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Sjåstad, 19.09.09 
 
 
Tilstede: 
Jon Sand, Per Liahagen, Gunn Kolbræk, Stein Lauverud, Tollef Haug, Brita 
Løvstuen, Vinni Foss 
 
 
Referat fra styremøte i Buskerud Sau og Geit - Sjåstad gård, 19. november  
 
Sak 24. Godkjenning av innkalling og saksliste.  
 Enstemmig vedtatt 
 
Sak 25. Godkjenning av styrereferat fra 15.08.09  
 Enstemmig vedtatt 
 
Sak 26. Fotråte – hva skjer?  
- I følge status fra Mattilsynet er det 2 besetninger i Kongsbergdistriktet, 5 i 
Hadeland/Ringerike og 1 i Hallingdal område som er under observasjon angående 
fotråte.  
- Det har kommet muntlige reaksjoner inn til Bsg på behandling av enkelt produsenter 
som har fått konstatert fotråte. Dersom Bsg skal gå videre med eventuell sak må dette 
komme i skriftlig form inn til Bsg.  
- Det er viktig nå at Nsg evaluerer situasjonen angående fotråte og ser på hva som er 
skjedd siden første utbruddet høsten 2008. Nsg må vurdere om Prosjekt friskere 
føtter bør avvikles, saken må opp i Nsg. Dette må også gjelde omsetningsmidler som er 
øremerket prosjektet med kr 0,60. Avsette, kr 0,30 må i 2010 gå til informasjon og 
forebyggende tiltak for å hindre nye utbrudd av fotråte.  Bsg mener det er viktig at 
midler til veiledning gis, der forebyggende miljømessige tiltak er viktig.  
Handlingsplan og statusrapport savnes fra prosjektet friskere føtter.  
Enkelte beiteområder i Buskerud vil snu all sau for å sjekke status.  
 
Sak 27. Rovdyrsituasjon  
- Erstatningsnivået er stigende og Bsg ser med uro på utviklingen. Tap av lam til ørn er 
økende og veldig vanskelig å få dokumentert.  
- Bsg støtter innspillet fra Buskerud Bondelag v/Eldor Bjerke ang kvote på jakt av 
gaupe 2010.  



Bsg oppfordrer lokallag/sankelag til å øke aktiviteten rundt sporing av gaupe før jakt. 
Stor aktivitet rundt sporing øker sjansen for felling av gaupe. 
 
Sak 28. Årsmøte – tid, sted og aktuelle tema. 
Årsmøte blir lagt til Gol, Eidsgård Hotell 20. – 21. februar 2010 

Aktuelle temaer fredag:  
- Omvisning på klippeplassen Nortura Gol 
- Mattilsynet, – praktisk gjennomføring av forskrifter, handtering av sjukdommer 
klasse B – erstatningsrutiner, orientering om fotråte. 
- Fylkesmann, – beitesommer 2009 
- Prosjekt 40000 – 4, Beiteområder i fjellet for nedre skogsområder? Diskusjon 
rundt beiteområder som er under press, - enten for problem med rovdyr, 
grunneiere eller gjerdeplikt. Erik Hørlick Berg 
- Beiterett - gjerdekonflikter, Erling Skurdal  
Lørdag 
Årsmøte – vanlige årsmøte saker  
 

Sak 29. Orienteringer: 
- Økonomi, Gunn referer om økonomien i Bsg, som pr dag har kr 127000, – på konto. 
Resultatet fra Kamben ble et overskudd på kr 24000.- disse skal fordeles med kr 
6000.- til Oppland og resten overføres Buskerud Gjeterhundnemnd.  
Alle i styret oppfordres til å sende inn reiseregninger for 2009 snarest mulig. 

 
- Tollef informerte om Prosjektet friskere geiter som skal være avsluttet innen 2012 
og som har som mål at alle geiteflokker skal være ferdig sanert innen den tid. Både Nsg 
og Tine er langt kommet i prosjektet. Tollef har deltatt på Geitehelg i Jølster. 
Evaluering av prosjektet skal være ferdigstilt innen 5. mars 2010. Spørsmål som stilles 
er: 

Hva som skjer med besetninger som ikke har sanert? 
Hva er tenkt etter at prosjektet er avsluttet i 2012? 

 
- Avlsarbeid i Buskerud 
Per og Vinni informerte om kort om ”siste nytt” innen avl.  
- Avlsrådet har åpnet for gransking i en besetning – denne må være tilknyttet en 
værering.  
- Det foregår diskusjon rundt kåring – om det skal kåres eller om den skal forandre 
form. Bsg ser at kåring er miljøskapende og er faglig viktig for næringen og vil beholde 
kåringssjå som en møteplass for sauebonden. 
- Forslag på størrelse av en avlsgruppe er satt til maks 2000 søyer fra 2012. Dvs at 
flere ringer i Buskerud må redusere antall medlemmer fra 2012 – især da ønske om at 
værelaga skal inn som medlemmer i ring. Bsg mener dette er uheldig og er imot et tak 
på antall søyer som vil gi disse konsekvenser. Tidligere har avlsmiljøet i Buskerud hatt 
god kontakt med Mattilsynet og har iverksatt gode rutiner for å redusere overføring 



av smittsomme sjukdommer på en god måte. Dette er en sak som det må jobbes mer 
med for avlsutvalget og regionrådet.  Organisasjonen i sin helhet bør være med på å 
forme utviklingen til det beste for avlsmiljøet for en god sau. 
  
Sak 30. Munnskurv, hva mener Bsg om tilbakemeldingen fra Animalia. 
Bsg har mottatt svar fra Animalia angående skriv sendt om sykdommen munnskurv som 
kan ramme både sau og mennesker. Bsg er skuffet over svaret som Animalia har gitt. 
Det er registrert få tilfeller av munnskurv i sauekontrollen. Alle oppfordres til å gjøre 
dette dersom de har sjukdommen. Bsg vil sende ut et spørreskjema til alle saueholdere 
i Buskerud før neste lammesesong for om mulig å få kartlagt problemet bedre. Per 
Liahagen vil utarbeide dette. Veterinærinstitutt har anbefalt kartlegging for å kunne 
dokumentere omfanget. Dette er en alvorlig sjukdom som gir store økonomiske 
konsekvenser for utsatte besetninger og kan gi blodforgiftning samt store plager for 
mennesker. 
 
Sak 31. Svar på henvendelser på spørsmål sendt Nsg  
Bsg savner tilbakemeldinger fra Nsg på innsendte brev/spørsmål. Hvordan er rutiner 
for tilbakemeldinger på spørsmål fra fylkes, og lokallag? 
 
Sak 32. Innkomne brev/orienteringer 

03.09.09 Nsg, Representantskapsmøte 21. -22. oktober 
11.09.09 Nsg, protokoller fra styremøte i Nsg 
05.10.09 Helsetjenesten Animalia, svarbrev på innsendt brev ang munnskurv 
9.10.09 Nsg, program for representantskapsmøte 
19.10.09 Nsg, Om rovvilterstatning på representantskapsmøte 
04.11.09 Nsg, Erfaringskonferanse beiteprosjekt 2009-11-30 
02.11.09 Buskerud Bondelag, Framdriftsrapport for det skandinaviske 
forskningsprosjekt for gaupe 08 – 09 
06.11.09 Buskerud Bondelag, Vedrørende møte i rovviltnemnda 
13.11.09 Endringskommentar forskrift for rovvilt 
 
Leder Jon Sand informerte fra representantskapsmøte 
 
 

Sak 33. Eventuelt 
Ingen saker under eventuelt 

       
Referent: 
Vinni 
 
 


