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Bromma, 27.11.2008 
 
Til stedet:  
Tore Bergan, Steinar Bergerud, Gunn Kolbræk, Karstein Dolvik, Brita 
Løvstuen, Vinni Foss 
Forfall: Stein Lauvrud 
 
 

Referat fra styremøte i Buskerud Sau og Geit 
Nor Kro - Bromma, torsdag 27. november kl: 10:00 – 14:30 
 
Saksliste: 
Sak 30. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste enstemmig vedtatt. 
 
Sak 31. Godkjenning av styrereferat fra møte 19. august 2008 
Styrereferat fra 19. august enstemmig vedtatt 
 
Sak 32. Prosjekt ”Snu sauen” i Buskerud.  
Buskerud har fått tilbud fra Nsg, ”Prosjekt snu sauen” om å snu all sau i Buskerud.  
Vedtak i styret er enstemmig for å godta tilbudet fra Nsg. 
 
Sak 33. Prosjektgruppe – fotråte.  
Bsg inviterte til møte om fotråte på Sole Hotell 5. november. Her kom det forslag fra 
møtedeltagere om å oppnevne en prosjektgruppe som skal arbeide mot Nsg, Animalia og 
Mattilsynet angående problematikken rundt fotråte. Styret i Bsg foreslår følgende 
personer til prosjektmedarbeidere: 

 
Erlend Yttri Brekken, ”snuer”/produsent  
Steinar Bergerud, styremedlem Bsg/produsent  
Andreas Groseth, produsent  
Tollef Mathismoen, produsent/praktiserende veterinær  
Halvor Spildrejordet, produsent med saneringserfaring 
Eventuelt en fra Mattilsynet: Tor Bakken, Torleif Skarra, Embrik Gjengedal 



Innspill fra Andreas Groseth i brev datert 16.11.08 ble tatt med i utarbeidelse av mandat 
for prosjektgruppa. Følgende mandat ble foreslått: 
 
Bakgrunn for opprettelse av prosjektgruppa er den negative konsekvensen oppdagelse av 
fotråtebakterien, Dichelobacter nodosus har hatt for sauenæringa i Buskerud. I etterkant 
av ”Snu sauen” prosjektet er bakterien konstatert både i og utenfor avlsbuskaper. 
Samtidig dukker det opp positive bakterieprøver flere andre steder i landet. Informasjon 
ut til næringen har vært dårlig. Mange produsenter er frustrert over restriksjoner ved 
påvisning av bakterien uten kliniske symptom med sjuke dyr. Restriksjoner ved slipp av 
sauen på utmarksbeite er også en sak som mange savner konkret svar på. Hvordan skal 
sauenæringa begrense smittepresset for så langt det er mulig å unngå kliniske situasjoner. 
Dette er noe av hva prosjektgruppa skal arbeide med. 

 
- Prosjektgruppa oppnevnes av styret i Buskerud Sau & Geit og rapporterer til 

fylkeslaget. 
- Prosjektgruppa konstituerer seg på første møte. 
- Prosjektgruppa skal holde seg mest mulig oppdatert på status av fotråte i Buskerud 
- Prosjektgruppa bidrar til i samarbeid med aktuelle parter. En oppgave er å utarbeide 

informasjonsstrategi til saueprodusenter i fylket. Det er viktig i dette arbeidet at 
det legges vekt på gode praktiske løsninger for næringen og at restriksjoner/påbud 
ikke bidrar til å skape unødig negativitet i næringa. 

- BSG arbeider for at organisasjonen gjennom prosjektgruppa blir representert i 
sentrale organ for å påvirke til strategi og løsninger på fotråte som saueholdet er 
best tjent med. 

- Kostnadsdekking i forbindelse med arbeidet dekkes ihht budsjett utarbeidet av BSG 
og Fylkesmannens landbruksavdeling. 

- Justering av mandatet skal kunne være mulig dersom det dukker opp nye moment. 
 

Fylkeslaget oppfordrer medlemmene til å støtte opp om hverandre i kampen om 
sjukdommen fotråte. 
Steinar innkaller til første møte i prosjektgruppa. 

 
 
Sak 34. Planlegging av årsmøte  
Årsmøte for Bsg er satt til 20. og 21. februar, på Brøstrud i Uvdal 
Forslag saker til årsmøte:  
- Kartlegging av fotråte er viktig, men ulike meninger om handteringen i etterkant. 
- Hvordan begrense fotråteutbrudd? Innspill fra fotråtegruppa. 
- Neste årsmøte 2010 sted og tid? 
- Kompetansebevis – dyrevelferd, - (studiering) 
- Marit Surlien Hoen – sommerbeite – tapssituasjon fra beitelag,  
- Prosjekt Ørpen/Redalen 
- Kommentar fra Miljøvernavdelingen: Invitasjon til Even Knutsen om å redegjøre for 
rovdyrsitusjonen. (Øivind Holm?) 
- Landsmøtesaker (25. og 26. mars.) 



Vi håper å kunne gjennomføre årsmøte på fredag fra kl 14:00 
Først må det undersøkes om foredragsholdere har mulighet til å komme lørdag? Dette 
undersøkes og lørdag blir fagdag dersom alt går ihop. 
 
Sak 35. Oppfordring til støtte i bruk av jakthund 
Sporingshunder Tore Jansen, importerer hunder som sporer rovdyr på barmark. 
Bsg vil gi en oppmuntring på kr 5000.- Tore Jansen er villig til å dekke hele fylket ved 
behov. Presentasjon på hjemmesida?  
Bsg oppfordrer alle lokallag til å gi en oppmerkesomhet på kr 1000,- (Kan lokallaga 
bygge opp et fond med kr 2.- pr vinterfôra sau i de enkelte lokallag (Nore & Uvdal sau & 
geit har erfaring!)) 

 
Sak 36. Referatsaker /orienteringer 
- Leder informerte om prosjekt ”snu sauen” 
- Nsg v/Vivi Lindholm vil gjennomføre kurs i organisasjonsarbeid på nyåret for ledere i 
lokallag 
- Nortura har gjennom mange år holdt sekretær for fylkeslag under Nsg. Pga 
kostnader ved dette vil Nortura trekke denne tjenesten ut. Nsg har bedt om innspill 
fra Bsg om behov for sekretær og dennes gjøremål. 
Sekretærfunsjon – skjema/brev fra Nsg datert 14.11, styret fylte dette ut for retur 
til Nsg med frist 3.desember. 
 
Sak 37. Innkomne brev 
Fra Nsg: 
10.10 Orientering om representantskapsmøte 22. – 23. oktober 
14.10 Sakspapir til representantskapsmøte 22. – 23. oktober 
27.10 Informasjon om salg av Parkveien 71 i Oslo 
28.10 Orientering om finansiering av prosjektet ”Snu sauen”. 
04.11 Rundskriv til lokallagsledere, fylkeslag og sekretærer. 
10.11 Innspill på handlingsplan for dyrevelferd i produksjonene – frist 24. 11 
 
12.11 Brev fra Andreas Groseth angående fotråte 
16.11 Brev fra Andreas Groseth angående fotråte 
 
Sak 38.  Eventuelt 
Forslag er kommet inn om å sende et tillegg til Nsg fra Bukkeringen på geit angående ny 
organisering av geiteavl.  
Vedtak: Bsg sender til Nsg, som tillegg til tidligere høringsuttalelse fra Bukkeringen: 
Avlsrådet på geit i Norge må ha representanter valgt av geiteprodusenter. 

 
Neste styremøte 5. januar, Nor Kro – Bromma, kl 10:30 
Referent: Vinni 
 


