Aust-Agder Sau og Geit

Referat Ledermøte 17.11.16
Type Møte
Ledermøte

Møtested
Revsnes Hotell

Møtedato -Tid
Torsdag 17.11.16 kl 18.00

Deltagere
Kopi av saksliste til:
Alle lokallag var repr med leder
(eks Grimstad), samt beitelag fra
Hovet – Brokke, Aust Oveinang Valle, Tovdal og Evje. Kåre Blålid,
Sven Reiersen, Jorunn Upstad, og
Bjørn Tore Hovland fra fylkestyret
Sekr.

Vedlegg: Ingen

Saksliste:







Fylkesleder har ordet.
Besøk av Generalsekretær Lars Erik Wallin. Norsk Sau og Geit
o Markedsituasjonen for lam og sau
o Organisasjonsarbeid
Fylkesmannen ved Lisbeth Kismul
o Oppsummering av beitesesongen
o Nytt fra Fylkesmann
Oppsummering fra Aust- Agder bjellelag

17 deltagere var samlet på Revsnes denne kvelden. Som en del av referatet
ligger presentasjonen fra Fylkesleder, Fylkesmannen og Bjellelaget.
Lars Erik Wallin holdt et 90 min innlegg. Han hilste til fylket og lokallaget og
ga god tilbakemelding på hva som blir gjort i Aust-Agder, mediafokuset samt de
prosjekter det jobbes med lokalt.
Videre belyste han temaet om markedssituasjonen på en oversiktlig og ryddig
måte. Det er mange perspektiver, men bøndene har levert med noe tidligere
levering til slakt og derav også gj sn lavere vekt. Dette gjør utslag nasjonalt med
lageret av innefrosset kjøtt øker. NSG sentralt holder trykket oppe og står i tett
dialog med ulike parter fra Statsråd, Nortura, Opplysningskontoret for kjøtt og
kjedene. Han lovde at de skal holde høyt trykk på dette og sette det tydelig på

agendaen sentralt. Videre i innlegget ble tema som kraftfor i vår produksjon
berørt samt det tydelig fokuset vi setter vår unike produksjon av lammekjøtt
basert på utmarksbeiter. Det er derfor beitesesongen som styrer vår produksjon,
selv om dette varierer noe på klimaforhold rundt om i landet.
Generalsekretæren avsluttet med noen ord fra organisasjonen, hjemmesider, Min
side, tillitsvalgt materiell mm.

Møtet hadde deretter en bordet rundt med innlegg fra alle møtedeltagere.
Varierte erfaringer fra beitesesongen – en sesong på det jevne og med lokale
innrykk av rovvilt mm. Situasjonen i lokallag er god. Årsmøter under
planlegging.
Se vedlagt presentasjon fra møtet:
 Rapport fra Fylkesleder
 Rapport fra Fylkesmann (holdt av Morten Foss)
 Rapport fra Aust-Agder beitelag

Lillesand 18.11.16
Kåre Blålid

