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Gol, 26. august 2021 

 

Referat fra styremøte BSG  

26. august, på Teams  

 
Forfall: Sigurd Vikesland 

 

Saksliste: 

Sak 15. Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Enstemmig godkjent 

 

Sak 16. Godkjenning av referat fra 10.6.2021 

Vedtak: Referat enstemmig godkjent. 

 

Sak 17. Jubileumsfest / høstmøte. 

Vedtak: Høstmøte/jubileumsfest utsettes inntil videre på grunn av 

usikkerheten rundt Corona. 

 

Sak 18. Fadderordning mot lokallag og fra NSG mot fylkeslag. 

Styre i NSG har innført fadderordning mot fylkeslaga. Ansvarsfordeling er 

fordelt i styre. Buskerud sau og geit har fått tildelt Sigurd Vikesland som sin 

kontaktperson. NSG oppfordrer fylkeslaga til å utnevne sitt styre med 

representanter ut til sine lokallag. I første omgang telefonkontakt eventuelt 

møte på styremøter eller årsmøte i lokallaga. 

Vedtak: Leder setter opp forslag til fordeling og lager en smørbrødliste over 

spørsmål som kan stilles til lokallag. Fordeles på neste styremøte. 

 

Sak 19. Ull-løft 

Prosjektet er i gang. Målet er å gjennomføre klassifiseringskurs for ull av 

korthala saueraser i første omgang. Videre vil det bli kurs i bruk av ull fra 

korthala sau samt starte laget Hallingdal gammelnorsk spælsau. Målet er å få 

øyne opp for bruk av farga ull. 

Forslag fra Aslak Geir er å involvere pels-sau.  



 

Sak 20. Orienteringssaker 

Grovfôrøkonomi 2021 – 2022, Norsk landbruksrådgivning Østafjells 

I møte 19.7.21 ble BSG orientert om prosjektet som blant annet innebærer 

deltagere med sau fra fjellbønder i Hallingdal. 

- innhente grunnlagstall for dyrking/høsting med kostnader 

- dette skal gi statistisk grunnlag i forhold til klimabelastning/grovfôrøkonomi 

- fastsette nøkkeltall for deltagerne med tilgjengelighet for andre 

- gi faglig påfyll til deltageren. 

BSG prøvde å få flere deltagere til å delta, men lykkes ikke. Grunnen kan være 

at informasjonen kom midt i en travel tid. Dersom prosjektet utsettes, kan vi 

være med å formidle prosjektet senere. 

 

Satsingsområder for NSG 2021/2022 

• Jordbruksforhandlingene 

• Småfeholdenes utfordringer 

• Årsverk innspill for sau/geit 

Dette ble diskutert i styret med vektlegging på: 

- antall sau som et årsverk (150 eller 200) 

- nye vurderinger av referansebruk 

- se til hvordan jordbruket drives i Østerrike og Sveits 

- utnytte egne tilgjengelige ressurser 

- tilrettelegge for overtakelse, hva finnes av rammelån med mer. 

- velferdsordningen i landbruket 

- utvikling av kraftfôr / gjødselpriser 

 

Leder informerte om ulv i Nesbyen som har herjet i sauebesetninger 

 

Sak 21. Eventuelt 

Ingen saker under saken 

 

Sak 22. Styremøter 2021 

Alle er glade for at Corona-tiden snart er over og satser på et fysisk 

møte 7. oktober klokka 12:00 på Nor Kro, Bromma. 

 

 

Sign: Gerd Jorde  Sign: Knut Reidar Bråten  Sign: Steinar Staaland  
 

Sign: Lars T. Øi  Sign: Kristin Flaata Brunvoll  Sign: Aslak Geir Skurdal 
 

       Referent: Vinni 
 


