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Bromma, 9. august 2022 

 

 

Referat fra styremøte BSG  

9. august, Teams 

 
Forfall: Kristin Flaata Brunvoll, Knut Reidar Bråten, Lars T. Øi  

 

 

Saksliste: 

Sak 17. Godkjenning av innkalling. 

Vedtak: Godkjenning av styremøte er enstemmig. 

 

Sak 18. Godkjenning av styrereferat 7.6.22. 

Vedtak: Godkjenning av styrereferat er enstemmig. 

 

Sak 19. Dyrevelferdsmelding – høring 

Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en stortingsmelding 

om dyrevelferd. Arbeidet påbegynnes sommeren 2022. Nærings- og 

fiskeridepartementet inviterer alle interesserte til å bidra med 

innspill innen 1.9.2022.  

Bsg sender sitt høringssvar til NSG innen 9.8.2022 

 

Dyrevelferden hos lammekjøtt produsenter er en kontinuerlig prosess 

for forbedring. Hos enkelte mer enn andre. Det må arbeides for å 

unngå flere dyretragedier der det er en mulighet med forebygging.  

 

Alle økonomiske krav / endringer i drift av sau vil få konsekvenser i 

sluttoppgjøret. Det er gode tiltak den enkelte kan bidra med sjøl, men 

det er også flere tiltak sauebonden ikke «rår» over. 

 



Tap på utmark med påkjørsler av bil, tog og angrep av hund eller 

rovdyr er en stor årsak til tap av sau på beite. Mye av årsaken til tap 

er utvikling og kamp om utmarka i forbindelse med stor aktivitet i 

fjellet med hyttebygging/økt ferdsel. 

 

Tiltak fra andre enn produsenten må være: 

Mer informasjon om beitende dyr til hytteeiere. 

Båndtvang må holdes. Utmarkoppsyn, politi? 

Gjerder rundt hytter / fritidsboliger må ikke være til fare for 

beitende dyr. 

Tilskudd til GPS og større Satsing på Nofence i framtida. 

Dersom beiteressurser i Norge skal utnyttes i framtida må noen av 

utfordringene sauebonden har løses fra kommuner / stat / 

hytteutbyggere. 

 

Tiltak for produsenten: 

Sette krav til god kondisjon for lam / søye som sendes på beite. Dyr 

som ikke er friske skal ikke på utmarksbeite. 

Kompetansebevis hos oppstartere i sauenæringa er nødvendig. 

Fysiske møter med fjøsbesøk hvor hold-vurdering, oppstalling og 

utveksling av erfaringer.  

Innføring av å ha en Mentor de første årene? 

I oppstalling er det kun anbefalt plass pr dyr.  

Viktig å ivareta drektige dyr og sørge for at alle har god plass i 

forhold til laktasjonsperiden. 

Ha gode registreringsverktøy ved medlemskap i sauekontrollen. 

Delta i organisert beitebruk. 

 

 

 

 

 

 

Sig. Gerd Jorde    Sign. Steinar Staaland   

 

Sign. Aslak Geir Skurdal  

 

  

Referent: Vinni Foss 


