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Gol, 07.06.07 
 
Referat fra styremøte på Flå 7. juni, 2007 
 
Til stede:  
Tore Bergan, Cecilie Brennsæter, Steinar Bergerud, Gunn Kolbræk, Karstein 
Dolvik, Vinni Foss 
Meldt avbud: Stein Lauvrud 
 
Start kl 10:00 - slutt Kl 15:00 
       
Sak 16. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjenning av innkalling og saksliste godkjent. 
 
Sak 17. Godkjenning av styrereferat fra møte 19. februar 
Styrereferat enstemmig vedtatt 
 
Sak 18. Konstituering  
Ingen forandringer fra forslag lagt fram på styremøte 19. februar 
 
Sak 19. Resultat fra jordbruksforhandlingene 
Gjennomgang av resultater fra jordbruksforhandlingene. Spørsmål er stilt om hvor 
målprisen blir av? Dagali og Skurdal sau og geit vil arrangere møte om saken. Leder vil 
delta, og vi håper dette blir et åpent møte for alle inntresenter. 
 
Sak 20. CAE på geit, en B-sjukdom? 
CAE  er i dag en C sjukdom på geit, enkelte vil arbeide for å få denne definert som B-
sjukdom. Hvilke konsekvenser vil dette få for geita? Bsg sender spørsmålet over til 
Bukkeringen. 
Cae er et virus som går på geit og kan angriper hele dyret. Byllesjuka ligger under Cae. 
Referer til prosjektarbeid utarbeidet av Kjersti Nord, ”Forekomst i Norge, 
bekjempelse og sammenheng med melkeproduksjon/melkeparameter.” 
 
Sak 21. Avlsstatuetten på geit 2006, tidspunkt for endring av kriterier før utdeling. 
Fylkeslaget tar dette som informasjon. 
  
 



Sak 22. Sanering av geit – konsekvenser. 
Sanering gjøres hovedsakelig for Cae, byllesjuke og paratuberkulose. 
Det har vist seg at sjukdommene kan forekomme også i sanerte besetninger. Hvordan 
smittes sanerte besetninger av sjukdommen? Dette er under kartlegging og vanskelig å 
forklare. Spørsmålet om verdien av sanering i geitebesetninger kommer opp? 
Fylkeslaget venter på innspill fra bukkeringen for eventuell oppfølging. 
Mer informasjon på Nsg sine hjemmesider, Helsetjeneste for geit 
 
 
23. Referatsaker 
Innkomne brev/e-post: 
Rundskriv fra Nsg: 
20.2 Innkalling til representantskapsmøte og landsmøte 
27.3 Rundskriv  
27.4 Jordbruksforhandlinger 2007 – 2008 
3.5 Rundskriv 
Fra Buskerud Bondelag: 
22.2 Søknad om åpning av gaupejakt 
23.2 Oppfordring til utvidet kvote i region 2 og Ulv i Aust-Agder 
7.3 Kombinasjonsprosjekt 
16.3 Invitasjon til rovviltmøte 
 
 
24. Eventuelt 
- Leder orienterer om dødvarsel prosjekt i Ørpen Redalen, Krødsherad. 
 - Det er sådd tvil om Nsg og Bsg er medlem i Bygdefolkets studieforbund. 
Cecilie har undersøkt med Nsg. Nsg er medlem, dermed er også automatisk Bsg medlem 
i Buskerud studieforbund. 
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v/sekretær 
 


