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 ÅRSMØTE 2008 
BUSKERUD SAU & GEIT 

20.02.09  
 Brøstrud Gård og Pensjonat 

 
 

Leder Tore Bergan ønsket velkommen til årsmøtet på Brøsterud Gård og Pensjonat.  
 
Før start på årsmøtes saksliste ble det en runde med orientering om hva som har skjedd i lokallaga 
siste året: 

Lier: Knut Birkeland forteller om et aktivt lag, noe stillere i 2008 enn i tidligere år. Overskudd 
i kassa som gir medlemmene en god middag på årsmøte. Studiering om Dyrevelferd og 
planlegging av Lier dagene er noen avaktivitetene. 

 
Eggedal: Helge Hiåsen forteller om noe nedgang i medlemstallet, liten aktivitet. Deltar på 

møter arrangert av fylkeslaget.  
 
Hol/Geilo: Marit Nerol forteller om at dette er første drifts år etter sammenslåing av Hol og 

Geilo småfêlag. Laget har anskaffet en kadavercontainer til daue dyr/lam, denne er meget nyttig 
rundt lammingen. En av oppgavene for laget er å styrke tilliten mellom rovdyrkontakt Sno og 
sauefolket, her har det vært arrangert 2 møter. Radiobjelleprosjekt har åpnet for søknad om støtte 
til bruk av radiobjelle. Klauvskjæringskurs er gjennomført med Arne Horge som instruktør. 
Studiering om dyrevelferd er gjennomført.  

 
Modum: Bjørn Næss informerer om liten aktivitet. Laget står ansvarlig for ull innsamling, har 

gjennomført grillkveld og studiering om dyrevelferd. Gjennomfører årlig fest for medlemmene med 
servering av godt tilberedt søyekjøtt. 

 
Nes: Ola Arnfinn Haraldset forteller at utbrudd av fotråte har tatt mye tid, litt aktivitet rundt 

kåring som i år ble gjennomført som gardskåring. Studieringer om dyrevelferd er godt i gang. 
 
Numedal & Sandsvær: Steinar Staaland - Gjennomført studiering 2 på kroken, ansvarlig for 

ull innsamling, stabilt medlemstall og vil starte opp studiering om Dyrevelferd. 
 
Røyken & Hurum: Erik Cappelen informerte om at det var gjennomført: vår/høstmøte, kurs i 

klauvskjæring, grillaften og laget har et stabilt medlemstall 
 

Dagali & Skurdalen: Aslak Geir Skurdalen informerer om et stabilt medlemstall og at det er 
et godt samarbeid mellom Hol/Geilo angående problem med rovvilt, gjennomføring av kurs og 
annen aktivitet. 

 
Nore & Uvdal: Oddbjørn Fønnebø, tre møter er gjennomført i løpet av året med fagtemaer, 

blant annet klauvskjæring. Laget har stand på bygdedagene i Uvdal med salg av saltstima lam. 
Stabilt medlemstall. Ansvar for Ull innsamling, laget gir støtte til gaupejakt med jaktutstyr, laget har 
to kar for utlån til fotbad. Samarbeider en del med Numedal & Sandsvær. Jubileumsbok gitt ut i 
året. Aktivt lag. 

 
Øvre Eiker: Håkon Knive, Lammebjeller er sponset av Fylkesmann for de som ønsker det. 

Fotråte har tatt litt tid. Opptatt av å stimulere den yngre garde. Godt gjeterhundmiljø. 
 
Ål: Sigbjørn Grøthe, Laget har avholdt 2 styremøter. Et stormøte for Ål og Vats/Leveld i 

samarbeid med Prosjekt 40000-4 om byggløsning og befaringstur. Stabilt medlemstall. 
 
Lokallag i Flå, Hemsedal, Tunhovd, Vats & Leveld samt Krødsherad var ikke på årsmøte. 
 
13 av 18 lokallag er representert. 
Sak 1.  Konstituering 
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- Valg av møteleder. Leder ble enstemmig valgt til møteleder.  
- Det var ingen bemerkninger til innkallingen og møtet ble erklært lovlig satt. 
- Håkon Knive og Bjørn Næss ble sammen med møteleder enstemmig valgt til å skrive under 
protokollen. 
- Opprop viste i alt 20 stemmeberettigete. 
 
 
Sak 2. Årsmelding 
Leder startet med gjennomgang av årsmelding. 
 
Ytringer fra salen: 
Øyvind Gurandsrud:  
Korrigere av årsmelding under avsnittet om Fotråte. ”Snu sauen” prosjektet ble etablert av Nsg og 
ikke i samarbeid med Animalia som skrevet. 
- Angående Hjemmesida. Hvorfor er ikke innsett lagt ut?  
 
 
Årsmelding fra Avlsutvalget, Sigbjørn Grøthe  
 
Fra salen ble det kommentert utviklingen av lammetallet de siste årene. Søyer har fått et økende 
problem med ”vomiskinn” og det er en økning av dødfødsler. Statistikkene fra sauekontrollen viser 
nå riktig lammetall i forhold til tidligere hvor tomsøyer lå inne i resultatene. 
Miljøpåvirkninger, som fri tilgang på grovfôr kan påvirke lammetallet, ved å bruke lavenergifôr i 
paringssesongen skal det være mulig å begrense lammetallet. Begrensing kan også gjøres ved å 
bruke en indeksvær med lav delindeks på antall lam. En årsak til økende lammetall kan også være 
enspora linjeavl. Det er lagt alt for stor vekt på O-indeks hvor fruktbarhet har for stor innvirkning. 
Konkurranse mellom ringene spiller også en rolle her sammen med økonomi, der O-indeksen gir 
grunnlag for tilskudd av værene. 
Lammetallet har også en dyrevernside som må tas på alvor. Allikevel er det viktig at alle får ut av 
sauen det den enkelte har ressurser og mulighet til. Valgfrihet er et stikkord. 
Det er fra Nord Trøndelag sendt innspill til Landsmøte om lammetall – forslag kom fram til årsmøte 
om å komme med en uttalelse også fra Buskerud. 
 
 
Årsmelding fra Buskerud Gjeterhundnemnd. Jon Sand 
 
Det ble gått i gjennom årsmeldingen med kommentar om litt mindre aktivitet enn tidligere. Som i 
alle andre organisasjoner er de fleste aktiviteter basert på dugnadsarbeid. Til tider er det vanskelig 
å skaffe nok folk til gjennomføring av arrangement. Mulig vi ikke har vært flinke nok? Aktivitet skal 
gjøres gjennom arrangement med kurs og fagsamling tilgjengelig for alle kategorier istedenfor den 
tradisjonelle Kambenprøva neste år.  
Fra Landsrådet er det ambisjoner om større fokus på praktisk arbeid med gjeterhund og ikke minst 
nytteverdien! Det jobbes med informasjonsarbeid om bruk av gjeterhund. Mange ser at det tar tid å 
lære opp gjeterhund og det prioriteres derfor bort. Dumt – for hunden gjør en meget god jobb. 
Ønske om at midler brukes til praktisk kursing av hund og bruker. Dersom det er nok interesse vil 
kurs startes opp – også lokale treningsbaner er aktuelt.  
Prosjekt 40000-4 kan brukes i samarbeid med kurs i bruk av gjeterhund. 
Ungdom, gjennom 4H skal få kurs i opplæring av gjeterhund. Organisert gjeterhundlag skal stille 
opp med inspirasjon der. 
Regelmessige treninger med lav terskel er viktig og er med på å skape et trivelig og kjekt fellesskap 
også for de som ikke er ”proffer” Hjelp av eksperter en gang i mellom er viktig.  
Midlene finnes og miljøet finnes. Kommunikasjon og konkretisering er stikkord. 
 
 
Årsmelding for Ål Bukkering, Tollef Haug. 
 
Framgangen for celletall og kvalitet for geitmelk har hvert stor fra 2001 til 2008 
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Regnskapet som i de fleste andre lag har en negativ utvikling. Nsg sentralt gir mindre og mindre 
tilskudd og vil bukkeringen til livs! Tollef Haug informerte om prosjektet Friskere geiter. 
 
 
Sak 3. Regnskap 
Vinni Foss gikk i gjennom regnskapet. 
Kommentarer og spørsmål: 
- Hvorfor er det brukt så mye av oppsparte midler? 
- Uaktuelt med økning av årsmøteavgift, styret må ikke bruke mer enn inntjening tilsier. 
- Spørsmål ble stilt om høyt forbruk av møteutgifter. 
- Forslag om å være kreativ og eventuelt få inntekter i form av annonsesalg i årsmelding. 
 
Årsmelding og regnskap ble satt under avstemning og enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 4: Innkomne saker 
Ingen innkomne saker. 
Brev fra Skurdalen Sau & Geit ble lest opp og fikk full støtte fra årsmøte 
 
 
Sak 5:  Valg 
 
Valgkomiteens leder Kjell Gunnar Gravningen ledet valget og orienterte om valgkomiteens arbeid.   
 
BSG’s styre fikk følgende sammensetning: 
Leder:            Jon Sand     Lier   Ny   
Nest leder:     Per Liahagen    Gol  Ny                                  

Gunn Kolbræk Hokksund  
Stein Lauvrud    Geilo   
Tollef Haug      Ål      Ny                 

 
Varamedlemmer, velges for 1 år: 
1. Brita Løvstuen     Uvdal       Gjenvalg    
2. Per Johnsrud,      Ringerike    Gjenvalg 
3. Petter Bjerknes   Skollenborg      Ny     
  
Revisorer, velges for 2 år   Personlig vara: 
Barbo Dusegard, Vats   Tormod Smøttebråten, Gol 
Kirsti Skrattegard, Ål,      Leif Bergaplass, Leveld      
 
Valgkomité:      Personlig vara 
Guttorm Tovsrud, Sigdal     Nils Nerdalen, Sigdal,    
Knut Birkeland, Hurum                 Hans P. Øyan, Skollenborg    
Tone Berit Aasen, Hovet                Magne H. Eide, Skurdalen 
Gerd Jorde, Nes                 Ole Grimeli, Flå                     
Åse Otterholt, Veggli     Steinar Staaland, Veggli    
 
Gerd Jorde 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.         3,50 
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Sak 6: Budsjett 
 
Budsjettet ble diskutert og enstemmig vedtatt. 
 
INNTEKTER 2007 2008 Budsjett  UTGIFTER 2007 2008 Budsjett 
Kontingenter 79990 76275 75000 Honorarer, styret 43000 55400 50000 
Andre inntekter/tilskudd 40400  17000 Møteutgifter, styret 1557 6288 5000 
Refundert møter 20250 39795 30000 Reiseutgifter 6120 14106 8000 
Renteinntekter 6126 6464 1200 Bankgebyr kontorrek. 1983 861 2000 
Nortura Sa, sekretær 40000 40000 40000 Samlinger/møter 38945 91889 50000 
  186766 162534 163200 Gaver, premier, støtte 7088 4003 2000 
     Innleide tjenester 2400 1200 1200 
     Arbeidsgiveravgift  6149 5088 5000 
     Gjeterhundnemnda 2732 3200   
     Nortura Sa, sekretær 40000 40000 40000 

          149974 222035 163200 
 
 
 
Sak 7.  Arbeidsplan 
 

  Handlingsplan: 
  Januar:         Planlegging årsmøte 
  Februar:       Årsmøte 
  Mars:           Innspill landbruksforhandlingene 
  Juni:              
  August:        Planlegging høstmøte.   
  Oktober:      Oppfordre til god sporing av rovdyr 
  November:   Høstmøte 
    
  I tillegg sette prioritert fokus på: 

1. Målprisen 
2. Tyngde - kraft med strategi i rovdyrproblematikken. 
3. Organisasjonskurs for tillitsvalgte i lokallaga, mars 
4. Opprette allianser mot lokale politikere. 
5. Fortsette samarbeid med Fylkesmann og Buskerud Bondelag          
6. Styrking av saueholdet i Buskerud (40000 - 4). 
7. Fotråtegruppa fortsetter arbeidet sitt. 
  Arbeide for økt optimisme i saueholdet 

 
Handlingsplanen ble debattert og godkjent av årsmøte. 
 
 
 
 
Møteleder          Referent 
Tore Bergan         Vinni Foss 
          
 
 
 

Håkon Knive     Bjørn Næss 
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Fagdag i forbindelse med årsmøte 
 

Fagdagen startet kl 9:oo med innlegg fra Andreas Groseth om hvor dagens situasjon 
rundt fotråte-situasjonen per dato. Han informerte om enkle miljømessige tiltak som kan 
gjøres i egen flokk. 
 

Rovviltnemnda region 2 var representert ved Lars Bjaadal.  
Rovviltnemnda må forholde seg til bestandsregistrering som er gjort, dette er et årlig 
spørsmål som stilles da erfaring tilsier mye høyere bestandstall enn de som foreligger. Dette 
må bli bedre. Diskusjoner og erfaring i forhold til jakt og tap på beite. 

- Hvordan best gjøre dette? Dette var et spørsmål som ble stilt og alle blir oppfordret 
til å melde ifra der spor samt dyr blir observert. 

- Sno må bli bedre til å registrere antall skadedyr. 
- Vanskelig å få tatt ut dyr under jakt. 
- Påvirker rådyr gaupebestanden? 
- Opphoping av familiegrupper i Hallingdal. 
- Midler til opplæring av hund til søk av kadaver. 
- Erfaring med vokterhund? 

 
Fylkesmann v/ Trine Nordli informerte om erstatning ved tap av sau til rovdyr. 

Rovvilterstatning gis etter erstatningsforskrift som Direktoratet har forfattet med en 
veileder og beregninger for erstatning gjøres i et ferdig oppsett. 
Innspill og spørsmål fra salen: 

- Hvorfor erstattes ikke dokumentert tap? 
- Spørsmål og diskusjon rundt normaltap som regnes som gjennomsnitt de 10 siste år. 

Normaltapet vil raskt øke med denne rutinen. Viktig å være klar over at egen oversikt 
over tap de siste 10 år kan legges ved eventuell søknad. 

- Midler til bestandstelling samt vokterhund ble foreslått. 
- Viktig å ikke sette for stor fokus på erstatning – påvirkning mot reduksjon av rovdyr er 

viktigere. Neste generasjon vil neppe fôre gaupa – sette fokus på den etiske siden av 
saken! 

 
Fylkesmann v/Marit Surlien Hoen oppsummerte beitesesongen og informerte kort om 

prosjektet i Ørpen /Rendalen og til slutt presenterte bondelaget v/Aslak Geir Skurdal 
framdrifta for Prosjekt 40000 – 4. 

 
 Fra årets kåring på Åmot 

 
 


