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Gol, 05.03.2009 
 

 
Referat fra styremøte i Buskerud Sau og Geit 

telefonmøte torsdag 5. mars kl: 19:00 
 
Tilstedet:  
Jon Sand, Per Liahagen, Gunn Kolbræk, Stein Lauverud, Tollef Haug, 
Sekretær: Vinni Foss 
 
 
Saksliste: 
Sak 1.  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak enstemmig. 
 
Sak 2. Konstituering av styret 
Forslag til vedtak: 
Nestledere - Per Liahagen 
Kasserer - Gunn Kolbræk 
Vedtak enstemmig 
 
Sak 3. Valg av to utsendinger til Landsmøte.  
Forslag til vedtak: Jon Sand og Per Liahagen 
Vara: Andreas Groseth 
Det ble fremmet nytt forslag av utsendinger til Landsmøte. 
Forslag til vedtak: Jon Sand og Tollef Haug 
Vedtak enstemmig: Jon Sand og Tollef Haug er utsendinger til Landsmøte til NSG 2009 
 
Sak 4. Nord Trøndelag vil legge fram en sak om lammetall på Landsmøte. (se vedlegg) 
Utvikling av lammetall ble diskutert på årsmøte i Bsg, der flere ytret ønske om 
reduksjon av lammetallet. Dette ble ikke ført i protokollen som vedtak. 
Hvordan skal utsendingene fra Bsg stille seg til forslaget som kommer på landsmøte? 
Vedtak: Saken må sendes over til styret for utredning av konsekvensene ved å 
redusere vektlegging på lammetallet i saueavlen. Nsg semin må i større grad sørge for 
variasjon i værmateriell fra seminstasjon, slik at alle behov ivaretas med tanke på 
videre avlsarbeid. Dette gjelder også værringene som skal produserer værer til 
bruksbesetninger. Både negative og positive sider må fremheves. 



Sak 5. Referatsaker/innkomne brev 
a) Møte med Norges Bondelag om fotråte 
Fotråtegruppa v/Andreas Groseth og Jon Sand har i møte 4.mars informert Norges 
Bondelag v/Anders Huus om Buskerud sitt syn på bruk av midler til fotråtearbeidet i 
forbindelse med Friskere føtter. Urettferdigheten i forbindelse med beitebruk 
angående antall som er undersøkt ble også poengtert med de resultatene som er 
kommet hvor enkelte er pålagt restriksjoner, mens andre ikke har fått sjekket sin 
besetning. 
Fotråtegruppa vil skrive et nytt brev til styringsgruppa i Friskere føtter. 
Vedtak: Styret i Bsg støtter dette med underskrift fra leder 
  
b) Møte med Buskerud Bondelag angående jordbruksforhandlinger 2009 
Leder Jon Sand har deltatt i møte med BB hvor innspill til jordbruksforhandlingene ble 
gjennomgått.  
Saker som ble fremhevet: 

- øke noe på pris (konsekvensene ved at målprisen blir borte må avklares) 
- øke noe på beitetilskudd 
- smilmidler til tiltak for å bedre fôringsplass ute. 
- Friskere føtter søker store beløp til videre arbeid mot fotråte. Dette bør 

revurderes. 
Innspill til jordbruksforhandlingene 2009 skal sendes skriftlig til BB. 
 
c) Innkomne brev 
Fra Nsg 
27.02.09 Innkalling til landsmøte og representantskapsmøte i Norsk Sau og Geit  
Fra Buskerud Bondelag 
23.02.09 Bioforsk Rapport: Tapsårsaker hos lam på beite i Ørpen-Redalen, 07 og 08 
 
Sak 6. Eventuelt 
Søndag 15. – 16. august er etter initiativ fra Gjeterhundnemnda avsatt til familiehelg 
på Kamben. Dette kan kombineres som et større arrangement hvor alle 
saueinteresserte får mulighet til å delta.  
Vedtak: Styret vil jobbe videre med arrangementet i samarbeid med 
Gjeterhundnemnda og prosjekt 40-4. Dette tas opp på neste styremøte. 
 
 
 
 


