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Bromma, 7. juni 2022 

 

 

Referat fra styremøte BSG  

7. juni, Nor Kro, Bromma 

 
Forfall: Kristin Flaata Brunvoll, Aslak Geir Skurdal og innkalt 2.vara Marie Hov 

 

 

Saksliste: 

Sak 8. Godkjenning av innkalling. 

Vedtak: Godkjenning av styremøte er enstemmig. 

 

Sak 9. Godkjenning av styrereferat 17.3.22. 

Vedtak: Godkjenning av styrereferat er enstemmig. 

 

Sak 10. Fagdag med geiteprodusenter i Buskerud. 

Kirsti Skrattegard er med på denne saken. 

Det er god stemning for å forsøke å få til en sosial / faglig samling 

for geitebønder. Samlingen vil bli for både mjølk og ammegeit-

produsenter. Agenda foreslås til å være: økonomi, foredling, salg og 

smaksopplevelse av produkter med geit/kje.  

Foredragsholdere: Ole Øvrejorde, Eirik Kolbjørshus, Else H. Asplin. 

Samlingen blir gjennomført hos Hallingdal lokalmatsenter, Espeseth, 

Nesbyen. Invitasjon sendes gjennom Eirik Kolbjørnshus, Nortura til 

interessenter i Hallingdal og Valdres. 

Vedtak: Kirsti Skrattegard undersøker dato for samlingen og snakker 

med foredragsholdere. Sekretær sender ferdigstilt program til 

Kolbjørnshus i Nortura for utsending. 

 

Sak 11. Jordbruksoppgjøret 

Ingen diskusjon. Leder delte ut oversikt på årets resultat som er laget av NSG.  



Sak 12. Orienteringssaker. 

• Leder informerte om budsjett 2022 i NSG 

• Det mangler fremdeles enkelte årsrapporter fra lokallag. Det haster med 

innsending til NSG dersom lokallag / fylkeslag skal få tilbakebetalt 

medlemskontingent 2022. 

• Kort informasjon om fuglehund-trening i Holleia 

 

Sak 13. Møteplan 2022 

Neste møte for styre i BSG blir 16. august hvor planlegging av høstmøte må stå 

i fokus. 

Foreløpige tema:  

Kostnadsutfordringer, utnyttelse av grovfôr, avl, bruk av gjeterhund. 

Dato foreslås til 14. – 15. oktober 2022 på Tyrifjord Hotell. 

 

Sak 14. Eventuelt 

Ingen saker under sak 14. 

 

Sak 15. Buskerud Gjeterhundnemnd  

Nemda var representert ved Steinar Hagen, Jon R Aas og Jon Sand 

 

Om Gjeterhundrådet – åpenhet. 

* Innsendte forslag til organisasjonen er ikke åpent for andre enn 

rådet. Det mottas melding om at innsendingen av forslaget har 

kommet frem, men ingen annen tilbakemelding på om forslaget er 

behandlet og eventuelt resultat. 

* Sakslista for nemda må være offentlig i tråd med ordinært 

organisasjonsarbeid. Også for å få innspill fra fylkene. 

* Norgescup tar for mye plass i organisasjonen. Fylkeslaga ønsker 

flere lokale kurs / tevlinger. Praktisk bruk av gjeterhund må 

prioriteres.  

* Styremedlemmer i gjeterhundrådet må skiftes ut etter et vist 

antall år. Forslag fra fylkene må prioriteres / respekteres. 

* Prøvenemnda må ha gode mandat som er greie å følge. 

* NSG sin organisasjonsstruktur må fungere, det gjelder ikke alle 

fylker og særinteresser stikker seg fort fram. 

Tillitsmannsopplæring er viktig i alle organisasjoner = god oppbygging 

av organisasjonen er alfa omega for god drift. 

* Åpenhet er viktig, forslag må sendes ut til alle slik at medlemmer 

får mulighet til å komme med innspill. Sett gjerne kort frist. 

* Styret i NSG bør ta saker behandlet i rådet opp til behandling – 

ikke som orienteringssak. 



Sak 16. Avlsutvalget 

Representeres av:  

Jon Roar Grøstad – ring 64, Knut Sørbøl – ring 63, Sigbjørn Grøthe – 

ring 67, Stein Terje Moen – ring 61, Vinni Foss – ring 62. 

 

Utvalg av saker som skal behandles i Avlsrådet 15. juni 22 ble 

diskutert i avlsutvalget for Buskerud. 

 

Sak 38. Sikkerheten på genomiske indekser for NKS 

GS er sikrere enn forutsetningene forutsa – generasjonsintervall. 

Mindre spekter på indeksene. 

Vurdere bruk av prøveværene med en gang? Drifta i Værringene bør 

endres. Mulig en skal erstatte elitevær med de beste prøveværene  

Avstammingen på dyret brukes ikke like sterkt som i tidligere 

utregninger. Både mor og far må gentestes for å øke sikkerheten. 

Enkelte værer kan da «rase» ned i indeks. 

 

Sak 39. Avlsplan for 2023-2027 

Formelen Delta G er formelen for avlsmessig framgang og er like 

viktig som den bestandig har vært! 

Spredning av avlsmateriell er viktig dersom samvirkeavl skal ha sin 

misjon. Seminstasjon er desidert den viktigste del – og det må stå 

interessante værer og tilgjengelige værer der. 

Tilslaget på semin MÅ bli bedre om det skal lykkes å få salg på semin. 

Værene på stasjonen må få skikkelig stell med kvalitetsfôr og 

kraftfôr. Helst unngå at de stanger hverandre i hjel også. 

 

Sak 40. Budsjett 

Dersom man skal levere test-lam til semin kan dette bli høy pris for 

ringene dersom feil lam velges ut. GS indeks på alle sauene vil kunne 

løse «problemet» men kostnadene for ringen vil bli for store i forhold 

til nytte. GS avl = kostbart. 

 

Sak 41. Veiledende livdyrpriser 

Diskusjonen gikk på hvor mye er produsenten villig til å betale for en 

vær? Forlaget endte opp på kr 4000.- for kåralam og øke 

avkomstgranska med kr 500.- Mulig veiledende pris burde skille 

mellom gentesta eller ikke gentesta – da vites det hva en betaler for? 

Viktig å kunne levere de egenskapene sauebonden etterspør. For 

eksempel fruktbarhet. 

 



Sak 43. Kåring 2022 

Enighet om oppdeling av bruksegenskaper. NB: et instrument til å måle 

kryss ville vært til stor hjelp for dommerne. 

 

 

 

Sig. Gerd Jorde  Sign. Knut Reidar Bråten  

 

Sign. Steinar Staaland  Sign. Lars T. Øi 

 

Referen: Vinni Foss 


