BUSKERUD SAU OG GEIT
REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2021
17.2.2022 på Teams
Leder Gerd Jorde ønsket velkommen til årsmøte på Teams.
Møtet åpnet med leders tale.

Årsmøtesaker:
1. Opprop.
Oppropet viste at 17 av 34 stemmeberettiget og 12 av totalt 17
lokallag var representert på årsmøte. I tillegg var avlsutvalget,
gjeterhundnemnda sammen med styret og Sigurd Vikesland fra NSG
representert.
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
Vedtak: Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.
3. Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen
med møteleder.
Vedtak: Steinar Hagen, Astrid Woksen Thoen og møteleder Gerd
Jorde ble valgt til å godkjenne protokoll fra møte.
4. Årsmelding
Kommentar til årsmelding:
BSG savner en representant for geit og vil arbeide aktivt for å få en
kontaktperson eller få en geiteprodusent i styret.
Bedre informasjon ønskes når gjeterhundlag arrangerer kurs, i
Buskerud. Eksempelvis på FB.
Vedtak: Årsmelding for fylkeslaget, avlsutvalget og gjeterhundnemnda ble enstemmig vedtatt.
5. Regnskap
Vedtak: Regnskap for fylkeslaget, avlsutvalget og gjeterhund-nemnda
ble lagt fram og enstemmig vedtatt av årsmøte.
6. Arbeidsplan
Vedtak: Arbeidsplan enstemmig vedtatt av årsmøte.

AKTIVITETSPLAN 2022
MÅNED
JANUAR

FEBRUAR

MARS

AKTIVITET
Styremøte planlegge årsmøte m/ budsjett og
arbeidsplan.
Tema Jordbruksforhandlinger.
Fadderne kontakter sine lokallag
Gi innspill til jordbruksforhandlingene.
Gjennomføre årsmøte på teams
Styremøte med oppnevning av råd og utvalg, på
teams.

ANSVAR
Styret

Alle
Styret
Styret

APRIL
MAI
JUNI

Styremøte, fysisk møte dersom det går an.
Dialogmøte med geit og gjeterhund.

Styret

Styremøte, fysisk møte dersom det går an.
Dialogmøte med avlsutvalget

Styret

Styremøte på teams.
Høstsamling

Styret

Værmønstring?

Avlsutvalget
Styret

JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER

NOVEMBER

Fylkeslaget skal arbeide med:
✓ Rovdyrproblematikken
✓ Oppfordre til sporing av gaupe.
✓ Hundeproblematikken, ny Hundelov
✓ Samarbeide med Statsforvalteren, Buskerud Bondelag og Buskerud
Småbrukarlag.
✓ Representere laget i ulike møter
✓ Arbeide for fortsatt optimisme i sau og geiteholdet.
✓ Jobbe for at vi skal være stolte av næringa vår, være gode ambassadører.
✓ Tiltak for å bevare små/mellomstore besetninger
✓ KURS: klipping, kadaverhund, instruktører gjeterhund.

7. Innkomne saker
Ingen innkomne saker
8. Valg
Valgkomiteens leder Lars Eivind Haugo la fram forslag.
VALGKOMITÈÈN for BUSKERUD SAU og GEIT 2022
Leder og nestleder velges for 1 år av gangen, resten av styret velges for 2 år. Skriftlig
På
valg:
2023
2023
2023
2024
2023

Styret

Valgt

Leder
Gerd Jorde
Nestleder Steinar Staaland
Knut Reidar Bråten
Lars Torkel Øi
Kristin Flaata Brunvoll

2022
2021
2021
2022
2021

Varamedlemmer velges for 1 år
1
Aslak Geir Skurdal
2
Marie Hov
3
Håkon Haug Laa

2022
2022
2022

2023
2023
2023

2022
2021

2024
2023
2023

Revisor velges for 2 år
Mette Feten
Torleif Dalseide
Vara
Bjørn Kristian Bråten

Leder

1 år
2 år
2 år
2 år
2 år

2021

Valgkomitè
Valgt
Halvor Bergsland
Ringerike 2019
Åse Otterholt
Veggli
2019
Kristian Skretteberg
Modum
2017
Henrik Opperud
Tyristrand 2021
Håvard Brevik
Torpo
2019
Godtgjørelse for 2021 var:
Leder
13 000,Kasserer
6 000.Møtegodtgjørelse
1 200.Teams-møter følger satsene til Norsk sau og geit
Km godtgjørelse etter statens satser

Personlig vara
Guro Dæhlen
Petter Bø Bjerknes
Lars Håkon Nerum
Thomas Siegel
Lars Eivind Haugo

Vedtak: Årsmøte vedtok enstemmig forslaget fra valgkomiteen.
Styret velger sine utsendinger til NSG sitt årsmøte.
Ingen endring i godtgjørelse i 2022.

Valgt
Ringerike
2019
Skollenborg 2019
Eggedal
2020
Tyristrand
2021
Ål
2019

8. Budsjett
Kasserer Knut Reidar Bråten presenterte forslag til budsjett.
BUSKERUD SAU OG GEIT
Budsjett 2022
Res2020

Res2021

3100 Medlemskontingent

157 825

159 501

150 500

3440 Nortura sekretær

20 000

20 000

20 000

3701 Refundert årsmøte/fagmøte

25 330

0

203 155

179 501

170 500

50 900

51 600

50 000

20 000

20 000

4 600

7 589

7 600

0

1 200

1 200

1 800

893

2 000

6860 Møter, kurs, oppdatering o.l.

28 169

3 690

40 550

6861 Årsmøte/fagsamlinger

41 505

0

40 000

8 057

3 861

8 000

500

0

500

6 810

0

500

39

144

150

86 879

9 788

170 500

INNTEKT

SUM INNTEKT

Budsjett

KOSTNAD
5000 Lønn til ansatte
3440 Nortura sekretær
5400 Arbeidsgiveravgift
6700 Revisjonshonorar
6800 Kontorrekvisita

7100 Bilgodtgjørelse
7410 Kontingent
7420 Gaver/premier
7770 Bank- og kortgebyr
SUM KOSTNAD

Vedtak: Budsjett for 2022 enstemmig vedtatt av årsmøte
Leder takket for fornyet tillit og takket Sigurd Vikesland for deltakelse.

Møteleder: Gerd Jorde

Steinar Hagen

Astrid W. Thoen

Diskusjon om jordbruksforhandlingene på
Årsmøte for Buskerud sau og geit 17.2.2022
Sigurd Vikesland informerte litt om:
* Hjemmesida til NSG
* Seminsesong 2021 ga et labert resultat med dårlig tilslag. Avls-sida i NSG har
forsøkt å finne årsak. Mulig årsak kan være fortynningsvæsken som er benyttet.
Som plaster på såret har styret i NSG bestemt gratis dunk med leie i 2022.
Mulig det blir fri frakt også.
Kommentarer fra salen:
Erfaringsmessig har det blitt dårligere tilslag på semin over flere år. Kan
årsaken være dårlig fruktbarhet på værene?
Fruktbarheten er dårligere nå enn for noen år siden. Flere erfarer økning av
tomme søyer etter scanning. En erfaring fra i år er 30 av 70 lam er tomme.
Jordbruksoppgjøret 2022
Sigurd Vikesland orienterte om arbeidet som er gjort i NSG og litt om utvikling
av medlemstall og størrelse på bruk. For NSG er alle medlemmer viktig.
Gerd hadde satt opp en grei presentasjon på grunnlag av tidligere debatter.
Oppsummering av årsmøtet sin diskusjon:
Innføring av driftstilskudd er ønsket velkommen som en opptrapping for
utjevning av inntekta til sauebonden. Produksjonsdrivende tiltak må unngås slik
at det ikke igjen fører til overproduksjon som alle har friskt i minne.
Diskusjonen gikk på sum pr bruk, størrelse på besetning eller foreslå
driftstilskudd uten å sette føringer.
I meningsutvekslingen var også heving av kvalitetstilskudd på slakt da
driftstilskudd kan misbrukes.
Viktig å synliggjøre arbeid som gjøres for kulturlandskap og biologisk mangfold
med varierende besetningstørrelser.
Ammeku – har tilnærmet likt produksjonsopplegg som sau og får driftstilskudd i
dag. Mulig dette grunnlaget som ammeku har kan overføres til sau. Det ble
poengtert at en nedre / øvre grense ble tatt i bruk. Det må hele tida ta hensyn
til hvordan tilskudd vil påvirke produksjonen.
Reguleringstiltak
Årsmøte ønsket ikke innføring av kvoter. Ser man historisk på det så har det
gjennom tider vært bølg og dalbaner for produksjonen.

En bør være forsiktig med investeringstilskudd, men ikke stenge helt.
Gjennomsnittsalderen i landbruket er høy, det er derfor viktig å legge forhold
til rette for nye unge produsenter som ønsker å drive med produksjonen.
Utfordringen i landbruket er å ha flere scenarier for å se konsekvensene av
endringene.
Finnes det muligheter for å påvirke forbruket?
Bedre økonomien ved å endre drifta?
Omsetningsmidler er også et reguleringsmiddel som bruke og det må vi godta.
Lammekjøttproduksjonen er biologisk betinget og er avhengig av klimatiske
forskjeller som påvirker beite m.m. Det er ikke usannsynlig med + / - 10%
endringer over år i resultater.
Ferie og fritid
For å få unge til å overta produksjon på en gard er det viktig med mulighet til
fritid. Det er store forskjeller i ønsker og utfordringen er ofte å få tak i
avløser.
Geit
På mjølkegeit er det store avskallinger, nå er det 265 leverandører på landsbasis
som leverer mjølk. Det er de siste åra utviklet gode populære oster som ikke kan
markedsføres godt nok fordi det lett kan bli for lite råvarer. Framfôring av kje
er dyrt, dersom det skal gi fortjeneste må slaktetilskuddet økes og kje må opp
til 5 kg. Målprisen på mjølk må økes. Kostnadskutt kan muligens kuttes ved å øke
fôrkvaliteten. Uansett – fortjenesten for matproduksjon må opp, utgiftene øker
jevnt og trutt.

Referent: Vinni Foss

