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Referat fra styremøte BSG  

16.8.2022 på Teams 
 

 

Saksliste: 

Sak 20. Godkjenning av innkalling. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

Sak 21. Godkjenning av styrereferat 9.8.22 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 22. Fagdag med geiteprodusenter i Buskerud. 

Oppsummering fra møte som ble gjennomført 14.7 

Alle var enig i at dette var et fint møte – det kunne har vært flere 

deltagere med de som var der var veldig fornøyde. 

Det var enighet om at kjeslakt hadde en dårlig pris. Dette mye pga 

slaktekostnadene, som også gjør nisje til økonomiske utfordringer. 

Hallingdal lokalmatsenter imponerte med bygninger, aktiviteter og 

smaksopplevelser. 

Oppland sau og geit deltok på møte og ønsket videre samarbeid med 

Buskerud. Første aktivitet er å samle geitebønder fra begge fylker til 

et felles møte i høst. En kontaktperson for geit ble også foreslått. 

Vedtak: Gerd holder kontakt videre med Oppland angående samarbeid 

om fellesarrangement for geiteholdere. 

Steinar Staaland er kontaktperson for geiteprodusentene i Buskerud. 

 

Sak 23. Høstmøte  

Fra forrige møte endres dato for høstmøte til lørdag 5. til søndag 6. november 

på Tyrifjord Hotell.  

Nye unge bønder oppfordres spesielt til å møte på samlingen.  



Vurdering av tema:  

Kostnadsutfordringer, grovfôrdyrking/klimakalkulator, avl, bruk av gjeterhund. 

Dyrevelferdsmeldingen, gjerdeproblematikken, reiseskildringer.  

Vedtak: Vinni sjekker med Tyrifjord Hotell om de har ledig 5. og 6. november. 

Videre sende oppfordring til å sette av denne dato til lokallagsmedlemmer. 

Styremedlemmer tenker tema og foredragsholdere fram til neste møte hvor 

programmet må avgjøres. 

 

 Sak 24. Gjeterhund 

Leder informerte om uroen i gjeterhundråd og utvalg. 

Det må jobbes for at lover og regler i NSG må være like for råd og utvalg 

oppnevnt av organisasjonen. 

 

Sak 25. Orienteringssaker. 

* Flere har fått e-post fra sporing fra DyreId – sendt med hundenavn til eier 

med «oppfordring» til å slippe hunden løs etter båndtvangoppheving i august - 

dog med link til mattilsynets sider om ulike geografiske regler. 

Er dette en OK måte å reklamere for ID-merke hunden sin på? Det er mulighet 

for avmelding av infobrev i e-posten. 

 

Sak 26. Neste møte 

Neste møte blir på teams 12.9 klokka 20:00 

 

Sak 27. Eventuelt 

En runde rundt «bordet» om situasjonen i fylker. 

Kort oppsummert:  

Lite rovdyrtap så langt og lamma ser ut til å ha gode tilvekster. Det 

har vært tørt i nedre del og vest i fylke. Dette har ført til at sauen 

har beveget seg over større områder enn normalt. De største 

problemene i utmarka virker som å være hytteturisme – især de som 

har med hunder.  
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