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Hokksund, 16.april 09 
 
 
Tilstede: 
Jon Sand, Gunn Kolbræk, Stein Lauvrud, Per Liahagen, Brita Løvstuen, Vinni 
Foss 
Forfall: Tollef Haug 

 
Referat fra styremøte i Buskerud Sau & Geit 

16. april, start Kl 11:00 – slutt Kl 15:00 
 
Sak 7.  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Enstemmig godkjent 
 
Sak 8. Godkjenning av referat fra styremøte 05.03.09 
Enstemmig godkjent 
 
Sak 9. Fordeling av oppgaver 
Representasjon angående rovdyr og møter hos Fylkesmann skal 
representeres av Jon Sand  
Varamann er Per Liahagen 

 
Sak 10. Oppnevning av nemnder og utvalg 
Avlsutvalget for sau = ledere i ringene. Forslag på leder hentes fra avlsutvalget. 
Forslag fra avlsutvalget 2009 er for 1 år Jon R Aas – varamann Steinar Bergerud. 

Fylkestyret gjennomførte en prinsippdiskusjon angående oppnevning av at leder i 
avlsutvalget. Denne bør være en aktiv saueprodusent med erfaring fra avlsarbeid. 
Vedtak: Fylkeslaget ønsker for ettertid at leder og representant til regionrådet for 
avlsutvalget er en aktiv saueprodusent med erfaring fra avlsarbeidet. 
Innkalling til møter i avlsutvalget sendes også leder i fylkeslaget. 

 
Fylkesutvalg for geit = styret i bukkeringen 
 
Gjeterhundnemnda  

Olav Håkon Sando, oppnevnt for årene 2009, 2010 og 2011 
Carl Erik Smørgrav, oppnevnt for årene 2008, 2009 og 2010.  
Jon Sand, oppnevnt for årene 2007, 2008 og 2009  

 



Ull- og klipperåd: 
Fylkestyret vedtar å legge ned utvalget foreløpig. 
 
Sak 11. Orienteringer/innkomne brev 
Innkomne brev: 

24.03.09 
Fra Stein Lauvrud vedrørende spørsmål ang. jordbruksforhandlingene stilt av Hol 
Bondelag (viser til utsendte e-poster) 

30.03.09 
Fra Terje Bakken – Oppnevning av medlemmer til regionutvalget for avl på sau. 
Fra Lars Erik Wallin – Høring blåtungesoner  

16.04.09 
Fra Andreas Groseth 
Referat fra oppnevnt styringsgruppe for fotråte 
Brev sendt styringsgruppa fra Buskerud 
 
Orienteringer: 
- Leder informerer fra tidligere møte i representantskapet og fra landsmøte i Nsg 
Samt litt om: 

- Prosjekt friskere geiter  
- Framdriften for arbeidet som fotråtegruppa har gjort samt generelt om 

utviklingen av rutiner for positivt utslag av fotråte. Leder honorerte 
fotråtegruppa for det arbeidet som er gjort og Halvor Spildrejordets takling av 
arbeid som følgte med som første mann ut med restriksjoner. 

- Leder i Bsg har sendt forslag om blåtungesoner til Nsg.  
1. Kongsberg kommune som er restriksjonssone.  
2. Følge Logen. 

 
Sak 12. Økonomi 
Økonomien i Bsg er dårligere enn på samme tid i fjor. Medlemskontingent fra Nsg 
ventes i løpet av juni. 
Arbeidet fotråtegruppa har lagt ned honoreres etter Bsg sine satser. Dvs kr 900.- pr 
dag og Statens satser for kjørte kilometer som pr dato er kr 3,50. 
 
Sak 13. Høstsamling blir på Kamben 15. – 16. august i samarbeid med Buskerud 
Gjeterhundnemnd 
Per Liahagen lager forslag til invitasjon og program. 
Deltagere som vil overnatte bestiller selv plass på Kamben, samt påmelding til felles 
middag.  
Underholdning. 
Aktivitet rundt samlingen vil bli forskjellige stand. Aktuelle temaer kan være: 
Os Husdyrmerkefabrikk (utnytting av rfidmerker) 
Telespor – radiobjellefabrikk 
Innredninger – Felleskjøpet og Steinar Sørbøen 
Knarrulf 
System for fotbading 
Se på klippeplassen på slakteriet på Gol 
Pda – rfidmerker, Per Hlege Lindholt 
Videre er det ønske om diverse foredrag. Forslag:  



Bygninger – Knut Evensen fra Nortura 
Prosjekt 40000 – 4, Eldor Bjerke fra Buskerud Bondelag 
Kurs i bruk av gjeterhund – Buskerud Gjeterhundnemnd, Olav Håkon Sando 
 
 
Sak 14. Eventuelt 

- Diskusjon rundt oppstart av lokallag av ”Folkeaksjonen for ny rovdyrpolitikk”. 
- Forslag om å få annonser inn i årsmeldingen til Bsg. 
- Diskusjon om det er mulig å få fritak for å betale arbeidsgiveravgift 
- Spørsmål om honorar ved telefonmøte i Bsg ble stilt. Resultat er at det ikke 

godtgjøres for telefonmøter i regi av Buskerud Sau & Geit. 
 
 
Referent: Vinni 


