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Referat styremøte 28. august  

Nor Kro Motell, Bromma  
 

 

Meldt avbud: Kirsti Skrattegard og Lars Torkel Øi 
 

Saksliste: 

Sak 19. Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Enstemmig godkjent. 

 

Sak 20. Referat fra møte 11.6.19 

    Orientering fra sak. 15  

Møte i august er ikke gjennomført. Beitelagsledere har ikke fått nok 

informasjon om Bondelagets program. Videre framdrift er innkalling 

til nytt møte med beitelagsledere i løpet av høsten. 

Vedtak: Referat godkjent med kommentarer. 

 

Sak 21. Høring Rovviltforvaltning 

12. august ble det avholdt folkemøte på Nes i samarbeid med Bondelaget og 

småbrukerlaget samt Folkeaksjon Ny Rovviltpolitikk. NSG var også 

representert. Det møtte 65 interesserte. 

BSG går for å beholde dagens ordning av de forslag som kom fram. Innspill er 

gitt NSG som behandler saken i styremøte 28. – 29. august. 

Vedtak: BSG avventer med svar på høringen til NSG har kommet med uttalelse.  

BSG sender eventuelt innspill dersom fylkeslaget har tilleggssaker. 

 

Sak 22. Høstmøte / årsmøte 

Høstmøte: 

Eventuell gjennomføring av Høstmøte utsettes til eter møte med avlsutvalget.  



Forslag til tema:  

Organisasjonsarbeid NSG,  

Markedssituasjon på sau / lam,  

Hvorfor selger lokalmat foredling mer enn det Nortura klarer? 

Årsmøte: 

Gjennomføres 28. og 29. februar – Tilbud / forespørsel sendes:Tyrifjord Hotell 

eventuelt også Klekken Hotell.  

Forslag på tema:  

Forvaltning av rovdyr - Per Fossheim fra NSG, Folkeaksjon ny 

rovdyrpolitikk  

Nytt om geita og fra geitedagene på Geilo,  

Klimasmart landbruk,  

Jordbruksforhandlinger - Håkon H. Laa 

Salteforbud i nord i fylket - Mattilsynet  

Gjerde og beitebruk - Knut Klev, jordskifteretten,  

Orientering om beitesommeren 2019 - Fylkesmann 

 

 

Sak 23. Brev fra Hemsedal sau og geit 

Styret har drøftet saken om å være med på leserinnlegg om gjerde og 

beitebruk. Dette er et økende problem og BSG er positiv til å arbeide videre 

med å få spredt informasjon rundt saken.  

Vedtak: BSG tar saken opp på årsmøte 2020. 

 

Sak 24. Brev med info fra NSG 

BSG diskuterte kandidater til Team ung i NSG. Frist for innsending av 

forslaget er gått ut. BSG har prøvd å finne kandidater men ikke 

lykkes med dette i år. 

 

 

Sak 25. Orienteringssaker 

Referat fra møte mellom Bondelaget, småbrukarlaget og BSG 

Oppfordring til å dokumentere og gi tilbakemelding med erfaringer 

angående saltnekt sommeren 2019 i øvre del av Buskerud. Spørsmål 

blant annet om bruk av mengde / type salt. 

 

Innkomne brev:  

12.6.19 Spørsmål om klippekura i Buskerud høsten 2019 

18.6.19 Fylkesmann Tilskudd til ekstraordinært tiltak i beiteområdene 

i Nordfjella. 

21.6.19 NSG Info fra Gjeterhundrådet – temakvelder. 



10.7.19 NSG Team ung i NSG – forslag til kandidater og om midler til 

fylkeslaget om støtte og Søknad om ekstra støtte til fylkeslaga. 

10.7.19 Hemsedal sau og geit Leserinnlegg om Gjerding og beitebruk. 

11.7.19 Høring angående ny Rovdyrpolitikk 

14.7.19 NSG Anbefalinger rundt strøsalt i Nordfjella 

26.7.19 Fylkesmann Vedtak om ny kvote for betinget skadefelling av 

gaupe 2019 

12.8.19 NSG Saksliste styremøte 28.-29. august 

20.8.19 NSG Kontaktinformasjon fra fylkeslaga 

 

Sak 26. Eventuelt 

a) Leder informerte om svaret fra Landbruksministeren angående 

tilsendt brev om spørsmål med ulykkene som har skjedd med sau / lam 

salt i Nordfjella beitesesongen 2019 

b) Frist for jordbruksforhandlinger er satt til 20. februar. BSG 

innkaller til ledermøte i uke to 2020. 

 

Neste møte: Ikke satt 

 

 

Sign.: Gerd Jorde   Sign.: Steinar Staaland  

 

Sign.:   Bjørn Næss  Sign.: Knut Reidar  Bråten  

   

 

 

 

 Avlsutvalget er med på møte denne sak: 

Sak 27. Kåringer og værmønstring 

Kåringene er satt opp med dommere og ansvarlige høsten 2019 

Værmønstring gjennomføres fredag 1. november på Lien dersom 

Gunvald? Tar på seg ansvaret som før. 

Vinni snakker med Gunvald og Sigbjørn ordner fjøsplass med strø. 

Tema: Fornyelse av avlsmaterialet. Jon Aas  

Gjeterhund som brukshund. – Jon Aas 

Start: 10:00 Fagmøte 13:00 

 

 

Sak 28. Økonomi i avlsutvalget 

Gjennomgang av økonomien for kåringene. Dagens kåringsvgift dekker  

utgifter i forbindelse med gjennomføringen.  



Utgifter i forbindelser med møter i Avlsutvalget brukes av oppsparte 

midler. Tidligere fikk Avlsutvalget tilskudd fra NSG for å driver laget 

med spredning av informasjon om avlsarbeidet i fylket.  

Vedtak: Sats for kåringsavgift blir uendret kr 100.- pr kåra lam 

Økonomi og videre framdrift i avlsutvalget diskuteres på nytt 2020 

  

 

Sak 29. Orientering fra avlsrådet 

GS i fokus på avlsrådsmøte.  

- Mye utsettelse / forsinkelse (søyene) 

- GS merker på lam – fra neste år settes disse i på våren. 

- Nye medlemmer i ring. Må være med som aspirant første året. 

(regler for væreringer i referat juni 2018) 

 

Sak 30. Eventuelt 

For store fostre?  

Det er problem i enkeltbesetninger hvor årets erfaring er at 

søyer dør 10 – 14 dager før lamming. Tarm utskyvning? Dette 

har skjedd selv uten store endringer i foring. 

Det savnes en registrering og mer sammenligning / oppfølging 

av veterinær i de besetningen som har store problem. 

- Dommerkurs gjennomføres 10 september i samarbeid med 

avlsutvalget i Oppland på Norilia Gol. 

 

 

Sign.: Knut Sørbøl   Sign.: Jon Roar Grøstad 

 

Sign.: Nils Peter Undebakke Sign.: Sigbjørn Grøthe 
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