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Bromma, 11.11.2010 
 
Tilstedet: Jon Sand, Per Liahagen, Gunn Kolbræk, Stein Lauvrud, Tollef Haug, Brita 
Brun Løvstuen, Vinni Foss 
 
Referat fra styremøte i Buskerud Sau og Geit på Nor Kro, Bromma. 
Torsdag 11.11.10 kl 10:00  
 
Saker: 

9. Godkjenning av innkalling og saksliste  
Enstemmig godkjent 

10. Godkjenning av referat fra telefonmøte 31.05.10 
Enstemmig godkjent 

11. Jordbruksoppgjøret 
-Bsg vil fronte fellessyn angående rovdyr sammen med andre 
organisasjoner som Bondelaget, Småbrukerlaget med flere. 
-Tilskudd på voksne søyer med telledato 01.01 er uheldig.Telledato 
bør endres. Dette med bakgrunn i: 
Etableringsbruk vil ikke få tilskudd første året pga påsett lam som 
med dagens tilskuddsordning er for unge til å få tilskudd. Voksne 
utrangerte søyer blir stående i fjøs flere måneder enn nødvendig. 
-Tilskudd til dyr på beite bør økes 
-Tapsforbyggende tiltak i forhold til rovdyr bør økes. eks tilskudd til 
radiobjeller 
-Flere muligheter for investeringsmidler til hus for sau.  
-Bruk av vokterhund på innmarksbeite kan gjøre nytte, – på 
utmarksbeite er dette lite aktuelt uten gjeter. 
-Tilskot på mjølkegeit og geiter under 12 mnd. 

I dag er det slik at ein ikkje får tilskot på unggeiter under 12 mnd på 
telledato 31. des. Vaksne geiter som har kjea minst ein gong gis det 
tilskot på. Her i Buskerud har vi kjeing i januar. Påsettet av kje som da 
er ca 11 mnd gamle ved telledato blir det da ikkje gitt ei krone i tilskot 
for fordi dei enno ikkje har kjea.  
Tine har ulike hentefrekvensar av geitemjølk i ulike distrikt i landet. I 
Tine øst sitt område som Buskerud høyrer til, har Tine bestemt at det 
ikkje skal hentast geitemjølk i november og desember. På Vestlandet har 



dei ingen slike leveringsfrie periodar. Rundt om i landet er det kjeing til 
ulike tider, der nokre har kjeing før nyttår. Desse får da full pott i 
tilskot på sine unggeiter fordi desse har kjea før telledato 31. des. 
Geitehaldarar i Buskerud får ikkje tilskot for desse dyra fordi kjeing er 
etter telledato. 
Derfor bør NSG arbeide for at det også blir ein eigen tilskotssats på 
unggeiter før dei har kjea, eksempelvis ein eigen sats på unggeiter 
mellom 9 og 12 mnd. Da vil desse forskjellane i kjeingstidspunkt, 
hendtefrekvens av geitemjølk og samla tilskotssum for geitehaldarar bli 
utjavna i forhold til denne telledatoen. Referent:Tollef haug 
 
 
12. Årsmøte og årsmelding 

Årsmøte er fastsatt til 4. – 5. mars 2011 på Lampeland/Flesberg. 
Start til lunsj – Odden forespørres. Invitere Gotfred Rygg, eventuelt Bråten, og 
Espen Marker. Kopier rapporten Ørpen/Rendalen.   
Marit Surlien Hoen – fylkesmann, beitesesongen og litt om utvikling regionalt 
ville vært interessant 
Beitebruksplan, Jon Lilleslett og noen fra kommunedelplan med erfaringer.  
Årsmøte: Kort om lammetall – årsmelding som før 
 

13. Gromsauprisen 
Per Lindholt fra Hedmark er foreslått som kandidat. Jon Sand tar kontakt med 
Hedmark for eventuelt påtrykk derifra med støtte fra Buskerud.  
 

14. Lammetall. Hva kom ut av møte på Kamben?  
Møte på Kamben var igangsatt med bakgrunn i årsmøtevedtaket angående 
lammetall. Flere var kommet for å høre på avlssjef Thor Blickfeldt.  
Det er nå avlet fram en sau som har potensiale for lammetall og tilvekst – 
endring av miljøbetingelsene kan gjøre denne til en allsidig brukssau.   
 Brev: enes med årsmøtevedtak samt engasjement! 
Tilbudet av variasjon på avlsmateriell ut til bruksbesetning er viktig for salg av 
værer fra avlsringer og semin. Tilskudd til væreringer bestemmes av Avlsrådet 
som tar utgangspunkt i størst mulig O-indeks ved innsett, dette fører til 
vanskeligheter med å produsere lave indeksværer på lammetall. Bsg ønsker å 
påpeke større spredning slik at folk kan bestemme selv for hva de vil ha. Ikke 
alle vil eller har muligheten til å inseminere sjøl. Brev sendes til Avlsutvalget og 
styret i Nsg med kopi til avlsrådet. Avlsutvalget bør kunne tilby etterspurte 
varer, og innføre rutine for å fange opp interesser – eventuell bestilling. 
Spørreundersøkelse?  
 

15. Beiteprosjekt på minnestølen, Hol 
Per Liahagen informerer. Bsg ønsker å få prosjektet til å gå videre. Forsker 
Atle Mysterud har hatt ansvaret for prosjektet som har vart i 10 år. Neste 
sommer er siste året med aktivitet på Mindestølen. Mysterud ser seg ferdig 



med sin oppgave. Det er mangel på penger og ressurser til videre drift for 
andre aktører. Bsg har oppfordret til videre drift og som Mysterud har gitt 
gode tilbakemeldinger på, men han ser det som vanskelig å få forskningsmidler 
til videre forskning samtidig som det ikke er mange som står i kø for å overta! 
Dette er et positivt prosjekt for saueholderne som kan gi god dokumentasjon på 
sauens påvirkning som beitedyr.  
Bør Nsg se på mulighetene til å fortsette prosjektet? Mulig et brev til Nsg med 
oppfordring til engasjement? Et godt tema på eventuelt høstmøte, dette også 
for å gjøre prosjektet kjent. Unike mulighet ved videre framdrift! 
 
 

16. Landsmøte 2010 – kandidater til valg 
Saken er tatt opp og diskutert. 
 

17. Orienteringer og referat saker  
Innkomne brev: 

 28.05.10 Nsg  Sakspapir til styremøte 
 04.04.10 Fylkesmann Invitasjon til rovviltmøte Region 2 
 07.06.10 Nsg  Oppfordring til å støtte ”Skal Norge gro igjen”? 

10.06.10 Nsg  Protokoll fra styremøte 02.06.10 
11.06.10 Nsg  Pressemelding fra Nsg 
22.06.10 Baklien Invitasjon til nasjonal konferanse 
01.07.10 Nsg  Rundskriv lokallag og fylkeslag 
02.07.10 Nsg  Bilder fra beitebruk 
06.08.10 Nsg  Lokallag, gjennomføring av årsmøte 
01.09.10 Fylkesmann Invitasjon Rovviltseminar Region 2 
17.09.10 Nsg  Innspill MD ang rovdyr 
11.10.10 Fylkesmann Invitasjon til vokterhundmøte 
11.10.10 Nsg  Innkalling representantskapsmøte 
14.10.10 Bondelag Invitasjon til møte om landbruksmeldingen,  
22.10.10 Nsg  Uttalelse fra representantskapet 

     Brev fra valgnemnda 
02.11.10 Nsg  Invitasjon til konferanse ang sjukdom 

 
Jon Sand referer fra representantskapsmøte i Nsg 20. – 21. oktober.  Her ble det 
forfattet en uttalelse angående Nsg sitt arbeid mot rovdyr. Skader voldt av rovdyr og 
hund er en stor belastning på de som har sau i utmarka. Notatet fra 
representantskapsmøte ser det som viktig å utvikle lobbyvirksomhet i forhold til 
avgjørende politiske myndigheter. Nsg bør derfor opprette en stilling som har 
rovdyr/beiteproblematikk som hovedoppgave. Økende skader av rovdyr må være et 
politisk ansvar. Ved eventuell opprettelse av en slik stilling bør den økonomiske 
belastningen ligge under jordbruksforhandlingene. Notatet skal sendes til Bondelaget 
og småbrukerlaget. 
 
18. Eventuelt 



 
- 40000-4, Prosjektet er diskutert og leder skal i møte med styringsgruppa en 
av de nærmeste dagene. 
- Begynne med sau og slutte med geit – får disse rekruteringsstøtte? 30 – 40 
år, kvinneretta tiltak og ungdom. Sjekk med landbrukskontoret eller innovasjon 
Norge. 
- Penger fra samlingen på Kamben skal overføres til gjeterhundnemnda. 
- Høstmøte er etterspurt fra medlemmene i Bsg, dette tas opp på årsmøte med 
ønske om tidspunkt, tema med mer. 
- Nettsida til Bsg avventer overgang til ny server, Nsg innkaller til kurs og 
åpning for dette. Ønsker stoff fra medlemmer og lokallag – ny aktivitet utover 
vinteren. Innsett fra ringene er interessante. 
- Bsg ønsker å sende en henvendelse til avlsutvalget for å bedre interessen for 
bruksbesetninger angående værmateriell.  
- Kamben, bra samling for gjeterhund. Evaluering av samlingen med 
forbedringsområder tas opp med Gjeterhundnemnda. 
-Dokumentasjon for eksempel Ørpen/Rendalen prosjektet må gjøres 
bedre kjent – særlig i tap for skogsområde. 
-Gaupebestanden må ned, her har det kommet mye nytt med 
oppdaterte forskningsresultater!  
-Bjørneskader øker i omfang. Fellingstillatelse på bjørn er gitt, men 
vanskelig å fullføre. Slagbjørn må tas ut og det må gis rask 
fellingstillatelse. 
-Radiomerking av gauper skal avsluttes om noen år. Forebygging av tap 
med å få et “hint” om hvor ynglende gauper holder til er et tiltak som 
kan føre til redusert tap. Informasjon kan gi økt tillitt! Sporing av 
gaupe må effektiviseres! Er vi gode nok til å gi tilbakemeldinger til 
rovdyrkontakter? Oppfordring til alle beitebrukere og andre om gi 
tilbakemeldinger på observasjon av spor mm. Et effektivt jaktlag er 
viktig og avhengig av god organisering. Det må stimuleres til dannelse 
av jaktlag.  
 

Sekretær 
Vinni 
 
 


