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Tilstede: 

Jon Sand, Per Liahagen, Gunn Kolbræk, Kjell Ole Fønstelien, Vinni Foss 

Meldt forfall: Stein Lauvrud, Tollef Haug 

 

Referat fra styremøte i Buskerud Sau og Geit  

Hos Jon Sand, Sjåstad 13. januar 2012 

 

Saksliste: 

13.  Godkjenning av innkalling og saksliste  

Enstemmig vedtatt 

 

14.  Godkjenning av referat fra styremøte 25.08.2011 

Enstemmig godkjent 

 

15.  Årsmøte for 2011 

Årsmøte gjennomføres på Lampeland Hotell, Flesberg 2. og 3. mars 

Tema for fagdag fredag 2. mars: 

Leder i avlsrådet sau, Bjørn Høyland – organisering av avlsarbeidet, bruk av semin, 

økonomi i avlsarbeidet. 

Avlsforsker sau, Nsg Sigbjørn Eikje – søyeegenskaper som holdbarhet og sikkerhet i 

morsevneindeks 

Leder i Folkeaksjonen for ny rovdyrpolitikk, Nils Solberg – orientering om 

organisasjonen. 

Ny leder i Rovviltnemnda region 2, presentasjon og dialog. 

Sigbjørn Grøthe og Frede Hammerstad inviteres til fagdag samt middag på fredag og 

får utdelt premie for beste indeksværer Nks og spæl 2011. 

 

16. Utvikling/endring i Veterinærkostnader. 

Organisasjonene i landbruket har vært en sterk pådriver for å få til en ordning med 

rapportering av legemiddelbruk til dyr – dette med bakgrunn i å hindre utvikling av 

antibiotika resistens samt fremmedlegemer i matvarer. Fra 1. januar er alle 

veterinærer pålagt å rapportere all legemiddelbruk til matproduserende dyr innen 7 

dager etter gitt medisin. Den Norske veterinærforening er positiv til dette, men må da 

innføre ekstra honorar for å dekke kostnader. Beløpet vil variere, men en ekstra 

kostnad for matvareprodusentene per behandling vil det bli. 



Bsg diskuterte dette og mener dette vil ha motsatt konsekvens for dyrevelferd ved at 

produsenter vil velge bort bruk av veterinærtjenester. Dyr vil lide i mangel på 

behandling! Næringa er under mange press og økonomiske avgrensinger vil være med i 

enhver vurdering. 

Per og Vinni samarbeider om et notat om dette og sender til: Den Norske 

Veterinærforening, Mattilsynet og Norsk sau og geit. 

 

17. Beiteprosjektet i Hol (Minnestølen) 

Leder har hatt en tett dialog med fylke og midler for drift i nye 4 år er gitt fra 

Fylkesmann og fra Umb. 

Hele sauenæringa vil få utbytte av den dokumentasjonen som kommer fram fra 

beiteforsøkene på Minnestølen. 

 

18. Arbeidsplan for 2012 

Januar:  Planlegging årsmøte 

Februar:  Gjennomføre årsmøte 

Mars:   Innspill til landbruksforhandlingene 

August:  Planlegging høstmøte 

Oktober: Oppfordre til god sporing av rovdyr med tilbakemelding til rovviltkontakt.  

November: Høstmøte 

  

I tillegg skal laget arbeidet med: 

• Målprisen 

• Tyngde - kraft med strategi i rovdyrproblematikken 

• Opprette allianser mot lokale politikere 

• Å styrke samarbeid med Fylkesmann og Buskerud Bondelag 

• Styrking av saueholdet i Buskerud (40000 - 4) 

• Å fortsette for utarbeiding av vaksine for å redusere munnskurv 

• Å arbeide for økt optimisme i saueholdet 

• Styrking av geiteholdet i Buskerud 

 

 

19. Orienteringssaker 

Rovdyr: 

Ny rovdyrnemnd er snart klar. Kvotebestemmelsene er klare. 

Nå er tida snart inne for gaupejakt og Bsg anbefaler alle saueprodusenter til å være 

med på sporing. NB! Sporing avgjør hvorvidt jegerne skal lykkes i jakta, ta gjerne 

direkte kontakt med lokale jegere dersom du kommer over spor eventuelt kadaver. 

Helsetilstand i Buskerud: 

Det er ikke undersøkt mer om munnskurvsituasjonen. Svar fra høstmøte var 

oppfordring til lokal tilnærming for å lage vaksine ved hjelp av veterinær. Det må 

utarbeides en enkel oppskrift med retningslinjer. Skriv sendes: Nsg, Animalia, 

Mattilsynet og veterinærinstitutt. Ansvar: Per i samarbeid med Tor Bakken. 



Angående fotråte er det et nytt tilfelle på Nesbyen, hvorvidt Mattilsynet har innført 

restriksjoner er usikkert – dette skal undersøkes med Mattilsynet. 

Status for Friskere geiter bør inn i Årsmeldingen – Tollef kommer med innspill. 

Et nytt virus er oppdaget i Tyskland, Nederland og Belgia. Viruset har fått 

navnet Schmallenberg-virus og kan gi sjukdom hos sau og storfè.  Angrep gir nedsatt 

almenntilstand, redusert appetitt/melkeytelse. Medisinering hjelper – viruset spres 

med knott. 

Per refererte fra møte med ringene. På møte ble saksliste for avlskongressen 

diskutert samt organisering av avl i Buskerud. Ringene kommer med sitt forslag til 

årsmøte. Bsg ønsker 1 eller 2 representanter i et eventuelt avlsutvalg. Fylkeslaget 

dekker avlskonferansen for Per. 

Fellesbeite på Ål er godt i gang med slipp av sau fra beitesesong 2012 Ved 

spørsmål om flere ledige beiteområder ble, Uvdal – Lågaros og Hydalen i Hemsedal 

nevnt som mulige plasser. 

Prosjekt 40000 – 4 er avviklet. Her er det midler igjen som noe går til 

Minnestølen-prosjektet. Andre faglige tiltak kan være markdager eller fjøsbesøk. 

 

20. Innkomne brev: 

 30.08 Nsg v/M. Skjønhaug, Rundskriv m/div. vedlegg 

 08.09 Nsg, v/ L.E. Wallin, innkalling til representantskapsmøte 

 15.09 L. Baklid, Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn. 

 26.10 Nsg v/K.A. Wilberg, Invitasjon til beitekonferanse 2012 

 30.12 Jon Roar Grøstad – ring 64, Forslag på organisering av avl i Buskerud 

 

21. Eventuelt 

4H har kommet med spørsmål i e-post 10.januar om støtte ved annonsering i 

Buskskvetten. 

Vedtak: Buskerud sau og geit støtter 4H med annonser i Buskskvetten også i 2012. 

 

Referent: Vinni 


