuelt 

 Innkomne saker til Årsmøte 
1. Skotpremie på rev. 

Nord-Rogaland ønskjer at RSG aukar potten frå kr.50 000-kr.100 000 for 
revepremie. Styret si innstilling: RSG har i 2015 ett overskudd på ca. 
60 000 kroner. Med å doble støtte til lokallaga vil dette ta nesten heile 
overskuddet. Styret ser ikkje muligheten til å doble støtten til lokallaga, 
men auker støtten med 25 000 kroner. Styret har vedtatt en maks pris pr 
rev på 200 kroner 

2. Personlege vara til styret i RSG 
Nord-Rogaland foreslår at styre i RSG skal ha personlige vara 
Styret si innstilling: Ifølge NSG sine vedtekter for lands-,fylkes og lokallag, 
jamfr.§17 pkt. 8 fell dette forslaget 
 
Berge Kjell: 

 «Studieforbundet næring og samfunn» (før BSF) har Berge Kjell vore frå 
RSG. Han er leiar i valnemda der og RSG meiner han kan halda fram, sjølv 
om han går ut or styret i RSG. 
 

 Neste styremøte: 2.mars kl. 10, Fatland   
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