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Referat fra styremøte i Buskerud Sau og Geit  

Nor Kro Motell, Bromma 15.03.2012 
 

Leder ønsket velkommen og møte startet med en presentasjon av styremedlemmene. 

 

Saksliste: 

Sak 1. Konstituering av styret 

Nestleder Per Liahagen 

Kasserer  Sigmund Waaler Røed 

 

 

Sak 2. Arbeidsplan, budsjett og fordeling av oppgaver. 

 

Arbeidsplan: 

* Å oppfordre lokallag til å effektivisere utsending av informasjon med e-post lister 

samt telefonlister for utsending av SMS. 

* Å være med på arrangement på Kamben i samarbeid med Buskerud Gjeterhund nemnd 

dersom det blir aktuelt. Viktig å informere reiselivsnæringen i Gol! 

* Opprette face book side for fylkeslaget 

* Høstmøte i oktober. Forslag til tema: 

- Geit har egne samlinger, men det kan være aktuelt å ha felles møter. Det er flere 

felles utfordringer mellom produksjonene. Tema kan være: beitebruksplan eller 

sambeiting med fokus på sykdomsbilde ved kontakt på beite. Hvordan vil eventuelt 

Mattilsynet vurdere det?  

* Felles møte i juli/august i Raggsteindalen eller på Minnestølen – fokus beite. 

Eventuelt et møte om felles sjukdomsbilde mellom sau og geit. 

* Fårefestivalen på Gol 20. – 23. september, aktuelt med kåring og presentasjon av 

næringa. 

* Værmønstring på Lien i oktober/november. Mulig samkjøring med høstmøte. 

* Det kom fram ønske om arrangement ble lagt til helger. PGA fri fra skole/jobb. 

* Munnskurv har som kjent ingen vaksine. Kan lage egen ved å ta ut skurvflak og legge i 



fryseren for senere å lage egen vaksine i samarbeid med veterinær. Lage en oppskrift 

om dette for utsending? 

* Bondelaget har kommet med innspill i bruk av investeringsmidler fra organisert 

beitebruk. Det kan være til områder med store tap PGA rovdyr eller andre vanskelige 

beiteforhold. Det er viktig å følge med på hva som skjer gjennom sesongen. En person 

burde ha oversikten som følger med på all sau som er radiomerket. 

* Beitebruksplan er viktig for kartlegging av beiteressurser og skal være forankret i 

kommuneplan.  

Per Liahagen har ansvar for å oppfordre Fylkesmann til å få kommunene til videre å 

oppfordre kommunene til gjennomføring. Enkelte beiterettigheter må i enkelte tilfeller 

overstyres, her må det en forskrift til! 

* Styre bør ta en gjennomgang av lokallag for eventuell sammenslåing eller ha felles 

samlinger/møter. 

 

Budsjett: 

Aktivitet og bruk tar innkommen medlemskontingenten som utgangspunkt. 

 

Fordeling av oppgaver: 

Kontakt med Fylkesmann angående rovdyr har leder og nestleder ansvar for. 

Representant for avl sau – Per Liahagen 

Representant for avl geit – Tollef Haug 

Representant for gjeterhund – Sigmund Waaler Røed 

 

- Diskusjon rundt organisering i Nsg.  

- Representant for avl sau skal representere alle (bruksbesetninger og de ulike raser) 

- Værlaga bør inviteres til møter i ringene. 

 

 

Sak 3. Innspill til jordbruksforhandlingene. 

 

* I år er det for sent å komme med innspill. For senere år: Innarbeide rutiner med 

styremøte i januar for å utarbeide forslag med oppfordring til lokallag med å komme 

med innspill innen 1. februar. 

* Per Liahagen informerte om innspill fra Bondelaget i fylke. 

 

 

Sak 4. Beiteprosjekt i Hemsedal 

 

Orientering om nytt fellesbeite rundt Flævann. Dette er et forebyggende tiltak med 

flytting av sau til fjellbeite PGA store rovdyrproblem i nedre Buskerud.  

Beite strekkes seg over Ål og Hemsedal kommune. 

 

 



Sak 5. Forslag fra Nore og Uvdal angående tilbakeføring av kontingent fra Nsg.  

 

Forslag fra Nore & Uvdal: 

Kr 200,- av 400.- som kontingenten øker med fra 51 sau, fordeles mellom fylkeslag og 

lokallag og resterende går til Norsk Sau og Geit. Saken må behandles i Landsmøte i Nsg.  

Vedtak: 

Buskerud sau og geit sender spørsmålet ut til alle lokallag i Buskerud. Svar fra lokallag 

vil resultere i eventuelt å fremme forslaget til Landsmøte 2013. 

 

Sak 6. Oppnevning av råd og utvalg 

 

Avlsutvalg sau: 

Ring 61 Ivar Slettemoen 3580 Geilo 

Ring 62 Per Kvelprud  3570 Ål 

Ring 63 Knut Sørbøl  3550 Gol 

Ring 64 Jon Roar Grøstad 3400 Lier 

Ring 65 Oddbjørn Fønnebø 3632 Uvdal 

Ring 67 Sigbjørn Grøthe 3579 Torpo 

Fra Bsg Per Liahagen  3550 Gol 

Leder og utsending til Region Øst: 

Ivar Slettemoen, vara Per Liahagen 

 

 

Bukke-ringen Hallingdal: 

Lars Villand    3577 Hovet 

Liv Jorun Øvrejordet              3577 Hovet 

Olav Randen                           3570 Ål 

Fra Bsg: Tollef Haug   3570 Ål 

Leder: Lars Villand 

 

 

Buskerud gjeterhund-nemnd: 

Hans Erik Sand   3400 Lier 

Jaran Knive    3330 Skotselv  

Steinar Hagen   3550 Gol 

Steinar Strøm   3624 Lyngdal 

Fra Bsg: Sigmund Waaler Røed  3400 Lier 

Leder: Jaran Knive 

 

 

 

 



Sak 7. Innkomne brev – orienteringssaker 

 

 Fra Nsg: 

16.02.  Rødrevseminar på Jakt og Fiskersenteret 

 17.02.  Kurs i bruk av Core Publish 

18.02. Organisasjonsform for lagsapparatet i Nsg, beitelag etc. 

 23.03. Høring endring i rovviltforskriften 

06.03. Mailadresse til lokallag   

Fra Bondelaget i Buskerud 

26.01 Rovviltseminar 

06.02 Oppdatering gaupejakt 

01.03 Møte med rovviltnemndene 

 

 

Sak 8. Eventuelt 

 

* Vedrørende vedtekter om endring fra Ba til Sa. Lokallag oppfordres til å registrere 

seg som forening. Beite-lag ligger under fylket – Gerd Jorde tar kontakt med Fylke for 

å høre hva som kan gjøres der. 

* Sigmund Waaler Røed blir medansvarlig, sammen med sekretær for hjemme-sida til 

Bsg. Aktuelle kursdager arrangert av Nsg er 29. mars og 12. april. 

* Orientering rundt nye registrerings plikter for veterinærer angående behandling av 

sykdom. Dette vil øke kostnadene ved bruk av veterinær og kan føre til at 

dyrevelferden forringes dersom det velges bort hjelp på grunn av kostnader. 

 

 

 

 

Tor Grøthe (sign)  Per Liahagen (sign)  Sigmund Waaler Røed (sign) 

 

 

Gerd Jorde (sign)  Tollef Haug (sign) 

 

 

Referent: 

Vinni Foss 


