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Referat fra styremøte i Buskerud Sau og Geit 
Nor Kro, Bromma, torsdag 25. 08. 2011 

 
Med på møte: 
Jon Sand, Per Liahagen, Gunn Kolbræk, Stein Lauvrud, Tollef Haug 
Kjell Ole Fønstelien, Vinni Foss 
 
 
Saksliste: 
Sak 6.  Godkjenning av innkalling og saksliste. 
Enstemmig godkjent. 
 
Sak 7. Godkjenning av referat fra telefonmøte 30. og 31.05.11 
Enstemmig godkjent 

  
Sak 8. Høstmøte på Sole Hotell 21. – 22. oktober 
Start til lunsj: 12 - 13:00 
Forslag til Program:  
Geit har fagdag uka etter høstmøte, i Jølster, derfor ikke aktuelt med geitestoff.  
Fredag:  
Rovdyr hvem skal vi bruke?  
Sverre Einar Bråthen har et nytt opplegg i Flå lik Ørpen/Redalen prosjektet.  
Øivind Holm, (fylkesmann) Jon Hefte, Øystein Lindteigen (jegere)  
Jon Sand tar kontakt med disse.  
Espen Marker, sporing og rapporteringsrutiner, sno, jaktleder, rovviltkonsulenter.  
Marit Surlien Hoen tilskuddsordninger.  
Vinni kontakter Espen Marker og Marit Surlien Hoen 
Dagen avsluttes med middag 19:30. 
 
Lørdag:  
Munnskurv, veterinærinstitutt er kontaktet av Jon Sand. Hvem kan noe om munnskurv 
og toksiplasmose-vaksinering? Veterinærinstituttet stiller en mann til disposisjon. 
Mattilsynet er enig med mange i Hallingdal – at munnskurv er en viktig årsak til 
jurbetennelse med mer. Ønsker også at Tor Bakken blir med på møte da han har god 
erfaring fra praktisk arbeid!  
Praktisk reaksjon i flokken ved utbrudd v/ Ivar Slettemoen. 



Per Liahagen tar kontakt.  
Grethe Ringdal er kontaktet for å vise bilder fra Buskerud knyttet opp mot 
sauekontroll sammen med Vinni. Viktig med dokumentasjon angående tapserstatninger. 
Tekniske måter å registrere tap på rovdyr som årsak. Dokumentasjon må legges til 
grunn dersom du har annet tap enn normaltap. Registreringer av munnskurv?  
Sauekontrollen er et godt verktøy til dokumentasjon. Hva kan forbedres angående 
registreringer? 
Jon Sand holder kontakten med Grethe Ringdal. 
 
Sak 9. Informasjon. Hva er skjedd siden sist?  
Mindestølen, Landbruksdirektør, Astrid Aas er kontaktet angående midler til videre 
drift. Ingen tilbakemelding per dato. Sentrale midler lite sannsynlig.  Noen midler står 
igjen etter Prosjekt 40000-4. Bsg har ikke penger, men dugnadsinnsats er mulig! 
Jon og Per referer fra møte med Øivind Holm, Even Knutsen og Marit Surlien Hoen 
hvor tema var Rovdyr og tilskuddsordninger. 
- Rask skadefelling etter søknad om felling av bjørn fra Uvdal tok 2 dager, det er for 
lang tid! Utvidelsen gikk raskere! – Utvidelse av fellingstillatelse til Hemsedal gikk over 
natta – slik skal det være! 
- For godkjenning av normaltap – Ørpen Redalen burde få godkjent normaltap dersom 
søker legger fram dokumentasjon på tap.  
- Dna prøver av bjørn ble innsendt fra Buskerud i fjor. Prøvene er ikke registrert og er 
forsvunnet.  
- Uten sporsnø er det vanskelig å felle bjørn som gjør skade på bufè. Lite registrering 
av bjørn i sommer – mulig en mot Telemark på ettersommer.  Viktig med kontakt og 
tilbakemeldinger på observasjoner! 
- Jon Sand referer fra møte i Oslo angående jerv. Arrangør: Bondelaget 
Oppland har revidert forvaltningsplanen sin. De vil at ynglende jerv flyttes til 
Jotunheimen. Sogn vil da få kortere vei for jerv inn i sitt fylke. Oppland ville dele på 
“byrdene”. Småbrukerlaget, sau og geit, med flere var med på møte.  
Konklusjon: Bondelaget, småbrukarlaget og sau og geit er enig om en felles 
prosjektstilling, som skal ha rovdyr som hovedoppgave.  
 
Sak 10. Værmønstring på Ål? 
Leder vil gjerne ha tilbake værmønstringen som et miljøskapende arrangement.  
Per Liahagen har undersøkt med Mattilsynet som er positiv til værmønstring dersom en 
holder seg innenfor deres krav. Avlsgruppene må holdes seg avskilt fra hverandre.  
Per lager et opplegg og undersøker om avlsgruppene har mulighet til å være med.  
En eventuell værmønstring bør også inneholde et fagtema. Tidspunkt planlegges til 
oktober/november. Aktiviteter som: Auksjon? Premiering! Hjelstuen – aktivitet? 
Tollef undersøker utstillingsplassen på Ål. 
 
Sak 11. Innkomne brev: 
Fra Nsg 



07.04 Orientering om bjelleslips 
23.05 Nyvalg av Råd, nemnder og utvalg 
17. 06 Offisiell uttalelse fra Nsg ang. nytt rovdyrforlik 
30.06 Skadefelling må aktiviseres 
30.06 Sentrale råd i Nsg 2011 - 2013 
12.07 Prosjektlederstilling, Forebyggende og konfliktdempende tiltak Bondelaget, 
småbrukerlaget og nsg. 
12.07 Brev fra Lars Peder Brekk 
28.07 Organisasjonsmessig høring. Ny strategiplan Nsg, leder gikk igjennom denne. Per 
kommenterte utsagn over inntekt på gjennomsnitt lønn i landbruket. Nsg bør 
konsentrere seg om beitebruk – spiss denne og la andre temaer ligge!  
Avl – semin på geit. Geit og sau sammen på beite kan føre til byllesmitte. Mulig krav om 
at geita skal være inne hele året? 
Tine vurderer å redusere mjølkepris fra geit som ikke har planlagt sanering eventuellt 
avvikling – selv om kvaliteten på mjølka er den samme. Spørsmålet er om dette er 
juridisk mulig? 
 Nsg bør avklare dette. Bsg føler seg tvilende! 

Sendt en liten tilbakemelding! 
15.08 Høring om revisjon av forskrift om utøvende av jakt, felling….. 
15.06 Lisbeth Baklien, Invitasjon Nasjonal rovviltkonferanse 
12.07 ars A Hesse, invitasjon til fjelltur i Lærdal 
 
Sak 12. Eventuelt 

- Oppfordre lokallag til å få med alle saueprodusenter som medlem 
- Oppnevnt smitteverngruppe har lagt fram arbeidet sitt og denne skulle sendes 

ut til høring i løpet av sommeren. Er fylkeslaga en del av høringsinstans? 
- E-post fra Espen Marker angående ny rovviltkonsulent i fortrinnsvis Gol og 

Hemsedal. Forslag? Vinni sender spørsmålet ut til de to kommunene det gjelder. 
- Gunn Kolbræk lurer på om Bsg kan yte økonomisk hjelp i KoKo saken (laushund i 

Modumdistriktet i fjor sommer) Arbeidsbelastningen er stor for 
enkeltpersoner. Dette avventes til resultat fra rettsaken! 
 

 
Referent: Vinni 


