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Referat fra styremøte i BSG  

11. november. Teams møte  
 

 

Ikke møtt: Kirsti Skrattegard 

 

 

Saksliste: 

Sak 17. Godkjenning av innkalling. 

Vedtak: Enstemmig godkjent 

 

Sak 18. Referat fra styremøte 25.8.20. 

Vedtak: Enstemmig godkjent 

 

Sak 19. Årsmøte. 

Årsmøte gjennomføres på Tyrifjord Hotell 26. – 27. februar 

Det tas forbehold om smittesituasjonen på Korona og avgjøres 2021. 

Alternativt gjennomføres årsmøte på dagtid med utsettelse av 

fagdagen. Digitale fagmøter ble også diskutert. 

Foreløpige tema for fagdag: Mattilsynet, smartbjella med flere. 

Vedtak: Årsmøte gjennomføres 26. – 27 februar 2021 

 

Sak 20. Valg NSG og BSG 

Leder deltar på møte med Regionen og fremmer: 

Buskerud sin representant til styret i NSG – Else H. Asplin  

Oppnevning av råd og utvalg fra BSG: Jon Roar Grøstad til Avlsutvalget. 

Kristi Skrattegard foreslås som medlem i Markedsutvalget på geit. 

Vedtak: Leder tar forslaget med i møte med Regionen. 

 

 



Sak 21. Erfaringer med tjenester fra Telespor 

BSG har mottatt brev fra Øivind Gurandsrud angående dårlig support og dårlig 

kvalitet på bjellene.  

Telespor har sendt ut beklagelse på «barnesykdommer» i årets utgave av GPS-

bjeller. 

Vedtak: BSG tar beklagelsen om ulempene for mange beitebrukere og følger 

med på utviklingen i Telespor. 

 

Sak 22. Ny hundelov 

Modum sau og geit har sendt en oppfordring om å følge med på utarbeidelse av 

ny hundelov. 

Landbruk og Matdepartementet har begynt arbeidet og vi vil sannsynligvis få 

denne til høring. Her må alle følges med! 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/starter-arbeidet-med-endring-av-

hundeloven/id2779681/ 

 

Sak 23. Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt 

Innspill til revisjonen sendes ved leder i BSG. 

Sakspapirer finnes på Fylkesmannen sine sider: 

https://prosjekt.fylkesmannen.no/Rovviltnemnda-i-Aust-Agder-Telemark-

Vestfold-og-Buskerud/ 

 

Sak 24. Jordbruksforhandlingene  

BSG har frist til å komme med innspill til NSG 15. februar. 

Vi oppfordrer alle til å komme med innspill til faglaga og BSG som vil 

videreformidler dette til NSG. 

Landbrukspolitikken er i en brytningsfase og det er derfor veldig viktig at vi 

bruker alle «veier» vi har til å komme med våre meninger. 

Styre diskuterte: markedsdiskusjonen, slaktetilskudd og ønsker vi omfordeling 

framfor eventuelle kvoter? 

 

Sak 25. Orienteringssaker 

*Søknad NM gjeterhund. 

*Skrantesjuka på Hardangervidda 

* Representantskapsmøte 21. oktober 

   https://www.nsg.no/om-nsg/rep-skapsmoter/ 

*Dyrevelferdsprogrammet 

*Ullinnsamling, hva får lokalalag utbetalt i framtida? 

*Hundeskader på småfè. 

*Markedsrådet for småfè 

*Sekretær BSG 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/starter-arbeidet-med-endring-av-hundeloven/id2779681/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/starter-arbeidet-med-endring-av-hundeloven/id2779681/
https://prosjekt.fylkesmannen.no/Rovviltnemnda-i-Aust-Agder-Telemark-Vestfold-og-Buskerud/
https://prosjekt.fylkesmannen.no/Rovviltnemnda-i-Aust-Agder-Telemark-Vestfold-og-Buskerud/
https://www.nsg.no/om-nsg/rep-skapsmoter/


*Brev fra NSG angående beiteslipp og sanking 2020 

 

Sak 26. Neste møte 

Neste møte er foreslått til 7.januar 2021 

 

Sak 27. Eventuelt 

*Styre diskuterte å fordele lokallag seg imellom for en telefonrunde. 

 I tillegg vil det bli sendt ut et informasjonsbrev før jul. 

*Bsg har gjennomført flere møter på teams – disse blir godgjort med kr 400.- 

 

 
 

 

 

Sign. Gerd Jorde   Sign. Steinar Staaland 

 

Sign. Lars Torkel Øi  Sign. Knut Reidar Bråten  Sign. Marie Hov  
 

 

Referent: Vinni Foss 

 
 


