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Telefonmøte Buskerud Sau og Geit  

30.05.2011 
 
 

Med på møte: 
Jon Sand, Per Liahagen, Stein Lauvrud, Tollef Haug, Kjell Ole Fønstelien,  
Sekretær: Vinni Foss 
Meldt avbud: Gunn Kolbræk 
 
Saksliste: 
Sak1. Videreføring av beiteprosjekt i Hol 
 
Bsg behandlet denne saken i sak 15, styremøte 11.11.2010 
 

Bsg ønsker å få prosjektet til å gå videre.  
Forsker Atle Mysterud har hatt ansvaret for prosjektet som har vart i 10 år.  
Neste sommer er siste året med aktivitet på Minnestølen. Mysterud ser seg ferdig med 
sin oppgave. Det er mangel på penger og ressurser til videre drift for andre aktører. 
Bsg har oppfordret til videre drift og som Mysterud har gitt gode tilbakemeldinger på, 
men han ser det som vanskelig å få forskningsmidler til videre forskning samtidig som 
det ikke er mange som står i kø for å overta! Dette er et positivt prosjekt for 
saueholderne som kan gi god dokumentasjon på sauens påvirkning som beitedyr.  
 

Etter forrige diskusjon rundt prosjektet, har Per Liahagen blitt kontaktet av Øystein Holand, 
Prof.husdyr/aquavitenskap. Spørsmål om samarbeid om videreføring av forsøksfeltet på 
Minnestølen er ønskelig. Leie av stølen og kontakt med Jon Lilleslett i forhold til utsetting av 
sau/gjerding er gjort i forkant fra Umb.  
Kostnadene er beregnet til ca. 2 millioner over en periode på 4 år. Umb kan stille til 
disposisjon 1,4 millioner kroner. Har Bsg mulighet for å skaffe de resterende 600 000,-?  
I form av midler og/eller dugnadsarbeid? Hovedsaken av utgiftene går til gjerdekostnader. 
Prosjektet gjennom 10 år har hatt en kostnad på vedlikehold av gjerder på ca. 50 000.- pr år.  
 
Område er delt inn i 3 felt. Ett med ingen form for beiting, ett med lite beitepress og et felt 
med stort beitepress. Feltene ligger på ca. 12 – 1300 meter over havet. Videreføring av 
prosjektet kan gi nyttig dokumentasjon med kunnskaper angående gjengroing av utmarka 
samt tilvekster på lam ut fra beitepress med mer. 
Per innkaller til et møte med sankelag i kommunen, landbruksdirektør Astrid Aas, Umb og 
eventuelt andre interesserte. Forsøksfeltet er faglig interessant for næringen, også for 
utmarksbeite generelt, ikke bare under kategorien fjellbeite. Møte bør avgjøre hvordan det 
praktiske arbeidet kan gjennomføres ved dugnad og eventuelt om økonomiske midler kan 
skaffes til veie.  



Møte bør skje i løpet av juni. 
 
 
Sak 2. Oppnevning av råd og utvalg 
 
Innkomne forslag: 
 
Avlsutvalget for sau består av en person fra den enkelte ring: 
Ring 61, Jon Lilleslett 3577 Hovet  
Ring 62, Per Kvelprud  3570 Ål 
Ring 63, Knut Sørbøl   3550 Gol 
Ring 64, Jon Roar Grøstad 3421 Lierskogen 
Ring 65, Oddbjørn Fønnebø 3632 Uvdal 
Ring 67, Sigbjørn Grøthe 3579 Torpo 
 
Leder: Jon Lilleslett  3577 Hovet   Ikke gjenvalg 
Vara: Steinar Bergerud  3630 Rødberg  Ikke gjenvalg 
 
Utsending til Regionutvalget for sau: 
Leder: Sigbjørn Grøthe 3579 Torpo   Ny   
Vara:  Oddbjørn Fønnebø 3632 Uvdal  Ny 
 
 
Avlsutvalget for geit er styret i Bukkeringen: 
Lars Villand   3577 Hovet 
Sevat Kjellargard  3575 Ål   Ikke gjenvalg 
Liv Jorun Øvrejordet              3577 Hovet  NY 
Olav Randen                           3570 Ål  
 
Gjeterhundnemnd:      
Carl Erik Smørgrav, leder      3320 Vestfossen 
Hans Erik Sand  3400 Lier 
Håkon Eidval   3630 Rødberg 
Jaran Knive   3330 Skotselv  
Olav Haakon Sando           3570 Ål  Ikke gjenvalg 
Steinar Hagen   3550 Gol  Ny 
 
 
 
Praksis for oppnevning av råd og utvalg i Buskerud har tidligere tatt utgangspunkt i forslag 
fra “grasrota”. Dvs fra medlemmer som har stått for den aktuelle praktiske gjennomføringen. 
 
Leder ønsker et aktivt avlsutvalg i fylket og mener det er behov for en omorganisering. 
Leder, Jon Sand sendte inn spørsmål til avlssjef Thor Blichfeldt angående rutiner for valg av 
representanter til avlsutvalget og fikk svar per e-post 26. mai 2011: 
 

“Problemstillingen er meget relevant, for det handler i bunn i grunn om at ”alle må med”, både 
ringbesetningene og bruksbesetningene. De to gruppene er gjensidig avhengige av hverandre. 



Fylkeslaget står helt fritt i å organisere avlsarbeidet innen fylket. Det er opp til fylkeslaget om 
de vil ha et avlsutvalg med flere medlemmer som skal være rådgivende for styret i fylkeslaget, 
eller om det bare oppnevnes en avlsansvarlig i fylket.  
Ønsker fylkeslaget å ha et utvalg med flere medlemmer, er det ikke noe krav om at alle 
ringene skal være representert. Det hadde vært ganske umulig i fylker med mange ringer. Vil 
fylkesstyret ha et avlsutvalg med flere medlemmer, mener jeg at utvalget også bør ha en/flere 
representanter for bruksbesetningene. 
Ringene i fylket oppfordres til å komme med forslag på avlsrepresentant som skal inn i 
regionutvalget. Men fylkeslaget står helt fritt i finne en representant for avlsarbeidet på sau 
som skal delta i Regionutvalget. Oppnevner fylkeslaget et avlsutvalg, er det naturlig at lederen 
i avlsutvalget får plassen i regionutvalget. Oppnevnes det bare en avlsrepresentant og ikke noe 
avlsutvalg i fylket, er det selvsagt avlsrepresentanten som får plassen i regionutvalget. 
Det er viktig at både fylkesstyret og ringene tenker seg godt om når de finner representanter, 
og da særlig personen som skal ha plassen i regionutvalget. Personen må kunne ivareta 
interessene både for ringene og for bruksbesetningene. Hvis bare en av gruppene blir ivaretatt, 
blir det lett konflikt i enkelte saker. Det har vi for eksempel sett i diskusjonen om lammetallet 
på NKS.” 

 
Jon Sand fremma nytt forslag til Avlsutvalget for sau. Forslaget innebærer at utvalget får 3 
medlemmer, og at bruksbesetningene blir representert.  
 
Avlsutvalget for sau:     Personlig vara: 
Leder:    Jon Roar Grøstad   
Ringrepresentant:  Sigbjørn Grøthe   
Bruksbesetning:  Andreas Groseth   
 
Utsending til Regionutvalget for sau: 
Leder: Jon Roar Grøstad 
Vara:  Sigbjørn Grøthe 
 
Med utgangspunkt i svaret fra Avlssjefen foreslår styret i Bsg nytt avlsutvalg for Buskerud: 
 
Avlsutvalget for sau:     Personlig vara: 
Leder:    Ivar Slettemoen   
Ringrepresentant:  Jon Roar Grøstad  Sigbjørn Grøthe   
Bruksbesetning:  Andreas Groseth  Aslak Geir Skurdal   
 
Utsending til Regionutvalget for sau: 
Leder: Ivar Slettemoen 
Vara: Jon Roar Grøstad 
 
Valgte representanter må kontaktes med forespørsel om positivt svar på utnevnelsen. 
Per kontakter Jon Lilleslett for å undersøke hvordan ringene stiller seg til forslaget. 
 
Bukke ring og gjeterhund nemnda vedtatt som foreslått. 
 
 
 
 
 



Sak 3. Kamben 
 
Gjeterhund nemnda skal arrangere kurshelg 13-14.august. Spørsmålet er om Buskerud sau og 
geit skal bidra med tema i år? 
Praktiske demonstrasjoner kan være aktuelt, eksempel høstetidspunkt av gras eller om 
hvordan fôrkvaliteten påvirker lammetallet. Innspill gis til leder dersom det dukker opp gode 
ideer. Styret føler for å prioritere høstmøte i oktober/november. 
Aktuelt er også tilskuddsordninger for rovdyrtap. 
 
 
Sak 4. Eventuelt 
 
Møteplan 
Sekretær savner en møteplan for fylkesstyret. 
Neste styremøte blir i forbindelse med Kamben 13. eller 14. august. 
 
Høstmøte 
Planlegges til oktober/november på Lampeland Hotell, Flesberg.  
Sekretær sjekker med Lampeland. 
Aktuelle tema: 

• Høstetidspunkt, fôrkvalitet og fôring i forhold til ønsket lammetall. 
• Årsmøte kom med følgende ønske til tema: 
• Rovdyrproblematikken 
• Sporing av rovdyr 
• Munnskurv 

 
Fellingstillatelse på bjørn. 
Det oppfordres til å ha kontakt mellom kommuner for eventuelt å sende en felles søknad om 
fellingstillatelse ved skader som skyldes bjørn. Slike tilstander som var i øvre del av Buskerud 
høsten 2010 med svært avgrensede område for fellingstillatelse var svært uheldig. 
 
Fylkesmann har fått tildelt en kvote på 2 bjørner, 1 jerv og 2 ulver som det kan gis tillatelse til 
skadefelling på mellom 1. juni og 15. oktober. Dersom behovet uheldigvis blir større må det 
søkes om til Dn. Tidlig dokumentasjon på observasjoner og skader er viktig. 
 
Referent: Vinni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


