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Referat fra styremøte i Buskerud Sau og Geit  

Motell Nor Kro, Bromma 26. november 2012 
 

Tilstede: Tor Grøthe, Per Liahagen, Tollef Haug, Gerd Jorde, Vinni Foss 

Meldt avbud: Sigmund Waaler Røed, Kjell Ole Fønstelien 

 

 

Saksliste: 

Sak 17. Godkjenning av saksliste og innkalling. 

Godkjent med tillegg av sak 22. Høring om organisering i avlsarbeidet i Nsg. 

  

Sak 18. Godkjenning av styrereferat fra 27.8.2012 

Enstemmig godkjent 

 

Sak 19. Landsmøte i Nsg  

Valg: 

Viktig at alle landsdelene er representert i styre.  

Buskerud foreslår Tone Våg som leder.  

Foreslår at Tone Edland fortsetter som geite representant  

 

 

Sak 20. Årsmøte 2013 – sted, tid og tema på fagdagen. 

Tilbudsrunde til: Sole og Lampeland og Thon Hotell, Flå.  

Tidspunkt:22. og 23. februar 

Tema 1: Avl – fortsettelse av diskusjonen fra værmønstringen på Lien!  

Bruksegenskaper i forhold til mors evne delen! Innleder: Gunnar Klemetsdal.  

Legge opp til gruppearbeid. 

 

Tema 2: Forvaltningsplanen av rovdyr. 

Status i rovviltnemnda.  

Innleder: Rovviltnemnda, nestleder Fløystad.  

 

Årsmelding: 

Tollef skriver litt om forslag til reduksjon av geitemelk fra Tine. 

Gjeterhund nemnda miljøet må ha aktivitet med kurs for alle i hele fylke.  



Tor skriver leders tale i årsmeldingen.  

Per lager statistikker over utvikling av saueholdet. 

Oppfordre alle nemnder må stille på årsmøte!! 

Oppsummere avslutning av Prosjekt 40000 til 4 med start av fjellbeite! 

Ved utsending sendt med frist for gjennomføring av årsmøte for lokallag! 

 

Sak 21. Orientering og status om: 

 * Friskere geiter 

Nok midler for videreføring lå ikke inne i jordbruksforhandlingene. Det ble satt i gang 

en stor aktivitet for å få dekket kostnadene til videre framdrift. Tine er med å stille 

sikkerhet fram til jordbruksforhandlingene 2014. 

Kr 15000.- er stilt til disposisjon, årsaken til økte kostnader er at flere enn forutsett 

har meldt seg på sanering. Flere kom med i siste runde og av de største geiteholdere 

som gir økte kostnader.  

 

 * Forslag til reduksjon av geitemjølk-kvote 

Misnøye, faglag er i aktivitet og har kommet med reaksjoner. Litt usikker på Nsg, men 

de har kommet med en innstilling. Fra Nsg er det sendt et brev til departementet. 

Dette ligger under geit på nsg sine sider. Saken har ikke kommet lenger, noe uenighet 

mellom organisasjonene. Tine har gjort for lite på produktsida! Vi kan muligens gjøre et 

lite «stunt» mot Tine og sende det! Ikke kvotesalg nå, forfordeling av produsentene 

mot produksjonssteder kan da forekomme? Geiteområder må få bestille nok! 

Landbruksdepartementet bestemmer dette. 2013 kan det være mindre mjølk pga 

sanering og dermed gi et feil bilde av mengde mjølk. 

 

* Nm i saueklipping 

Søknad om Nm i saueklipping ble sendt sammen med Gol reisemål for arrangement på 

Fårefestivalen. Helga ble utsatt en uke til 27. – 29. september 2013 

En delegasjon reiste til Nm i Oppdal for å få med seg litt av arrangementet. 

 

Sak 22. Høring på avl 

Kort orientering: 

Utsending av høringsnotat er ikke forankret i avlsrådet eller andre plasser. Linjeavl er 

prøvd to ganger før uten gode resultat. Vurderinger og effekter må sjekkes ut før ny 

igangsetting. Undersøk tidligere forsøk med linjeavl. 

Bsg støtter forslaget fra Ivar og avlsutvalget! 

Sak 23. Innkomne brev  

 Fra Nsg: 

31.8.   Representantskapsmøte i oktober 

4.9.   Fra valgkomiteen i Nsg. 

7.9. Nye vedtekter for beitelag 

5.10. Høringsbrev fra miljøverndepartementet om endringer i naturmangfoldloven og 

viltloven mv 



9.10.  Program for representantskapsmøte i okrober   

14.10 Informasjon vedr. Nsg`s Landsmøte 13. – 14. mars 2013 

24.10 Høringsbrev fra direktoratet for naturforvaltning, 

Rovviltskade/konfliktdempende tiltak 

26.10 Nytt skriv fra Valgnemnda i Nsg 

29.10 Oppdatert liste over fylkeskandidater. 

23.10 Forespørsel om nye kandidater til dyrevernnemder 

13.11 Høring om avlsarbeidet på sau. 

 

Sak 24. Eventuelt 

Rovviltnemnda region 2, organisasjonene i region 2 har et felles møte for innspill til ny 

forvaltningsplan for rovdyr. 

 

Buskerud sau og geit sendte ut et diskusjonsgrunnlag til lokallag samt styret med 

oppfordring am innspill. 

Svar kom fra:  

Numedal og Sandsvær sau og geit og Veggli og Rollag sankelag 

Lier sau og geit, Lier Bondelag og Finnemarka beitelag. 

Skurdalen og Dagali sau og geit 

 

Tor deltok på møte i Region 2: 

Kontroversielle sak var innspill fra Telemark bondelag som ønsket å prioritere 

sauebeiter uten gaupe og i motsatt side områder med prioritert for gaupe. 

Det ville sannsynligvis fortsatt være 12 ynglinger og belastningen på prioriterte 

områder ville fortsatt være tilstede. Innspillet har ført til uro blant saueprodusenter. 

Alle uten om Telemark bondelaget ønsket ikke å dele regionen i prioriterte 

gaupedistrikt! 

Viktig med god forvaltning av gaupa. Lite sau i nedre deler av Telemark / Buskerud. 

Vanskelig å stake ut et område for gaupa – hvem vil ha denne? 

Mattilsynet har også kommet med ønske om prioriterte områder. 

Prioriterte områder er ikke åpnet for erstatning til tap eller forebyggende tiltak!   

 

Kongeørn – endret forslag om det verbale i høringsuttalen.  Naturlig utvikling må 

stanses!  Forvaltningsplan på ørn kommer snart! 

 

 

 

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

   

Sign. Tollef haug    Referent: Vinni Foss 

 


