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Leder ønsket velkommen til årsmøtet. 
Opprop viste 12 stemmeberettige + styret. 11 av 19 lokallag er representert. 
Leder kommenterer dårlig fremmøte og beklaget sterkt at flere av de større lokallag er fraværende.  
Dette ble også påpekt i årsmøte, argumentet var at et aktivt fylke som Buskerud ikke klarer å stille 
med representanter fra alle lokallag.  
  
Til stede: 19 personer   
 
Sak 1. Konstituering 
Det var ingen bemerkninger til innkallingen, og møtet ble erklært lovlig satt. 
 
Andreas Groseth og Magne Lindtvedt ble enstemmig valgt til å skrive under protokollen. 
Opprop viste i alt 17 stemmeberettigete. 
 
Sak 2. Årsmelding 
Leder leste årsmeldingen og utdypet problemet rundt Nykirke beitelag.  
 
Ytringer fra salen. 
* Det ble poengter viktigheten av å ha utarbeidet beitebruksplan å få denne inn i kommuneplan i 
egen kommune. Oppfordring ble gitt til alle lokallag om å få utarbeidet beitebruksplan samt å få 
denne vedtatt inn i den enkelte kommuneplan.  
 
* Bondelaget og Fylkesmann har vært gode samarbeidspartnere i år for Buskerud Sau & Geit.  
* Medlemstallene er synkende og det blir for lite penger til aktivitet av summen som tilbakeføres til 
lokallag.  
* Avlsmiljø forsvinner i forhold til sentralisering av organisering. Gnisten mangler og forsvinner! 
Interessen må være lokalt innenfor avl, sentraliseringen som er gjennomført bør vurderes.  
* Savner prosjekt som gjør det spennende å drive med sau, reaksjon på teknikken som utvikles. En 
må ta seg tid til å se på dyra og ha tid til å drive med dyr. Mangfoldet i sauenæringa må holdes 
oppe, både små og store besetninger er viktig.  
* Positiv medieomtale,- alle lokallag oppfordres til å komme med ”gladhistorier” til pressen. Vi må 
bli flinkere til å markedsføre næringen vår. 
* Det er stort engasjement i områder med sau, men driftsomfang gir ikke god nok økonomi. Her 
spiller familiesituasjon inn, og mange holder hjulet i gang med lettvinte løsninger. Økonomien vil 
være en stimuli til videre drift.   
 
* Optimisme virker tydelig i miljøet.  
* Spenning, utvikling av drifta, vise utad hva vi driver med.  
* Inngjerding av små bruk til landskapspleie? Levende bygder.  
* Bidrag til positiv opplevelse for eventuelt lesers opplevelse.  
* Vi tenker som fagpersoner og snakker fag. Mulig vi må vinkle næringen fram det som folk vil ha. 
Motpartens forutsetning må ivaretas. 
 
Jon Lilleslett gikk gjennom årsmeldingen/regnskap for avlsutvalget. 
Finansiering av avlsutvalget går på frivillig innsats. Avslutvalget i fylke er ikke viktig i forhold til den 
sentraliseringen som har vært. Prøver å dra inn underskudd fra værringene. 
Det vil bli sendt inn evaluering av regionene i forhold til fylke. Buskerud er et lite avlsfylke med få 
ringer i forhold til før. Forslag om større pris på værer? Alt skal ikke være billig. Økonomien i 
ringene har ikke mye å gå på. Betalingsviljen hos produsenten til innkjøp av avlsmateriell er ikke 
stor. Liten pluss på slakteoppgjøret kan virke positivt med å styrke også betalingsevnen her. 



  

 
Jon Sand gjennomgikk årsmelding fra gjeterhundnemnda. Han poengterte at gjennomføringen av 
Europamesterskapet i gjeterhund lykkes bra! Presseomtalen med en ekspert i fronten gjorde bruk 
av media optimalt. Han poengterte også hvor viktig det er med rette arenaer. Samarbeid med 
hovedsponsor Felleskjøpet var viktig. Det ble gitt gode tilbakemeldinger i en ellers stor 
dugnadsjobb. Jon Sand poengterte viktigheten av å sette bort arbeid som en ikke kan for å 
konsentrere seg om det en kan. Brukt gjeterhundarenaen til presseomtale, dette er en positiv 
vinkling av sauenæringa generelt. 
 
Årsmelding bukkeringen. 
Karstein Dolvik gikk gjennom årsmelding for bukkeringen. Få geiteholdere i salen. Ganske få 
sauebønder òg! 
 
Geita har en god avdrått i Buskerud. Karstein Dolvik stilte spørsmål om hvordan dette stiller seg 
angående saneringsprosjektet på geit. Tilfeldigheter i avlsmateriell for hva som går videre etter 
sanering. Dette er vanskeligheter pga tilstedeværelse ved snapping av de avlsmessige gode 
geitene. Sanering er ikke gjennomført i alle buskaper. 20 buskaper skulle starte i første omgang 
med sanering, for så å vurdere prosjektet. Saneringen ble videreført. 2 besetninger som meldte seg 
til sanering har trukket seg, dette pga slakt av gode alvsdyr i og med høye avdråttstall i 
besetningen fra før. Vellykkede saneringer er ikke bedre. Enkelte venter og tenker seg om før 
gjennomføring av sanering. Midler kan forsvinne. Parattuberkulose er den samme på sau og geit, 
kan sanering av geit også føre til saneringen av sau? Smittepress? Nytte og unytte.  
 
Sak 3  Regnskap 
Kasserer Gunn Kolbræk gikk i gjennom regnskapet 
 
Årsmelding og regnskap ble satt under avstemning og enstemmig godkjent. 
 
Sak 4: Innkomne saker 
Ingen innkomne saker 
 
Sak 5: Valg 
Valgkomitéens leder Jon Lilleslett ledet valget og orienterte om valgkomiteens arbeid.   
Til tellekorps ble Jon Sand og Øivind Gurandsrud valgt.   
 
BSG’s styre fikk følgende sammensetning: 
Leder:            Tore Bergan     Skotselv  Gjenvalg 1 år 
Nest leder:     Steinar Bergerud    Rødberg Gjenvalg 2 år                                 

Gunn Kolbræk Hokksund Gjenvalg 2 år 
Stein Lauvrud    Geilo  Ny 2 år 
Karsten Dolvig     Ål                    Ikke på valg 

 
Varamedlemmer, velges for 1 år: 
1. Brita Løvstuen,    Uvdal        Gjenvalg 
2. Per Johnsrud,      Ringerike  Ny 
3. Arne Chr. Sand    Lier        Ny 
  
Revisorer, velges for 2 år   Personlig vara: 
 Barbo Dusegard, Vats, Gjenvalg Tormod Smøttebråten, Gol,  Gjenvalg 
 Kirsti Skrattegard, Ål,    Ikke på valg Leif Bergaplass,  Leveld,     Ikke på valg 
 
Valgkomité:      Personlig vara 
Guttorm Tovsrud, Sigdal, Ny     Nils Nerdalen, Sigdal,    Ny 
Knut Birkeland, Hurum,    Ny                Hans P. Øyan, Skollenborg   Gjenvalg 
Tone Berit Aasen, Hovet      Ny               Magne H. Eide, Skurdalen,    Gjenvalg 
Gerd  Jorde, Nes                  Ikke på valg Ole Grimeli, Flå                    Ikke på valg 
Kjell Gunnar Gravningen, Skollenborg Ikke på valg Steinar Staaland, Veggli   Ikke på valg 
 



  

Kjell Gunnar Gravningen 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.    900,- 
Kjøregodtgjørelse etter statens satser …….  kr.          
 
 
Sak 6:  Budsjett 
Budsjettet ble enstemmig godkjent. 
INNTEKTER 2006 2007 Budsjett UTGIFTER 2006 2007 Budsjett 
Kontingenter 78700 79990 75000 Honorarer, styret 40200 43000 50000 
Tilskudd 10000 40400 17000 Møteutgifter, styret 4996 1557 5000 
Refundert møter 17319 20250 30000 Reiseutgifter 9174 6120 6300 
Renteinntekter 3428 6126 6000 Telefon,gebyr,kontorrek. 2181 1983 4500 
Nortura, kontor m/sekretær 40000 40000 40000 Samlinger/møter 63631 38945 50000 
  149447 186766 168000 Gaver, premier, støtte 1724 7088 2000 
      Innleide tjenester  2400 1200 
      Arbeidsgiveravgift  4644 6149 6200 
      Gjeterhundnemda 1544 2732 2800 
      Nortura, kontor/sekretær 40000 40000 40000 
          172768 149974 168000 
 
 
Sak 7.  Arbeidsplan 
Leder presenterte forslag til arbeidsplan. 

 Handlingsplan: 
 Januar:         Planlegging årsmøte 
 Februar:       Årsmøte 
 Mars:           Innspill landbruksforhandlingene 
 Juni:              
 August:        Planlegging høstmøte.   
 Oktober:      Oppfordre til god sporing av rovdyr 
 November:   Høstmøte 
  
 Tillegg: 

 
*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 og redusering 
av utgifter. 

 *Opprette allianser mot lokale politikere. 

 
*Organisert beitebruk - effektivisering ved å slå sammen sankelag og lokallag der dette faller 
naturlig. Forenkling i forhold til Nsg - vedtak. 

 *Tyngde - kraft med strategi i rovdyrproblematikken. 
 *Fortsette samarbeid med Fylkesmann og Buskerud bondelag,                                                    
 *Styrking av saueholdet i Buskerud (40000 - 4). 
 *Sanering av geit? Hvilken vei går den? Hvilke konsekvenser gir dette for sauenæringen? 
  

 

*Forslag høstmøte til fjells! Ikke for seint, - oktober? Første del av november? Tema: "God 
sporing av rovdyr"? "Bygning for sau", innredning hos Jon Lilleslett, invitere spesialrådgiver på 
bygg, Knut Evensen? Effektivisering - praktisk arbeid, besøks-runde! Samarbeid med lokallag?

 
 
 
 
 



  

Runde rundt bordet med informasjon fra lokallag. 
Lier 

Har skutt gaupe, gjennomfører studiekurset 2 på kroken. Aktivitet med salg av saltstima lam på 
Lierdagene med 100% oppslutning fra medlemmer, gjennomføres 2, hvert år. 
50 år i år, stor oppslutning på årsmøte. Gjeterhundlaget har stor aktivitet I laget. 

 
Vats & Leveld 

Gjennomfører vårmøte med dyrlege, besøkaktivitet for barnehager i geit – og sauefjøs. Aktiv under 
Ål utstillinga 
 

Øvre Eiker 
Liten aktivitet og færre medlemmer. Styret tar selvkritikk på aktivitet. Skoleklasser og barnehager 
på besøk. 
 

Nes 
Ingen konkrete planer. Tap på sommerbeite har gått ned, men også færre antall dyr slipt ut. 
Ansvar for kåring. 
Familie dager med grilling kan være aktuelt. 
 

Modum 
Årsmøtefest med 106 påmeldte, serverer retter av søyer. Skogstur med grilling av saltstima lam, 30 
deltagere. Hundetrening med instruktør Smørgrav som stiller opp. Store tap I Holeia som fører til 
stor frustrasjon hos medlemmene. 
 

Ringerike 
Gjennomført felles sauedag med 50 deltagere. Tema var elektronisk merker med utnyttelse av 
disse samt fjøsbesøk. 
Samarbeid med Hole/Ringerike bondelag med organisering av produsenter på storfè og sau. Hva 
vil du med gården din? 
Liste sendes rundt for påmelding til studiegruppe. Tar for seg aktuelle temaer. 
 

Numedal & Sandsvær 
Lite aktivitet, det er gjennomført en tur til Rogaland og 2 studieringer  ”2 på kroken” er startfasen. 
 

Hol & Geilo 
Slår seg sammen til et lag. Savner konkrete arbeidsoppgaver  
 

NSG 
Gode tilbakemeldinger på høringer som er sendt ut til fylkene på: 
Jorbruksforhandlingene, ny dyrevernslov og rovdyrproblematikken. 
Nsg sin høringsuttaleser til jordbruksforhandlingene ligger på Nsg sin hjemmeside 
Nsg sier de har god dialog med faglag og næringskomité. 
Kaste målprissystemet er uaktuelt.. 
Nsg sin økonomi er anstrengt, stram styring trengs og kontroll på reiseutgifter. Kapitalen som ligger 
I Parkveien er under lupa. Det ses på andre alternativer for plassering av Nsg sine ansatte ved 
eventuelt salg av nåværende kontorplass. 
 
 
 
Møteleder          Referent 
Tore Bergan         Vinni Foss 
 
          
 
 
 

Andreas Groseth     Magne Lindtvedt 


