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Referat fra styremøte på Nor Kro Motell, Bromma 27.8.2012  
 

Tilstede:  

Tor Grøthe, Per Liahagen, Gerd Jorde, Sigmund Waaler Røed 

Meldt avbud: Tollef Haug og Kjell Ole Fønstelien 

 

Saksliste: 
Sak 9. Godkjenning av innkalling og saksliste  

Enstemmig vedtatt 

 

Sak 10. Godkjenning av referat fra styremøte 15.3.2012 

Enstemmig vedtatt 

 

Oppsummering ved gjennomgang av referat 

* Arbeidsplan: 

- Informasjon fra Bsg sendes til styremedlemmer i lokale lag der de er registrert med 

e-post, det har vært rutine de siste år. Lokallag oppfordres også til å danne egne e-

post lister for raskt å komme ut med informasjon. Burde Bsg sende informasjon til 

andre organisasjoner, i tilfelle hvem? 

- I arbeidsplan ble gjeterhund-aktivitet på Kamben nevnt – arrangement ble valgt bort 

dette året fra Buskerud gjeterhundnemnd. Bsg oppfordrer nemnda til å arrangere kurs 

også i øvre del av fylket. For senere år bør arbeidsplanene koordineres. 

- Facebook-side er opprettet for Buskerud sau og geit. 

- Eventuelt høstmøte kommer Bsg tilbake til. Er fellesmøte med andre fylker aktuelt? 

Viktig med avklaring av sjukdomsbilde med sau og geit ved sambeiting i utmarka. 

- Kåring på Fårefestivalen jobbes det med. 

- Værmønstring blir 26. oktober – sak 16. 

- Det jobbes videre med oppfordring til utarbeidelse av beitebruksplaner. 

* Tilbakebetaling av kontingent 

Bsg ønsker å få utredet konsekvenser av økt tilbakebetaling til lokale lag. 

 

 

 

 



Sak 11. Kort orienterer fra leder og representanter fra utvalg 

 

Leder:  

- For å få struktur i hele organisasjonen er det viktig at alle holder frister for 

gjennomføring av årsmøte samt sende inn endringer i styre og medlemslister. Dette 

gjelder både lokallag og fylkeslag.  

- En kort oppsummering fra lokallag på årsmøte er ønskelig. 

- Profilering av organisasjonen skal foregå etter godkjente maler. 

- Medlemstallet i Nsg har gått noe ned, av saueeiere er det 75 % tilslutning! 

- Medlemmer som ikke betaler kontingent, ca 3 måneder før utmeldingen er aktivisert.  

- Gol har søkt om Nm i ullklipping og ullhandtering!  

- Strategiplan for sauehold i Buskerud – ved fylkeskommunen, spørsmål om hvorfor Bsg 

ikke har fått mulighet til å komme med uttale? 

Sigmund: 

Gjeterhundnemnda har hatt to møter. Informasjonsskriv om dyrevelferd ved bruk av 

gjeterhund samt dyrevelferdskurs for førere er under arbeid. Det er gjennomført 

gjeterhundkurs hos Jaran Knive med Egil Syversbråten som instruktør. 

Prøver og fylkesmesterskap gjennomføres hos Andreas Groseth første helg i oktober. 

 

Sak 12. Mangler ved digital rapportering av tap til freda rovdyr. 

 

Det har kommet innspill fra Reiar Aasberg om vanskeligheter ved utfylling av skjema 

for erstatning av sau tapt til rovdyr på utmarksbeite. Ved utfylling må en konkretisere 

årsak til tap. Det er i flere tilfeller umulig å påstå! Det bør være mulighet for å 

registrere tap med ukjent årsak.  

Saken sendes inn til Nsg og Per tar med saken til møte på Flå en av dagene, hvor alle 

involverte organisasjonene er representert. 

 

Sak 13. Sigmund informerer om vurdering av ny rovviltsone for ulv. 

 

Innspill fra Buskerud er ønskelig, Bsg avventer det, da det regnes med at saken 

kommer på høring til organisasjonen. Men det er urovekkende at ulvesonen utvides! 

 

Sak 14. Orienteringssaker / innkomne brev: 

 

27.06 Husdyrforsøksmøte 2013 – inv. Om faglig bidrag 

27.06 Protokoll Representantskapsmøte 12.-14. mars 2012 

20.07 Rundskriv lokallag 

 

 

 

 

 



Sak 15. Eventuelt 

 

- Tv 2, Matprogram - ringte Tor i dag og vil filme sauesank i Hemsedal i høst!  

- Organisasjonsform for lokallaga skal være forening – det avventes retningslinjer for 

beitelag i månedsskifte august / september!  

 

Sak 16. Planlegging av Værmønstring på Lien 

 

              Avlsutvalget i Buskerud v/ Ivar Slettemoen. Steinar Bergerud, Jon Roar 

Grøstad, Knut Sørbøl og Sigbjørn Grøthe er med under sak 16. 

 

Møte hadde en diskusjon rundt ny korrigeringsmetode og effekt på indekser. 

Videre om store variasjoner fra Buskerud til Rogaland på indeksen morevne slakt. 

Spørsmål som stilles, er hvorfor værer med høyt lammetall går ned på morevne slakt? 

Det samme gjelder også morsevne vår – Rogaland ligger mye høyere enn Buskerud! 

 

Det har de siste åra skjedd mye på avlsfronten. Det har ofte blitt gjennomført små 

korrigeringer samt endringer i økonomisk vektlegging. Dette gjør det vanskelig å forstå 

hvorfor ting endres, men det sies at utregnings-modellen fanger opp og korrigerer. Men 

blir dette korrekt? Holdbarhet på søyene, morsevne og slaktevekt har ikke hatt 

forventa framgangen. Jurform, lammas evne til å klare seg selv samt søyer som føder 

lett og som er gode mødre er et mål. En enkel og rasjonell sau som egner seg i store 

flokker vil forenkle og forbedre dyreomsorgen! 

 

Værmønstring med fagdag på Lien fredag 26. oktober 

 

Værmønstring fra kl 9:30 

Værer som skal stilles er de beste på kjøtt-tilvekst og de beste på moregenskaper. 

 

Fagmøte ca kl 13;30 

Tema under møte vil være spørsmål og diskusjon om hvordan sau vil vi ha! 

1) Genetisk binding 

2) Bruksegenskaper 

3) Morsevne 

Ordstyrer Tor Grøthe 

Et medlem fra Avlsutvalget innleder. 

Avlssjef Thor Blicfeldt svarer. 

 

 

Sign: Tor Grøthe.   Sign: Per Liahagen   Sign: Gerd Jorde  

   

Sign. Sigmund Waaler Røed     Referent: Vinni Foss 

 


