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Gol, 10. januar 2022 

 
Referat fra styremøte BSG  

10. januar. Teams-møte 

 
 

Forfall: Kristin Flaata Brunvoll   

 

Saksliste: 

Sak 42. Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Innkalling enstemmig vedtatt 

 

Sak 43. Godkjenning av referat fra 30.11.2021. 

Vedtak: Referat fra 30.11.21 enstemmig vedtatt 

 

Sak 44. Årsmøte / jubileumsfest 

Siden forrige møte har pandemien igjen stengt ned mye i landet vårt 

og styrket usikkerheten i forhold til fysiske samlinger.  

BSG har derfor bestemt å utsette 70 års jubileum til eventuelt 75 

års jubileum.  

Årsmøte gjennomføres på Tyrifjord Hotell 18. – 19. februar dersom 

det åpnes for fysisk møte. Tilbakemeldinger fra lokallag er ønske om 

et fysisk møte. Avgjørelsen tas fredag når nye retningslinjer kommer 

fra regjeringen. Dersom årsmøte blir på teams, er datoen satt til 23. 

eller 24. februar på kveldstid. 

Det er satt fram ønske om en representant fra NSG til å være med å 

diskutere jordbruksforhandlinger på årsmøte. 

Vedtak: Fastsettelse om gjennomføring av årsmøte publiseres så fort 

styret i BSG har tatt en avklaring etter at nye anbefalinger fra 

regjeringen er lagt fram. 

 

 



Sak 45. Jordbruksforhandlinger 2022 

Styret diskuterte årets jordbruksforhandlinger og sender prioritert liste til 

NSG. Videre framdrift for diskusjon i NSG er slik: 
 

• Innspill fra fylkeslagene (spørreskjema) 7. januar 2022  

• Styrebehandling 13. januar 2022  

• Styrebehandling 15. – 16. februar 2022  

• Endelig innspill fra fylkeslagene 20. februar 2022  

• Styrebehandling i slutten av februar 2022  

• Møter med faglagene i starten av mars 2022  

• Styrebehandling 14. mars 2022  

• Presentasjon og evt. justeringer i årsmøtet 15. – 16. mars 2022  

• Møte med LMD mars/april 2022 

 

BSG diskuterte i styremøte: 

Underoverordnete mål: 

• Det er viktig å ikke stimulere med produksjonsdrivende stimuli. 

• BSG er usikker på om produksjonsregulering vil ha ønsket virkning. Det 

må være mulig å begynne med sau i framtida – det er mange som slutter. 

Tilskuddsordningene: 

• Beitetilskuddene må økes. 

• Organisert beitebruk – tilskudd til tiltak i beite må vedvare og økes. 

• Velferdsordninger som avløser ved sjukdom, må økes. 

Sau: 

• Driftstilskudd i saueholdet ønskes innført på lik linje som i andre 

produksjoner i landbruket. 

• Arealtilskudd grovfôr og kulturlandskapstillegg er viktig for den synlige 

delen av produksjonen vår. (Krav til å ha nok areal i forhold til 

gjødselmengde) 

 

 

 



 
 

 

Leder har sendt vedlagt skjema med innspill til årets start av 

jordbruksforhandlingen i NSG. Dette ble gjort umiddelbart etter styremøte.  

BSG minner alle om neste frist med innspill til NSG er 20. februar. 

BSG håper å kunne diskutere dette på årsmøte 2022 og forventer mange gode 

kreative innspill fra medlemmene. NÅ gjelder det! 

 



Sak 46. Orienteringssaker 

• Representantskapsmøte 26.1.22 

• Resultater fra Metanmålingen på sau er savnet, leder 

undersøker. 

• Det er gode tilbakemeldinger på kontakt som er gjort ut mot 

lokallaga fra styremedlemmer. 

• Leder har mottatt gode innspill fra høringen på ny Hundelov. 

 

 

Sak 47. Eventuelt 

Ingen saker under eventuelt. 

 

 

Sak 48. Neste styremøte  

Neste møte blir tirsdag 8. februar klokka 20:00 

 

 
 

Sign: Gerd Jorde      Sign: Knut Reidar Bråten   

 

Sign: Lars T. Øi   Sign: Steinar Staaland   

 

Sign: Aslak Geir Skurdal 

 

Referent: Vinni Foss 


