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Saksliste: 

Sak 39. Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Enstemmig godkjent 

 

Sak 40. Referat fra møte 4.11.19 

Vedtak: Enstemmig godkjent 

 

Sak 41. Årsmøte for 2019 

Gjennomgang av gjennomførelse av årsmøte OK  

Vedtak: Innkalling sendes ut i løpet av uke 3. 

 

Sak 42. Handlingsplan for 2020 

Vedtak: forslag til årsmøte er klart 

 

Sak 43. Budsjett for 2020 

Vedtak: forslag til årsmøte er klart 

 

Sak 44. Årsmelding 2019 – forslag til endringer. 

Ingen nye forslag til endringer. 

 

Sak 45. Orienteringssaker 

 Fylkesmann har invitert til møte hvor orientering om økonomisk 

fordeling av midler i forbindelse ved CVD restriksjoner for 

Nordfjella i 2020 Det skjer i Ål feriepark 21. februar. 



 Bondelaget inviterer til møte for å diskutere årets 

jordbruksoppgjør 20. februar på Gol på Frøysåkstugu  

 Sentrale råd i NSG  

Leder har vært med på telefonmøte i regionen og informerte 

fra møte hvor råd /utvalg i NSG ble diskutert samt forslag til 

styremedlemmer til NSG. Årsmøte i NSG er 11. – 12. mars. 

 

Sak 46. Eventuelt 

Ingen saker under sak 46. 

 

 

 

Sign.: Gerd Jorde Sign.: Bjørn Næss Sign.: Knut Reidar Bråten 

 

Referent: Vinni Foss 

 

Sak 47. Jordbruksforhandlinger 

 

Lokallag i BSG er invitert til å diskutere og komme med innspill til 

jordbruksforhandlinger for 2020 samt innspill til valg i NSG og BSG 

 

 Modum: Økende problem med hund på utmarksbeit. Ønsker seg 

et register som en kan registrere løshund. Dersom hundeeier 

overskrider lov om båndtvang flere ganger bør han/hun nektes 

å ha hund. Det er vanskelig å finne eventuelle skadet dyr. 

 Ål har utmarksoppsyn i 50% stilling som også har et oppsyn med 

løshunder og registrer disse. Har også en avvergende virkning. 

 Hol har fjelloppsyn som anmelder til politi ved treff på løshund 

– men saken stopper ofte der. Her har de også jakttrening og 

sjalter ut hunder som ikke fungere her. 

 

Hovedpoeng til jordbruksforhandlingene. 

 Økonomien må økes for sau produsenter 

De som har rundt 150 – 200 sau er mest utsatt. Dersom disse slutter vil 

kampen om utmarka være tapt! 

 Utmarksbeitetilskuddet bør økes. 

 NSG bør drive mer omdømme om sauebonden.  

 Mer reklame om gode lammeprodukter fra fjellet (filmen om Jon 

Lilleslett)  

 Vi må alle fremme det gode lam/sau måltidet i egne kretser. 

 Økonomien må økes i grovfôrproduksjon og redusere import av kraftfôr.  



 Ønske om soyafritt kraftfôr. 

 Det er stor reduksjon i mjølkebruk grunnet Jarsbergosten. Det gjøres 

for lite for å opprettholde et bærekraftig landbruk i distriktene. 

 Salg av sau/lam krever også en stor innsats av oss alle sammen. 

 Styre produksjonen på lam? Prioritere geografiske områder som er 

tilrettelagt for produksjonen. 

 Øke distriktstilskudd for å unngå for stor økning av lam levert tidlig på 

høsten fra Rogaland. 

 Satse på lam fra utmarka. 

 Øke arealtilskudd grovfôr på egne bruk og øke tilskudd til korn som kan gi 

mindre import. 

 

Andre saker og synspunkt: 

 Det er viktig å velge inn sauebønder i styre og stell. Møt opp på 

kretsmøtene i Nortura og velg inn. Det samme må gjøres i andre 

organisasjoner. 

 Dårlig respons fra NSG angående CVD. Det savnes en mer åpen 

organisasjon rundt valg i NSG. 

 Det bør være mer samhandling mellom fylkeslag og lokallag. Eks: sende 

link ut når hjemmesida er oppdatert. 

 Årsmøte kan muligens arrangeres sammen med andre fylker.  

  

Valg i NSG 

Det kom ingen endringsforslag fra fylkeslaget. 

Valg i BSG 

Det kom ingen forslag fra møte. Lokallaga oppfordres til å komme med 

forslag til valgkomiteen dersom de har forslag på personer. 
 

 

Det deltok 21 deltagere fra: Modum, Ringerike, Øvre Eiker, 

Krødsherad, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Geilo, Skurdalen og Nore & 

Uvdal sau og geit 


