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Bromma, 11.6.18 

 
 

 

 

Referat styremøte 11. juni 2018 

Nor Kro Motell 
 

 
Ikke møtt: Gunn Hege Laugen, Bjørn Næss og Steinar Staaland 

 

Saksliste: 

Sak 12.  Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Godkjenning av innkalling enstemmig godkjent 

 

Sak 13.  Godkjenning av referat fra 12. mars 2018 

Vedtak: Godkjenning av referat enstemmig godkjent 

 

Sak 14.  Prosjektavslutning 

Prosjektet avvikles etter endret målsetting jamfør prosjektplan og 

uttalelsene fra Fylkesmann. Styringsgruppa avslutter regnskapet og Region 

rådet kontaktes for avslutning og oppmoding om å betale ut bevilget beløp. 

Mottatte søknader om støtte til aktivitet gjennom prosjektet avgjøres 

etter møte med styringsgruppa. 

Vedtak: Prosjektavslutning godkjennes og avsluttes med møte i 

styringsgruppa med fordeling av eventuelt overskudd. 

 

Sak 15.  Beredskapsplan i Buskerud 

Beredskapsplan er under arbeid. Beitelaga må oppnevne representanter til et 

fungerende varslingssystem. Fylkesmann vil ha disse på sine lister. For 

Hallingdal er det invitert til møte 12.6.18 for beitelaga i dalen. 

Organisering av varsling ved store rovdyrangrep er viktig å få på plass slik at 

de involverte får tidlig varsling. 

 

Mottatt brev fra Modum sau og geit som gir signaler og viktig informasjon 

som det arbeides videre med. Nedre del av fylke må oppnevne minst to 

ansvarlige som skal motta varsling fra Fylkesmann. 



 

Sak 16.  Kurs kadaverhund 

Tilskudd etter søknad fra BSG er gitt fra Fylkesmann for gjennomføring av 

kadaverhund kurs. 

Vedtak: Det sendes ut invitasjon til kadaverkurs og dette gjennomføres i 

løpet av høsten. 

 

Sak 17.  Instruks valgkomite   

Gerd la fram forslag som ferdigstilles til neste møte. 

 

Sak 18.  Kjerring-torget 2018 (se vedlegg) 

Spørsmål fra Kjerring-torget om deltagelse i form av sau og ull er mottatt 

9.10.17  

Vedtak: BSG sender oppdraget over til Nes sau og geit. Det er ikke tillatt 

med flytting av dyr fra andre kommuner til utstilling på Nes. 

 

Sak 19.  Værmønstring 2018 

BSG er med på å arrangere værmønstring sammen med avlsutvalget til 

høsten og forslag settes til fredag 2. november 2018 

 

Sak 20.  Grillaksjon 2. juni 

Grilling foregikk på Nesbyen, Rødberg og i Hol med gode tilbakemeldinger. 

Noen avlysning pga. tørke og brannfare. 

 

Sak 21.  Orienteringssaker 

Det er søkt om midler til klippe kurs arrangeres i oktober. 

 

Sak 22.  Eventuelt 

a) Forebyggende behandling mot snyltere av sau/lam. Tilgang på 

medisin er blitt strengere i nedre Hallingdal.  

Erfaring fra andre plasser er ulike. Har nedre Hallingdal 

veterinærkontor for strenge regler for utdeling av forebyggende 

medisin?  

 

 

 

Sign.: Tor Grøthe    Sign.: Gerd Jorde 

   

Sign.: Knut Reidar Bråten 

 

Sekretær: Vinni Foss 

 


