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Gol, 30. november 2021 

 
Referat fra styremøte i BSG  

30. november. Teams-møte 

 
Forfall: Aslak Geir Skurdal 

 

Saksliste: 

Sak 31. Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Innkalling er enstemmig godkjent. 

 

Sak 32. Godkjenning av referat fra 21.10.2021. 

Vedtak: Referat fra møte 21.10.21 er enstemmig godkjent. 

 

Sak 33. Jubileumsfest / årsmøte. 

Det ble bestemt at årsmøte / jubileumsfest skal gjennomføres 

dersom Corona-situasjonen gjør det mulig. Vi følger opp vedtak fra 

møte 21.10. Gerd og Vinni sjekker ut med Tyrifjord og gjør 

avgjørelser etter beste evne. 

Vedtak: Årsmøte / jubileumsfest gjennomføres 11. – 12. februar 

dersom pandemisituasjonen tillater det. 

 

Sak 34. Fadderordning mot lokallag, framdrift fra styremedlemmer. 

Ingen av styremedlemmene har kommet i gang med å ta kontakt med lokallag. 

Vedtak: Gerd lager en smørbrødliste med spørsmål som kan brukes i kontakt 

med lokallag. 

 

Sak 35. Vinterens jakt på store rovdyr. 

Lisensjakt på ulv starter i morgen, det er nysnø og mange er ute på sporing. 14 

dager siden ulv er observert på Nesbyen m/viltkamera. 212 sau/lam er tapt i 

område Nesbyen / Flå / Hedalen / Gol beitesesong 2021. Mange er dokumenter 

tapt til ulv. Kadaverhund var til god hjelp. 



Øvre Buskerud har fått totalt fellingstillatelse på 7 gauper. Beitesesongen 

2021 har vært relativt bra angående tap til gaupe. Det er viktig å få ut de 

rovdyra som er størst problem. 

 

Sak 36. Beredskapsplan. 

Buskerud Bondelag har tidligere fått midler til å lage beredskapsplan med 

oversikter over stengte veier, gode kart og med antall sau / saltplasser pr 

kommune. Få beitelag har benyttet seg av tilbudet. Beredskapsplan ville vært 

til god hjelp i forhold til ulveangrepet i sommer! 

Vedtak: Leder tar kontakt med beitelag for å prøve å få fart i bruk / lage en 

beredskapsplan. 

 

Sak 37. Prosjekt Grovfôr 2021 

NLR Østafjells har invitert til gjennomgang av grovfôr-økonomi på den enkelte 

gard. Avslutning gjennomføres 4. – 5. februar.  

Fra BSG deltar Steinar og Aslak Geir. 

 

Sak 38. Sekretær, økonomi framover. 

Nortura har også i år ytt KR 20 000.- til sekretær i BSG. 

Diskusjon i styret rundt ordningen som Nortura har hatt og har pr dato. 

 

Sak 39. Orienteringssaker 

- Ullprosjekt 

En kort rapport er sendt Statforvalteren Oslo /Viken innen fristen 1.11.21. 

Innsamling av e-postadresse og invitasjon til oppstart av Hallingdal Gammel 

norsk spælsaulag er under arbeid og oppstartsmøte skal gjennomføres i 

januar. 

- Referat fra møter sentralt 

Gerd orienterte fra diverse møter med NSG og småbrukarlaget. 

BSG mener det må settes stort fokus på årets jordbruksforhandlinger. Med 

75 % lønn til lammekjøttproduksjon er det viktig å få fram verdiene av 

produksjonen. Utnytting av fornybare ressurser, styre retningen til en 

miljøretta produksjon, kulturlandskapet, bosetting i distrikt osv. 

En brei diskusjon er viktig! 

- Årsmøte NSG er satt til 15. – 16. mars 2022. 

 

Sak 40. Eventuelt 

Ingen saker under sak 40. 

 

Sak 41. Dato for neste styremøte  

Neste møte er satt til uke 2 i januar. Onsdag 12 er foreslått. 



 

 

Sign: Gerd Jorde     Sign: Knut Reidar Bråten   

 

Sign: Lars T. Øi  Sign: Steinar Staaland   

 

Sign: Kristin Flaata Brunvoll  

 

Referent: Vinni 

   

 
 


