
REFERAT FRA ÅRSMØTE  
BUSKERUD SAU OG GEIT  

12.3.2011  
LAMPELAND HOTELL, FLESBERG 

 

Leder Jon Sand ønsket velkommen til årsmøte for året 2010 

Sak 1. Konstituering 

- Valg av møteleder. Leder ble enstemmig valgt til møteleder.  
- Det var ingen bemerkninger til innkallingen og møtet ble erklært lovlig satt. 
- Erik Cappelen og Aslak Geir Skurdal ble sammen med møteleder enstemmig valgt til å 
skrive under protokollen. 
- Opprop viste i alt 19 stemmeberettigete og 25 frammøtt. 

 
Sak 2. Årsmelding 

Møteleder starter med gjennomgang av årsmelding. 
Orientering om et vellykket arrangement i samarbeid med Buskerud gjeterhund nemnd 
på Kamben 13. – 15. august 2010. Det var noe færre deltagere enn året før, grunnen kan 
være at Valdres gjeterhund lag ikke var med dette året. I tillegg til kurs i bruk av 
gjeterhund var det demonstrasjoner av utmarksgjerder.  

Det har vært lite aktivitet på hjemmesida til Buskerud sau og geit. Det ble fra rundt 
årsskifte klart nytt påloggingssystem, – Core Publish som skal gi en enklere rutine for 
oppdatering. Alle lokallag skal nå ha mulighet til å lage sin egen hjemmeside under siden 
til Nsg. 
Sekretær har hatt ansvar for oppdatering for Buskerud sau og geit. Dette har tatt mye 
tid og det ønskes et delt samarbeid om oppfølging for oppdatering av hjemmesida. 

Leder har deltatt i en arbeidsgruppe som har utarbeidet forslag om smittevern i 
saueholdet, denne er oversendt Mattilsynet. 
Arbeidsgruppa har bestått av; Kristin Bakke Lajord (leder), Ove Holmås, Bjørn Høyland, 
Thor Blichfeldt, 1 repr. fra Animalia og 1 repr. fra Mattilsynet. Sekretær Jonny 
Storbråten. 

Arbeidsgruppa har jobbet under følgende mandat: 
Gruppa skal utarbeide et utkast til handlingsplan for smitteproblemstillinger knyttet til; 
utmarksbruk og felles sanking, smitte i forbindelse med kåring og avlsarbeid generelt og 
livdyrsalg. Den skal også komme med forslag til konkrete hygienetiltak i driftsbygninger 



Smittevernplan sendes ut på høring til fylkes- og lokallag i løpet av juni, med 
høringsfrist oktober 2011. 

Buskerud sau og geit har også engasjert seg og deltatt i styrings gruppe for Prosjekt 
40000 – 4. Prosjektet avsluttes i 2011. Prosjektet har midler stående. Disse kan brukes 
til miljøhensiktsmessige aktiviteter som eksempelvis grillkveld, gjerdeprosjekter mm. 
Spørsmål om hva annet disse pengene kan brukes til ble stilt!  

Leder oppfordret alle til å bli medlem av Folkeaksjonen mot rovdyr, mulig 
fellesarrangement med fylkeslaget? 

Fra salen: 
Knut Birkeland: Hva er blitt gjort angående lammetallet? Er det aksept for rom til alle 
innenfor avlsopplegget?  Avlsutvalget i fylket må innrette seg etter årsmøtevedtak. 

Jon Lilleslett: Avlsopplegget er sentralisert. Alle kan bruke semin med værer som har 
lav delindeks på lammetall. Lammetallet bestemmes av avlsrådet ved økonomisk 
vektlegging. Denne er redusert fra 23 % til 12 % fra 2006 til 2010. På seminstasjon er 
det værer med variabel O-indeks. En være-ring må ha variasjoner og den enkelte jobber 
ut ifra egne mål for saueholdet sitt.  

Ivar Slettemoen: Lammetallet vil flate seg ut når ekstreme linjer som Braute går ut. 
Enkelte linjer er høy på lammetall, dersom dette ikke ønskes bør en unngå disse linjer. 

 
Sak 3. Regnskap 

Kasserer Gunn Kolbræk gikk igjennom regnskapet for 2010 
Årsmelding og regnskap ble satt under avstemning og enstemmig vedtatt  

 
Sak 4. Arbeidsplan 2011 

  Januar: Planlegging årsmøte 
  Februar: Gjennomføre årsmøte 

     Mars: Innspill til landbruksforhandlingene. 
    August:  
    Være medarrangør for aktivitet på Kamben sammen med Gjeterhund nemnda.    
Planlegging høstmøte, (aktuelle tema: munnskurv, sporing av rovdyr) 

  
Oktober: Oppfordre til god sporing av rovdyr med tilbakemelding til rovviltkontakt. 
(eventuelt jegere) 

  November: Gjennomføre høstmøte 
    

  
 
 



I tillegg skal laget arbeidet med: 

  

• Målprisen 
• Tyngde - kraft med strategi i rovdyrproblematikken 
• Opprette allianser mot lokale politikere 
• Fortsette samarbeid med Fylkesmann og Buskerud Bondelag 
• Arbeide for utarbeiding av vaksine for å redusere munnskurv 
• Arbeide for økt optimisme i saueholdet 
• Styrking av geiteholdet i Buskerud 

 
Kommentarer fra salen: 
• Pris til bonden. Målprisen er høy, men oppnås den som utbetaltspris? Hva ligger i 

nettonotering? 
• Fagutvalget mener det er gunstig med søyeslakt etter jul, utnyttelsen av 

skrotten blir bedre. 
• Slaktekostnadene er for store og sees under ett på landsbasis. Nsg bør se på 

strukturen i forhold til slaktekostnadene og økonomi/rovdyr. 
• Værfordelingsmøte på Ål er savnet. Andre fylker har blant annet auksjon over 

værer, med stor interesse. Kunne Buskerud få til en samling av værer igjen?  
• Er det på tide å ta en paneldebatt med Rasmus Hanssen, Nsg og Lundteigen? 
• Viktig å bruke noen penger på kursing av jegere. Kurs i bjørnejakt avholdes på 

Flå. Viktig med dyktighet ved jakt på rovdyr! Sporing av rovdyr er også en viktig 
erfaring å ha med seg. 
 

 
Sak 5. Innkomne saker 
 
Innkommen sak om munnskurv fra saueprodusenter i Hol. 
Munnskurv er hovedårsaken til utrangering av søyer da den ofte fører til mastitt ved 
utbrudd. I Rogaland har de fått utviklet vaksine mot Toksyplasmose – denne kan sees i 
sammenheng med vaksine mot Munnskurv da de begge krever “levende” vaksine.  
Vaksine importert fra Polen i 80 åra førte til kasting – særlig på geit. Produksjon av 
levende vaksine ble da avsluttet. Egen produsert vaksine kan redusere utbrudd. 
Per Liahagen har ansvar for å få inn data om munnskurv og vil i samarbeid med Tor 
Bakken lage et nytt skriv. Hans erfaring med å lage vaksine bør gjøres mer 
tilgjengelig. Bsg har tidligere sendt brev til Animalia, veterinærinstituttet og Nsg 
uten at det har resultert i videre arbeid. Har Animalia fokus på uaktuelle 
problemstillinger? Veterinærinstituttet har vært mer lydhør. 
Forslag om å ta prøver i vår for å finne ut hvilken type munnskurv vi snakker om. 
Munnskurv er smittsom, men det viser ingen sammenheng mellom vær-ringdrift og 
utbrudd av Munnskurv. 
 
 
 
 
 



Sak 6. Valg 
 
Valgkomitéens leder, Guttorm Tovsrud ledet valget.  
BSG’s styre fikk etter valget, følgende sammensetning: 
 
Styret: 
Leder:            Jon Sand     Lier      
Nest leder:     Per Liahagen    Gol                                 

Gunn Kolbræk Hokksund  
Stein Lauvrud    Geilo   
Tollef Haug     Ål                       

 
Varamedlemmer 
1. Kjell Ove Fønstelien    Uvdal  
2. Steinar Staaland       Veggli   
3. Norunn G Tveit            Hurum       
       
  
Revisorer                          Personlig vara: 
Barbo Dusegard, Vats   Tormod Smøttebråten, Gol 
Kirsti Skrattegard, Ål,      Leif Bergaplass, Leveld      
 
Valgkomité:      
Guttorm Tovsrud, Sigdal    Nils Nerdalen, Sigdal,    
Knut Birkeland, Hurum                Hans P. Øyan, Skollenborg    
Ivar Slettemoen, Geilo              Magne H. Eide, Skurdalen 
Gerd Jorde, Nes               Østen Gladhus, Nes                     
Brita B. Løvstuen, Uvdal   Steinar Staaland, Veggli    
 
Guttorm Tovsrud ble valgt til leder i valgkomiteen     
  
Godtgjørelse leder …………………………… kr. 10.000,- 
Godtgjørelse kasserer ………………………. kr. 3.000,- kasserer fører regnskap 
Godtgjørelse med kassereransvar            kr. 1.000,- regnskapet blir satt bort 
Hjemmesida ………………………………..…            kr. 2.000,-  
Møtegodtgjørelse ……………………………. kr.    900,- 
Kjøregodtgjørelse etter statens satser   
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 7. Budsjett 
  
INNTEKTER 2010 Budsjett  
Kontingenter 101180 100000 
Refundert møter 10730 24000 
Renteinntekter 5033 6000 
Nortura, kontor m/sekretær 40000 40000 

202443 170000 

UTGIFTER 
Honorarer 21660 50000 
Møteutgifter 3221 5000 
Reiseutgifter 5887 6300 
Telefon,gebyr,kontorrek. 2293 5000 
Samlinger/møter 30431 50000 
Gaver, premier, støtte 12639,3 4000 
Innleide tjenester 1200 1200 
Arbeidsgiveravgift  2650 5000 
Gjeterhund nemnda 3300 3500 
Nortura, kontor/sekretær 40000 40000 

123281 170000 
 
Budsjett ble satt under avstemming og enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Møteleder, Jon Sand 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
Erik Cappelen                                                             Aslak Geir Skurdal 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
  
  
                                                        



 

  

 

 

 

 

  
  
  
   
  


