
REFERAT FRA ÅRSMØTE i BUSKERUD SAU OG GEIT  

3.mars 2012  

LAMPELAND HOTELL, FLESBERG 

Leder, Jon Sand ønsket velkommen til årsmøte for året 2011 

Leder informerte om sjukdom statusen i Buskerud hvor det per dato er to besetninger med 

registrert fotråte, av mild type. Han informerte videre om et nytt virus som kan gi sjukdom hos 

storfe og sau. Sykdommen kalles Svhmallenberg-viruse og er påvist i Tyskland, Nederland og 

Belgia. Viruset overføres med knott. Lite sannsynlig at denne sykdommen utvikler seg i Norge. 

Les mer: http://www.nsg.no 

 

Sak 1. Konstituering 

- Valg av møteleder. Leder ble enstemmig valgt til møteleder.  

- Det var ingen bemerkninger til innkallingen og møtet ble erklært lovlig satt. 

- Bent Engen og Yngve S. Elbjør ble sammen med møteleder enstemmig valgt til å skrive under 

protokollen. 

- Opprop viste i alt 21 stemmeberettiget og 24 frammøtt. 

 

Sak 2. Årsmelding 

Møteleder gikk i gjennom årsmelding. 

- Leder kommenterte prosjektet på Minnestølen. Forsker Atle Mysterud har hatt ansvaret for 

prosjektet som har vart i 10 år. Sommer 2011 er siste året med aktivitet på Minnestølen.  

Bsg har hatt kontakt med Øystein Holand, Prof.husdyr/aquavitenskap om samarbeid med 

videreføring av forsøksfeltet.  

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. Forsøksfeltet er faglig interessant for næringen, 

også for utmarksbeite generelt, ikke bare under kategorien fjellbeite.  

Les mer: http://www.skogoglandskap.no/search?query=minnest%C3%B8len 

- Dokumentasjon angående rovdyrtap  

Det oppfordres til å bruke egne tapstall ved søknad om tap av dyr til rovdyr. Normaltap kan 

variere fra område til område. Bioforsk har hatt flere prosjekt med «dødvarsler» på lam for å 

kunne dokumentere dødsårsak. Ørpen / Rendalen og Flå prosjektet kan være eksempel på 

dokumentasjon av tap. Les mer på: 

http://www.bioforsk.no/ikbViewer/page/tjenester/publikasjoner/publikasjon?p_document_id=59553 

-Vaksine munnskurv  

Er et motstandsdyktig virus som helst angriper unge dyr som i utgangspunktet har dårlig 

immunitet. Munnskurv viser seg med karakteristiske sår og skorper på munn, nese, ører, klauver 

og jur/spener. Utbruddet kan vare 4 – 6 uker og gi store konsekvenser for dyrevelferden. I en 

http://www.nsg.no/
http://www.skogoglandskap.no/search?query=minnest%C3%B8len
http://www.bioforsk.no/ikbViewer/page/tjenester/publikasjoner/publikasjon?p_document_id=59553


flokk kan det være kroniske dyr som smittebærer og bekjempelse er vanskelig. Viruset kan deles 

inn i flere stammer, noen er hissige og andre ikke fullt så hissige. Ingen norsk vaksine er 

tilgjengelig, men i England produseres industriell vaksine. Auto - vaksine kan prøves, men den er 

ikke risikofri og gir kortvarig immunitet. For produksjon av egen vaksine kan man fryse ned 

skorpe fra infiserte dyr. Denne tas opp igjen ved aktualitet og løses opp i destillert vann blandet 

med antibiotika. Påføres dyret ved å lage et risp med kniv på innsida av låret og pensle inn 

blandingen som inneholder levende virus. Viktig å bruke skorper fra egen besetning da også andre 

sjukdommer kan følge vaksinen. 

-Avlsarbeid og kåring 

Fra salen: Vraksårsak ved kåring skyldes ofte marg. Dette har økt i takt med seminbruk! 

 

Sak 3. Regnskap 

Kasserer Gunn Kolbræk gikk i gjennom regnskap. 

Årsmelding enstemmig vedtatt 

 

Sak 4. Organisering av avl i fylket 

Bakgrunn for saken er vedtak fra styremøte Bsg 31.05.2011.  

• Avlsutvalget for sau legges ned med virkning fra 1. juli 2011.  

• Nestleder Per Liahagen representerer Buskerud i regionutvalget. 

• Vedtaket er vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 

 

Saken kom opp som diskusjonstema ut fra Nsg sine retningslinjer for oppnevnelse av råd og 

utvalg. Tradisjonelt i Buskerud er at utvalg har oppnevnt seg selv med påfølgende konstituering. 

Per Liahagen innledet om organiseringen av avlsarbeidet i fylket med ulike alternativ og 

arbeidsoppgaver for utvalget. To innkomne saker og et forslag fra årsmøte om temaet ble 

innarbeidet i forslaget.  

Vedtak: 

“Avlsutvalet for sau skal vera samansett av 1 representant frå kvar verering, og 1 representant 

frå styret i Bsg. Ringane innstiller på sine representantar. Styret i Bsg opp- nemner medlemmer 

og leiar i utvalet.”  

Avlsutvalet sine ansvarsområder 

- Halde kåringssjå for verlam i tilstrekkeleg omfang, og for dei rasar det trengst. 

- Syte for kompetente dommarar, sekretærhjelp og nødvendige hjelpemiddel til kåringane. 

- Arbeide for at alle dei granska verane, som er av akseptabel kvalitet, blir brukt i saueavlen i fylket. 

- Syte for at alle sauebuskapane i fylket har eit godt tilbod om kåra verlam. 

- Drive eit aktivt informasjons- og opplæringsarbeid for å få fram verdien av å nytte godkjente avlsverar i 

avlen. Her kan ei veremønstring i fylket vera eit godt tiltak. 

    ”Avlsutvalget i fylket har ingen direkte oppgaver overfor væreringene og væreholdslagene i sitt fylke.” 

    ”Avlsutvalget i fylket og fylkeslaget må følge vedtak gjort av Avlsrådet for sau og/eller styret i NSG.” 

Vedtatt med 13 mot 8 stemmer. 



Sak 5. Arbeidsplan 

 Januar: Planlegge årsmøte 

 Februar: Gjennomføre årsmøte 

 Mars: Gi innspill til Jordbruksforhandlingene 

 Oktober: Planlegge å gjennomføre høstmøte samt oppfordre til god sporing av rovdyr 

 Tyngde - kraft med strategi i rovdyrproblematikken 

 Opprette allianser mot lokale politikere 

 Fortsette samarbeid med Fylkesmann og Buskerud Bondelag 

 Arbeide for økt optimisme i saueholdet 

 Styrking av geiteholdet i Buskerud 

 

 

Sak 6. Innkomne saker 

 

Tre innkomne saker innen fristen. 

1) Nes saualslag 2) Være-ring 64 angående organisering av avlsarbeidet i Buskerud. 

Sakene ble behandlet under sak 4. 

3) Nore og Uvdal sau og geit angående tilbakebetaling av kontingent til lokallag. 

Vedtak: 

Saken sendes over til styret. Styret må se på konsekvensene dersom løkal-lag skal få større 

andel av økt medlemskontingent for bruk med over 51 sau. Saken behandles i første styremøte! 

 

 

Sak 7. Valg 

 

Valgkomitéens leder, Guttorm Tovsrud la fram forslag på tillitsvalgte.  

 

Styret:                   Valgt: 

Leder:            Tor Grøthe      Hemsedal  2012    

   Per Liahagen      Gol  Ikke på valg 

Nestleder:     Per Liahagen      Gol  2012                               

Gerd K. Jorde   Nesbyen 2012  

Sigmund Waaler Røed    Lier  2012  

Tollef Haug       Ål      Ikke på valg                

Varamedlemmer 

1. Kjell Ove Fønstelien  Uvdal      Gjenvalg 

2. Steinar Staaland       Veggli       Gjenvalg 

3. Norunn G Tveit  Hurum      Gjenvalg     

 

Revisorer                 Personlig vara: 

Barbo Dusegard, Vats   Tormod Smøttebråten, Gol Gjenvalg 

Kirsti Skrattegard, Ål,     Leif Bergaplass, Leveld   Ikke på valg   

 

Valgkomité:      

Knut Reidar Bråten, Noresund  Guttorm Tovsrud, Sigdal 2012 

Knut Birkeland, Hurum               Hans P. Øyan, Skollenborg    Ikke på valg 

Ivar Slettemoen, Geilo   Magne H. Eide, Skurdalen Ikke på valg 

Bent Engen, Nes    Østen Gladhus, Nes   2012                    

Brita B. Løvstuen, Uvdal  Steinar Staaland, Veggli  Ikke på valg   

Ivar Slettemoen ble valgt til leder i valgkomiteen    2012  



 

Godtgjørelse leder …………………………… kr. 10.000,- 

Godtgjørelse kasserer ………………………. kr. 3.000,- kasserer fører regnskap  

Godtgjørelse med kassereransvar  kr. 1.000,- regnskapet blir satt bort 

Hjemmesida ……………………………………...     kr. 2.000,-  

Møtegodtgjørelse ……………………………. kr.    900,- 

Kjøregodtgjørelse etter statens satser   

- Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

Sak 8. Budsjett  

 

INNTEKTER 

 
2010 Budsjett  

Kontingenter 

 

101180 100000 

Refundert møter 

 
10730 24000 

Renteinntekter 

 

5033 6000 

Nortura, kontor m/sekretær 40000 40000 

  

202443 170000 

UTGIFTER 

   Honorarer 

 
21660 50000 

Møteutgifter 

 

3221 5000 

Reiseutgifter 

 

5887 6300 

Telefon, gebyr, kontorrek. 

 
2293 5000 

Samlinger/møter 

 

30431 50000 

Gaver, premier, støtte 

 

12639 4000 

Innleide tjenester 

 
1200 1200 

Arbeidsgiveravgift  

 

2650 5000 

Gjeterhund nemnda 

 

3300 3500 

Nortura, kontor/sekretær 40000 40000 

  
123281 170000 

 

Jon Sand, Gunn Kolbræk og Stein Lauvrud ble takket for god innsats og fikk overrekt en gave. 

 

 

 

Møteleder Jon Sand 

 

 

Bent Engen       Yngve Skaret Elbjør 

 

 


