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Saksliste: 

Sak 8.   Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

Sak 9.  Godkjenning av referat fra møte 9.3.17  

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

Sak 10. Prosjekt – endringer og framgang. 

Prosjektleder endres til Tor Grøthe da Per Liahagen har frasagt seg 

engasjementet.  

Den gamle arbeidsgruppa blir avviklet og styret i Buskerud sau og geit tar over 

ansvar for drift av prosjektet. Prosjektet følges opp på styremøtene i BSG. 

Vinni Foss tar mer ansvar som prosjektsekretær. (Sender ut e-poster m.m.)  

Forslag med oppstart av kurset Best på sau i samarbeid med Nortura. (Tema: 

lamming, avl, fôring, økonomi, bygninger, grovfôrdyrking) 

Vedtak: Endringer angående prosjektledelse tas opp med styringsgruppa så 

snart som råd. 

 

Sak 11. Gjennomgang av utnevnelse av råd og utvalg i NSG 

BSG savner en felles mal for hvordan råd og utvalg skal utnevnes. NSG må 

utarbeide en felles rutine slik at fylkene vet hva de skal forholde seg til.  

Det må foreligge overordna felles retningslinjer for utnevning av nemnder, råd 

og utvalg i NSG og fylkeslag. Retninger bør forankres i lokalagslovene. 

Hjemmesida til NSG må til enhver tid være oppdatert med gjeldene regler. 

Rolleavklaring mellom fylkeslag og landsstyret i NSG jamfør nye retningslinjer 

må være godt synlig. 

Retningslinjer bør opp på dagsorden i representantskapet. 



Vedtak: Leder sender en oppfordring til NSG om å komme med felles 

retningslinjer for utnevnelse av råd og utvalg. 

 

Sak 12. Skrantesjuka 

Leder har vært med på to møter på Fausko og to telefonmøter for å 

diskutere den beste løsningen for sauenæringa angående 

skrantesjuka. Jon Lilleslett har holdt god kontakt med Mattilsynet 

hele veien og er valgt som representant for sauenæringa sammen med 

Bondelaget og Mattilsynet. 

De involverte beitelag og kommuner er organisert i en ressursgruppe 

for å finne den beste løsningen for alle parter. Beitenæringen må 

ivaretas innen nedslakting av rein høsten 2018.  

Olav Veslestølen har gjort en god jobb med å registrere saltplasser.  

De som ikke har registrerte saltsteinplasser nå får ikke satt opp 

saltsteiner i seinere år innenfor restriksjonsområdene. 

 

Sak 13. Rovdyrsituasjon 

 FKT midler gitt til utplassering av 40 viltkamera i Holeia, 

Finnemarka, Nykirke, Sirikjerka og Ringerike, Krødsherad 

Registrering av familiegrupper og andre rovvilt er målet med 

utplassering av viltkamera. De er også til god hjelp ved søknad om 

eventuell søknad om erstatning av tap. 

 Jerv og ulv er observert vår 2017. 

 NB! Alle observasjoner må meldes ifra og registreres til SNO 

eller legges inn på rovdata. 

Vedtak: Bjørn Næss tar ansvar mot beitelaga og NINA angående 

utsetting av viltkamera. 

 

Sak 14. Orienteringssaker 

 Landsmøte: angående saksliste så må det settes av tilstrekkelig 

men tid slik at Fylkeslaga får mulighet til å diskutere å komme 

med forslag på innkomne saker. 

 Referater bør legges ut så fort som mulig fra alle møter i NSG 

slik at medlemmer kan holde seg orientert om vedtak som er 

gjort. 

 

Sak 15. Eventuelt 

Ingen saker under eventuelt. 

 

Sak 16. Klokka 12:30  

Dialogmøte mellom styret i BSG og Gjeterhundnemnda i Buskerud. 



Med på møte: Jon Sand, Sigmund Waaler Røed, Steinar Hagen 

Knut Ove Bakkerud, Jon Bergerud og Jon R Aas.  

Meldt forfall: Steinar Strøm 

 

 Utnevning av råd og nemder i NSG  

Se notering og sak 11 ovenfor.  

Det er viktig med god kommunikasjon fra NSG til fylkeslag, råd 

og  nemnder med åpenhet rundt aktiviteter for å styrke 

forankringen i lokalmiljøet. NSG må arbeide for en rettferdig 

valgordning.   

 Organisering Buskerud?  

Organiseringen ble diskutert og det ble lagt fram to forslag. 

Forslag 1. En representant fra alle lokallag – gjeterhund 

representanten innkalles til et møte pr år. Valgfritt for lokallag 

om de har interesserte personer å sende. 

Forslag 2. Eventuelt kan en inndele gjeterhund miljø i regioner 

slik at en fra vært område møtes ved innkalling fra nemnda. 

 

Vedtak:  

Gjeterhundnemnda kaller inn til møte med gjeterhundmiljøet. Møtet 

bør komme med forslag på organisering i Buskerud. Resultat sendes 

BSG. 

 

Sak 17. Klokka 15:00  

Dialogmøte mellom styret i BSG og Avlsutvalget i Buskerud 

Med på møte: Jon Roar Grøstad, Knut Erik Slåtto, Sigbjørn Grøthe, 

Knut Sørbøl og Hans Petter Undebakke  

 

 Saksliste til Regionmøte 6. juni  

Sak 3. Organisering av saueavl 

- Forslag om å endre navn på regionutvalg til valgkrets 

- Fylkesstyret oppnevner avlsansvarlig og forslag på representant 

til valg som medlem i avlsrådet 

- Det er viktig å ivareta bruksbesetninger og andre samarbeidene 

sauelag. 

- Angående valg bør dette forankres fra representantmøte i 

NSG, slik at alle ivaretas og valgordninger er felles for råd, 

utvalg og nemnder. 

 

Sak 6. Lammetall  

Det ble savnet plan for avvikling av finnegenet. Dobbelt dose går ut i 



dag men værer med enkelt finnegen blir brukt. Må være obs på at 

dersom finnegenet blir borte vil det gi økt fødselsvekt. 

 

Sak 7. Fødselsvekt 

- Det er viktig å ha fokus på fødselsvekt og det gis støtte til 

vedtak i saken. 

 

Sak 8. Spenestørrelse 

- Det ble blant møtedeltagerne kommentert vanskeligheten ved å 

vurdere spener uten å ta hensyn til jur og spenevinkel. Å holde 

anbefalingen om prosentvis fordeling ble også kommentert. 

 

Sak 13. Vektlegging i O-indeks 

- Forslag NKS, 18 slakteklasse og 8 på fett. 

- Forslag Spæl, + på fett 

 

Sak 14. Obligatoriske registreringer i væringer 

- Forslag til vedtak i saken OK 

 

Eventuelt 

Kåringsregler – innspill fra Jon R Aas 

- Finfibra ull kan tåle litt filting (Om du drar det ut med 

fingrene) Dette kommer ikke fram i dommerinstruksen. 

- Svært grov ull har fått 8 poeng skal ha 5 Seminkandidater har 

fått betegnelsen. 

- Bruksegenskaper bør innebefatte brått, flatt bryst. Mer 

spissing er ønskelig. 

- Ved kåring av småraser må det være muølig å gjøre dette før 

rasegodkjenning. Enkelte raser har folk som godkjenner langt 

unna. 

 

- Værlag i Buskerud 

Flere plusser enn minus for oss. Medlemmer i ring eller værlag? 

 

 

Sign.: Tor Grøthe  Sign.: Gerd Jorde   Sign.: Bjørn Næss 

  

Sign.: Steinar Staaland  Sign.: Knut Reidar Bråten  

 

Sign.: Lars Torkel Øi    Referent: Vinni Foss 

     


