
Buskerud Sau og Geit 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
Leder:   Kasserer:      Sekretær:   
Jon Sand  Gunn Kolbræk       Vinni Foss 
Sjåstadveien 12  Kolbræk        Søre Øygardsveg   
3400  Lier  3300 Hokksund      3550 Gol  
32855091 -  90838796  32754064 - 99585261      99022805 
e-post: sand.jon@online.no  e-post: gunnmkol@online.no      e-post: vinni.foss@nortura.no 
http://www.nsg.no/buskerud  bankkto. nr. 2320.20.14682   
   
    

Gol, 31.05.2010 
 

Referat fra telefonmøte for styret i Buskerud Sau og Geit  
Mandag 31.05.2010 kl: 19:30 

 
Tilstede: Jon Sand, Per Liahagen, Stein Lauvrud, Tollef Haug, Brita Brun Løvstuen, 
Vinni Foss 
Meldt avbud: Gunn Kolbræk 
 
Saker: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
- Godkjent 
 

2. Konstituering av styre. Forslag til vedtak: 
Nestledere - Per Liahagen 
Kasserer - Gunn Kolbræk 
- Forslag enstemmig vedtatt 
 

3. Oppnevnelse av medlemmer til utvalg i Buskerud Sau & Geit. 
Innkomne forslag ble vedtak og utvalgsmedlemmer for 2010 blir slik: 

Avlsutvalget for sau 
Ring 61, Jon Lilleslett  3577 Hovet  
Ring 62, Per Kvelprud   3570 Ål 
Ring 63, Knut Sørbøl   3550 Gol 
Ring 64, Jon Roar Grøstad 3421 Lierskogen 
Ring 65, Oddbjørn Fønnebø 3632 Uvdal 
Ring 67, Sigbjørn Grøthe  3579 Torpo 
Utsending til Regionutvalget for sau: 
Leder: Jon Lilleslett  3577 Hovet   
Vara: Steinar Bergerud  3630 Rødberg 
 
Avlsutvalget for geit: 
Lars Villand, leder   3577 Hovet 
Sevat Kjellargard   3570 Ål 
Olav Randen   3570 Ål  
 
Gjeterhundnemnda:      
Carl Erik Smørgrav, leder  3320 Vestfossen 
Hans Erik Sand   3400 Lier 
Håkon Eidval   3630 Røldberg 
Jaran Knive   3330 Skotselv  
Olav Håkon Sando   3570 Ål 



4. Årsmøte kom fram til dette vedtaket under innkomne saker: Styre i Buskerud Sau & 
Geit skal gi råd og vink til arbeidsføringer for avlsutvalget. Hvordan skal Bsg jobbe 
videre med dette?  
- Styre diskuterte saken og kom frem til at veien videre angående lammetall skal 
diskuteres mer inngående under høstsamlingen på Kamben. 
 

5. Høstmøte på Kamben? Dato, temaer må avklares, forslag?  
Det kom ytringer om dette under årsmøte som: kobling til prosjekt 40000 – 4, 
demonstrasjon av gjerdemateriell, aktiviteter med fokus på geit. 
 
- Høstsamling i samarbeid med Buskerud Gjeterhundnemnd på Kamben fastsettes til 
helga 13. – 15. august. 
Aktuelle temaer er; 
- Lammetall, veien videre – et åpent møte med paneldebatt. 
Ønske er Thor Blicfeldt med innlegg om lammetall og diskusjon med blant annet 
avlsutvalget i Buskerud. Jon S tar kontakt 
- Prosjekt 40000-4 har et prosjekt rundt elektrisk gjerde mot utmark og i utmark. 
Dette kan være interessant, viktig å få med seg gjerde hvor tråden kan legges ned om 
vinteren! 
Per har kontakt med prosjektet. 
- Konkrete gulvtyper til sau og erfaringer ved bruk. 
Per og Stein forsøker å finne forhandlere som kan stille opp. 
- Kurs i gjeterhund er sjølsagt – pris per deltaker fra Buskerud blir kr 500.- og fra 
andre fylker kr 750.- 
- Invitasjon sendes ut så fort programmet er ferdig, helst i løpet av denne uka. Vinni 
har ansvar. 
 

6. Orienteringer og referat saker  
- Økonomi, på brukskonto per i dag står det inne ca kr 55000.- 
Pga endringer i saksbehandler/leder har ikke gitt tilsagn om tilskudd fra Fylkesmann og 
Prosjekt 40000 – 4 kommet inn på konto. Dette er under arbeid og blir prioritert. 
- Jon informerte fra representantskapsmøte i mars 
- Jon informerte om hvordan hunder har herjet i Lier hos Pål Svere samt at bjørn er 
observert hos Andreas Groseth i Ådal. Dette førte til for tap av sau på innmarksbeite. 
Innkomne brev: 
22.02. Gol reisemål, Fårefestival 2010 – søknad om tilskudd 
03.03, Fylkesmann, Invitasjon til samrådsmøte om den nye Landbruksmeldingen* 
11.03, Prosjekt 40000-4, Informasjon om prosjekt landbruksbygg i tre 
12.03, Nsg, Statusrapport for rovviltarbeidet i Nsg 
15.03, Nsg, Invitasjon til samrådsmøte angående farga spæl 
22.03, Fylkesmann, Kurs i kadaversøk i Buskerud 
07.04. Prosjekt 40000-4, Beiteinfo 
09.04, Nsg, Styreprotokoll 
22.04, Nsg, Innspill til Bekjempelsesforskrift 
05.05, Nsg, Invitasjon til konferanse om farga spæl 
12.05, Nsg, Protokoll fra representantskapet 
18.05, Nsg, Ny regionsekretær – avl i øst 



27.05, Nsg, Innspill til dialogmøter med rovviltnemnda 
 

7. Eventuelt 
- Søknad fra Fårefestival angående tilskudd til gjennomføring kan gis i form av 
demonstrasjon av gjeterhund, hente inn sau og mannskap i samarbeid med lokalt lokallag. 
- Det oppfordres til å ta kontakt med Gol reisemål dersom noen har lyst til å ta med seg 
ikke sauebønder på tilsynsturer eller sank. Dette er en unik sjanse til å vise litt av 
produksjonen vår! 
- Tollef etterlyser mer informasjon om hvorfor nyetableringer av geit er kanalisert til 
Telemark og Sunnmøre der det er meierianlegg som foredler geitemelk. Er dette en 
skjult agenda for å skvise geitemelk i Hallingdal?  
- Diskusjon på hvorfor ikke Innmarka er åpnet for alle styremedlemmer i fylkeslag. 
Forespørsel sendes Nsg. Dette er en flott arena å få ut informasjon på og vil lette 
arbeidet med å få informasjon ut til fylkesstyre. 
- Per informerer om Rovviltmøte 17. juni utsendt av miljødepartement – Bsg har ikke 
mottatt formell invitasjon, men Per representerer her også Bsg. 
- Det arbeides videre med problematikken rundt munnskurv. 

 
Referent Vinni 
 
 


