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Saksliste: 

Sak 23. Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Innkalling er enstemmig godtatt. 

 

Sak 24. Godkjenning av referat fra møte 11.6.18 

Vedtak: Referat enstemmig godtatt  

 

Sak 25. Fordeling av Prosjektmidler 

BSG lager et forslag på fordeling som sendes styringsgruppa for godkjenning. 

Sees i sammenheng med innkomne søknader om støtte. Nytt kurs i Best på sau? 

Vedtak: Planlegging og framdrift utsettes til et senere møte.  

 

Sak 26. Rovvilt 

Ulv er det rovdyra som det økes skadeomfang av. Utfordringene har vært å 

finne og dokumentere tap. I nedre Hallingdal er det foreløpig ikke dokumentert 

mye PGA av ulv? Rundt Jevnaker har det vært store tap.  

Sjekk Rovdata.no På Nes og Gol og Flå Sjekk flere områder? 

Det ble gjennomført kurs i utdanning av kadaverhund på Gol ble gjennomført 

24.8 – 27.8. 

 

Sak 27. Årsmøte – planlegging 

Samarbeid med Oppland på Storefjell Hotell 22 – 24 februar 2019 



Vedtak: BSG går for felles årsmøte og kontakt og planlegging holdes 

med Oppland 

 

Sak 28. Kåringer og værmønstring 

NB! medlemskap i NSG for utstillere og dommere. 

Vedtak: Kåringene går som tidligere og værmønstring er bestemt til 2. 

november. 

 

 

Sak 29. Orienteringssaker  

* Flott artikkel om geit og Kirsti Skrattegard i Sau og geit. 

* Klimaregnskap på småfè. Ber om at NSG tar en aktiv rolle i en 

utredning. Innspill til representantskapsmøte 15 – 16. oktober? 

* Avlingsskade erstatning gis ut til alle produsenter i de fylkene som 

er definert som avling skaderamma områder. Det vil bli utbetalt et 

flatt tilskudd pr dyreenhet for alle innenfor område uten søknad plikt. 

Ytterligere avlingsskade må det søkes spesielt om innenfor kommunen. 

* Viktig å få alle til å være medlem i organisasjonen. Vi lager en 

oversikt over ikkemedlemmer og prøver en kampanje. 

 

Sak 30. Eventuelt 

Neste styremøte blir 9. oktober med innkalling til valgkomiteen. 
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