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Referat fra styremøte  

7. februar 2018 Nor Kro Motell 
 

 
Meldt avbud: Lars Torkel Øi og Bjørn Næss 

 

 

Saksliste: 

Sak 33.  Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

Sak 34.  Godkjenning av referat fra møte 20.11.17  

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

Sak 35.  Prosjektets framdrift 

Styringsgruppa har hatt møte 7.2 før styremøte. Med på møte var Håkon 

Laa fra bondelaget, Steianr Stasaland fra Småbrukarlaget.  

Prosjektrapport med regnskap og handlingsplan ble gjennomgått. 

Styringsgruppa anbefaler at prosjektet videreføre med noe endring i mål og 

omfang av ressursbruk. 

Styringsgruppa ber om videre gjennomføring av prosjektet med avslutning i 

2019. Prosjektleder Tor Grøthe i samarbeid med styret i BSG og 

sekretær/Nortura. 

Vedtak: Godkjent prosjektrapport med regnskap og handlingsplan sendes til 

Fylkesmann, Innovasjon Norge og Regionrådet så fort som mulig. 

 

Sak 36.  Utarbeidelse av Beredskapsplan i Buskerud 

BSG har mottatt invitasjon til møte om Beredskapsplan ved skade på småfe 

årsaket av rovdyr fra Bondelaget 22. mars på Flå og Tyrifjord. Som en del 

av planen har BSG sendt søknad om FKT midler fra Fylkesmann til 

gjennomføring av kurs for kadaverhund i løpet av 2018.  

Målet er å lage en beredskapsplan for fylket. 

Vedtak: Leder oppfordrer styremedlemmer til å delta på et av møtene. 



Sak 37. Årsmøte 2018 

  Handlingsplan 

  Budsjett 

Forslag på handlingsplan er satt opp og foreligger til årsmøte sammen med 

forslag til budsjett. 

 

Sak 38.  Organisasjonsmessig høring på NSG sine lagslover 

Styret har gått igjennom innkomne forslag fra Gol sau og geit og fra Nore 

og Uvdal sau og geit på nytt og som tidligere er sendt NSG. 

 

Sak 39.  Buskerud småbrukarlag søker om annonsestøtte. 

Vedtak: BSG kan ikke gå inn på å gi penger til annonsering. 

 

Sak 40.  Søknad om prosjektmidler for deltaking på kurs i utdannelse av 

kadaverhund, fra Nore og Uvdal 

Vedtak: Saken følges opp etter avklaring på sendt søknad om midler til 

Fylkeskommunen 

 

Sak 40.  Orienteringssaker 

- Søknad om midler til kurs i utdanning av kadaverhund er 

sendt Fylkesmann 

- Innkommen søknad tur/snylteundersøkelse fra Nore og 

Uvdal lokallag 

- Landbruksrådgivning har fått kr 5000.- til gjennomføring 

av kurs for Kvinner i landbruket. 

 

Sak 41. Eventuelt 

Ingen innkomne saker 

 

 

Sign.: Tor Grøthe    Sign.: Gerd Jorde 
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