
ÅRSMØTE 
Lørdag10.02.07 

 LAMPELAND  HOTELL 

Leder ønsket velkommen til årsmøtet. 

Møte startet med en runde rundt bordet med informasjon fra lokallag. 

Leder oppfordret styrene i lokallag til å opprette e-post grupper for medlemmene sine for å 
nå raskt ut med informasjon og invitasjoner. 

Flere lokallag er bekymret for nedgangen i sauebruk og antall sau. 

Forslag fra Nils Dengerud om flytting av sak 4, arbeidsplan til etter budsjett. Enstemmig 
vedtatt  om å flytte Arbeidsplan til sak 7. 

Til stede: 22 personer  

Sak 1. Konstituering 
Det var ingen bemerkninger til innkallingen, og møtet ble erklært for lovlig satt. 
Ønske ble fremmet om utsending av valgkomiteens innstilling blir sendt ut sammen med 
årsmelding. 
Kjell Gunnar Gravningen ble valgt til møteleder.  
Tone Berit Aasen og Haldis Prestmoen ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen.  
Opprop viste i alt 19 stemmeberettigete. 

Sak 2  Årsmelding 
Leder leste styrets årsberetning.  

Ivar Slettemoen redegjorde for årsrapport for avlsutvalget. Han informerte om nytt avlsutvalg 
i Buskerud blir formelt opprettet i møte med ringene 22. februar. I hovedsak vil 
regionsekretær ta ansvar for avlsframgang i regionene, det lokale fylkesutvalget skal ta seg av 
og gjennomføre kåringer m.m. 

Avlsutvalget i fylke vil få noe større tilskudd fra Nsg enn tidligere forespeilet. Dette til 
gjennomføring av fylkesvise tiltak. 

Steinar Bergerud stilte spørsmål til forsamlingen om innspill fra lokallaga for utvikling av 
avlsarbeidet for sauen. Tilbakemeldinger fra salen på at avlsutvalget burde sende ut spørsmål 
til lokallaga. Ivar Slettemoen mente dette ville komme i forbindelse med gjennomgang av nye 
avlsmål – som gjennomføres av Nsg i nær framtid. 

Årsmøte gir styret myndighet til å utnevne representant til avlsregionen. 

Nils Dengerud presenterte årsmeldingen til Bukkeringen. 

Jon Sand gikk gjennom årsmelding for Buskerud gjeterhundnemnd. 



Han orienterte om drifting av nemnda. Regnskapet for laget ble diskutert pga manglende 
revidering. Jon Sand spilte ballen over til styret i Bsg for å finne en ordning for føring av 
regnskapene for utvalga i Bsg. 

21 – 23.september 07 gjennomføres Europamesterskap for gjeterhund som er lagt til Skoger 
med Buskerud Gjeterhundnemnd som arrangør. Arbeidsgrupper er satt ned for planlegging, 
investorer er kontaktet og hjemmeside kommer med informasjon på sidene til Nsg. 

Årsrapport 2006, organisert beitebruk ble fredag presentert av Marit Surlien Hoen. 

Årsmøte ønsket fjorårets tall i antall bruk i årsrapporten fra organisert beitebruk, dyrekategori. 

 
Sak 3 Regnskap  
Kasserer redegjorde for regnskapet.  
Årsmelding og regnskap ble satt under avstemning og enstemmig godkjent. 

Sak 4: Eventuelt 
Ingen innkomne saker. 

Sak 5: Valg 
Valgkomitéens leder Sigurd Frogner ledet valget og orienterte om valgkomiteens arbeid.  
Til tellekorps ble Jon Lilleslett og Erlend Brekken Yttri valgt.  

BSG’s styre fikk følgende sammensetning: 
Leder:           Tore Bergan            Skotselv         ny 1 år 
Nest leder:          Cecilie Brennsæter  Tyristrand        ikke på valg 
Styremedlemmer:  
Steinar Bergerud     Rødberg          ikke på valg  
Gunn Kolbræk        Hokksund        ikke på valg  
Karsten Dolvig       Ål                     Ny 2 år 
 
Varamedlemmer, alle velges for 1 år: 
1. Stein Lauverud    Geilo, ny 
2. Brita Løvstuen,    Uvdal - gjenvalg 
3. Knut Birkeland,   Lier    - gjenvalg 

Revisorer, velges for 2 år   Personlig vara: 
Barbo Dusegard, Vats, ikke på valg  Tormod Smøttebråten, Gol, ikke på valg 
Kirsti Skrattegard, Ål,   gj.v.                       Leif Bergaplass,  Leveld,   gj.v. 

Valgkomité:     Personlig vara 
Torstein Skalland, Eggedal,  ikke på valg Knut B. Tangen, Eggedal,   ikke på valg 
Lars T. Øi, Hurum,                ikke på valg  Hans P. Øyan, Skollenborg  ikke på valg 
Jon Lilleslett, Hol                  ikke på valg  Magne H. Eide, Skurdalen,  ikke på valg 
Gerd  Jorde, Nes   ny 2 år        Ole Grimeli, Flå                   ny 2 år  
Kjell Gunnar Gravningen, Skollenborg 2 år   Steinar Staaland, Veggli  ny 2 år   
Jon Lilleslett ble valgt til leder i valgkomiteen     

 



Godtgjørelse leder …………………………kr. 10.000,- 

Godtgjørelse kasserer ……………………. kr. 3.000,-  hvis kasserer fører regnskap som i dag 
Godtgjørelse til tillitsvalgt med kassereransvar kr. 1.000,- hvis kassererjobben blir satt 
bort 
Hjemmesida ……………………………… .kr. 2.000,- 
Møtegodtgjørelse …………………………  .kr.    700,- 
Kjøregodtgjørelse etter statens satser ……...kr.         3,- 

 
Sak 6:  Budsjett 
Kjell Gunnar Gravningen presenterte forslag. 
Budsjettet ble enstemmig godkjent. 
 

      Budsjett
  

UTGIFTER 2005 2006
2007 

Budsjett 

INNTEKTER  2005 2006 2007   Honorarer 40755 40200 41000

Kontingenter  87280 78700 75000  Møteutgifter 5102 4996 5000

Refundert møter  35907 17319 40000  Reiseutgifter 6165 9174 9400

Renteinntekter  2202 3428 3500  Telefon,gebyr,.kontorrek. 3186 2181 3500

Nortura, kontor/sekretær  65000 40000 40000  Samlinger/møter 39478 63631 50000

        Gaver, premier, støtte 2350 1724 2000

              Innleide tjenester 1200   1200

        Arbeidsgiveravgift 4599 4644 4800

        Gjeterhundnemda 1019 1544 1600

        Nortura, kontor/sekretær 65000 40000 40000

   190389 149447 158500    168854 172768 158500

Sak 7.  Arbeidsplan 
Kjell Gunnar Gravningen presenterte forslag til arbeidsplan. 

 
Januar:         Planlegging årsmøte 
Februar:       Årsmøte 
Mars:           Innspill landbruksforhandlingene 
Juni:   
August:        Planlegging høstmøte.  
Oktober:      Oppfordre til god sporing av rovdyr 
November:   Høstmøte 
 
I tillegg kom disse prioriterte forslag fra årsmøte: 
-        Forslag til innspill ovenfor Nsg om oppretting av en arbeidsgruppe som kan utarbeide 
positive og negative sider ved drifta til organisasjonen. Særlig med vekt på effektivisering. 
-        Kulturlandskapstilskudd føles urettferdig for noen ved kommunenes prioriterte områder. 
Kan disse midlene komme alle til gode? 
-        Erstatningsordingene for tap av småfè på beite – fordeling. 
-        Oppfordre alle til å delta i sporing av rovdyr slik at det reelle antallet blir tilnærmet 
virkeligheten. 



-        Opprette allianser mot lokale politikere. 
-        Organisert beitebruk  - effektivisering ved å slå sammen sankelag og lokallag der dette 
faller naturlig. 
-        Medlemmer i Bsg vil være delaktig i Em gjeterhund 21 – 23. september 07 

         Vinni Foss, referent 
Møteleder: 

Kjell Gunnar Gravningen  Tone Berit Aasen  Haldis Prestmoen 

 

Fagseminar 09.02 

Leder ønsket velkommen til fagseminar i forbindelse med årsmøte til Buskerud Sau & Geit 

Innleder: Lars Bjaadal, leder i rovviltnemnda region 2 
Forvaltningsplan for gaupe, bjørn, jerv, ulv og kongeørn i region 2.  

-        Informasjon om forvaltningsregionene i Norge og geografisk område rovviltregion 2 omfatter: 
Buskerud, Telemark, Vestfold og Aust-Agder  

-        Rovviltnemndas oppgaver er å forvalte rovdyra og utarbeide forvaltningsplan.  

Geografisk differensiert forvaltning av rovdyr i regionen samt arbeider for forebyggende og 
konfliktdempende tiltak  

Gir anbefalinger om bruken av landbrukspolitiske og reindriftspolitiske virkemidler og 
samarbeider med organisasjoner og kommuner på tvers av regiongrensene.  

Skisse over myndighets  og ansvarsfordeling i rovviltforvaltningen ble skissert.  

• Miljøverndepartementet (MD) har overordna viltmyndighet og er klageinstans for vedtak 
fattet av RV og DN  

• Direktoratet for naturforvaltning (DN) er klageinstans for vedtak fattet av Fylkesmann, DN 
fatter vedtak om kvote for betinget skadefelling, kvotejakt og lisensfelling. DN fordeler midler 
til forebyggende og konfliktdempende tiltak i regionen.  

• Regional rovviltnemnd  utvikler (RV) og vedtar forvaltningsplan, de fatter vedtak om kvote 
for betinget skadefelling, kvotejakt og lisensfelling. RV prioriterer forebyggende og 
konfliktdempende tiltak og fordeler midlene til fylkesmann.  

• Fylkesmannen (FM)  

Fatter vedtak om skadefellingstillatelse på alle rovdyr innenfor fastsett kvote i perioden 1.6 – 
15.2. FM administrerer kvotejakt og lisensfelling og har sekretariatet for rovviltnemnda. De 
behandler søknader og tildeler midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak samt 
behandler søknader og fatter vedtak om erstatning for tap av sau og rein drept av rovdyr.  

Utfordringene i region 2 er den store andelen av sau i regionen med viktige beiteområder. Vesentlig 
tap i skogsbeite i deler av Buskerud fylke.  

   



Innleder: landbruksdirektør Astrid Aass fra Fylkesmannen  i Buskerud                      

Hvilke tiltak skal settes inn for framtidas drifting av kulturlandskapet?  

Innleder startet med oversikt over utviklingen av småfè i Buskerud som stadig går nedover. Antall dyr 
på utmarksbeite i Buskerud er kraftig redusert de siste 10 åra.  

Beitemark gror igjen og mister plantemangfoldet, husdyrbeiting er med på å opprettholde mange arter 
av blomster, sopp og insekter. Kulturlandskapet forsvinner. Buskerud er et stort reiselivsfylke, og har 
stor gjennomfart samt mye å vise frem som bondens kulturlandskap. Utfordringene er å utnytte disse 
mulighetene til å vise frem hva vi har. Regionalt miljøprogram har etter oppdrag fra Landbruks og 
matdepartementet tatt hensyn til de regionale utfordringene og ser på seterdrift, dyrka mark i fjellet, 
bratt kulturlandskap og prioritererområder innenfor kulturlandskapet i kommunene. 
Primærproduksjonen bør også kunne se muligheter i å utnytte turisme eksempel ”spons en sau”.  

   

Innlegger: Marit Surlien Hoen fra Fylkesmannen i Buskerud  

Oppsummerte årets beitesesong og tilskudd til forebyggende tiltak i fht. rovviltskader.  

   

Innleder: Magne Heddan fra Fabio forsøksring  

Politiske må = 15 % økologisk produksjon og mat forbruk i 2015, dette blir fulgt opp med økonomiske 
virkemidler.  

En vesentlig andel av saueholdet skal etter hvert bli økologisk.  

Regelverk, karenstid, gjødsling, økonomiske virkemidler, økonomi, merarbeid og driftsopplegg var 
temaer som ble belyst.  

Forsøksringene gir et gratis Førsteråd for de som måtte være interresert.  

Mer om økologisk landbruk finner du på disse hjemmesidene på internett.  

www.debio.no, www.oikos.no, www.agropub.no, www.lfr.no  

   

   

 


