
REFERAT FRA ÅRSMØTE i BUSKERUD SAU OG GEIT  

23.februar 2013  

THOEN HOTELL BJØRNEPARKEN, FLÅ 

Leder, Tor Grøthe ønsket velkommen til årsmøte for året 2012 

og leste opp «leders tale» fra årsmelding for 2012.  

 

Sak 1. Konstituering 

 

- Valg av møteleder.  

Per Liahagen ble enstemmig valgt til møteleder. 

- Godkjenning av innkalling og saksliste. 

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

- Opprop  

Det var i alt 18 stemmeberettiget og 24 frammøtt. 

Av 18 lokallag var det 12 som var representert. 

- Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder. 

Yngve Skaret Elbjør og Jon Sand ble sammen med møteleder enstemmig valgt til å 

skrive under protokollen. 

 

Sak 2. Årsmelding 

Møteleder gikk i gjennom årsmelding. 

Kommentarer fra salen: 

* Det ble poengtert viktigheten med god kontakt mellom faglagene i fylket og med 

Fylkeskommunen i forbindelse med rovdyr. 

* Støtte til investeringsfond til transport av sau til utmarksbeite kan gi urettferdig 

fordeling blant sauebesetningene. 

* I gjennomgang av årsmelding fra gjeterhundnemnd må årstall korrigeres. 

* Odd Magne Nilsen har dømt prøver i Telemark, tilføres årsmelding fra 

gjeterhundnemnd. 

* Ved oppretting av Flævatn beitelag og flytting av sau har dette medført endring av 

beitemønster for sau i Gruveåsen beitelag. Det er viktig at saueprodusenter står samla 

om forvaltning av rovdyr samt bevaring av beiterett. 

* Påstander om at rovviltmeldingen går inn for sonering av beiteområder. BSG må følge 

opp dette, innspill er allerede gitt. Se soneringen opp mot kulturlandskapet. 

* Markedsregulering, BSG mister medlemmer pga. konkurranse rundt 

transportkostnader.   

* Bsg vurderer å behandle jordbruksforhandlingene gjennom neste årsmøte. 

 



 

 

Kort oppsummering fra lokalag: 

Lier: 

* Flere unge nyetablerer i styret.  

* Ullinnsamling = inntekt 

* Griller og representerer på Lierdagene = inntekt. 

* Fjøsmøter med forskjellige tema. 

* Ca 30 stykker møtte for å få opplæring i sporing/jakt av gaupe. 1 gaupe felt i 

Finnemarka. 

* Muligheter for gjeterhund trening med egna plasser eventuelt med instruksjon. 

* Forslag til utveksling mellom lokallag for å høste ulike erfaringer 

Det blir servert 3 retters middag på årsmøtet, positivt tiltak. 

Gol: 

* Engasjert i Fårefestivale og skal arrangere Nm i saueklipping høsten 2013 

* Ullinnsamling = inntekt 

* Mange eldre medlemmer 

* Støtter jaktlaget med kr 10 000.- Godt organisert jakt og sporing 

Flå: 

* Lite lag med liten aktivitet. 

* Mye tap sau til bjørn – i 2012 også en del lam. 

* Felt 2 gauper under årets jakt, organisering av jakta har positiv utvikling, ikke 

vinterbrøyta veier for sporing.  

Hemsedal: 

* Lite engasjement i laget 

* Innført skuddpremie på rev, det er positivt mottatt. 

* Godt organisert jakt og sporing av gaupe 

Modum: 

Bra aktivitet. Av 49 medlemmer møtte 22 på årsmøte. 

* Aktiviteter: Sauefest med retter av sauekjøtt. Kokk: Bjørn Karsten. Fagdag med 

gaupeinformasjon fra Anton Mayerhofer, han har også bjørnekurs – utnevnt av 

kommunen. Store problemer med rovdyr, dokumentasjon og erstatning. 

* Godt organisert jakt og sporing av gaupe. 

* 3 nye inn i laget 

Nes: 

* Noen møter, ullinnsamling – organisering av gaupejakt mellom jegere og grunneiere 

kunne vært bedre. Jaktretten bør holdes på utmarkslaget/sankelaget.  



Numedal og Sandsvær 

* Kursaktivitet – avl, beite og gjeterhund 

* Gitt innspill på forvaltningsplan av Trillemarka 

* Gitt innspill på forvaltningsplan for Rovviltnemnda region 2 

* Observert ynglinger av gaupe og sett spor, godt organisert jakt. 

Ringerike: 

* Flere yngre inn i laget 

* Aktivitet med gjeterhund 

* Jaktlag for gaupe, god aktivitet på Hadelandsida.  

Røyken og Hurum 

* Generasjonsskifte, 15 på årsmøte med en bedre middag. 

* 2 år med gaupejakt. Sporer, men får ikke tatt ut noen, ungt jaktlag 

* Skal på tur til Tyskland for å se intensivt kulturlandskap. 

Nore og Uvdal 

* Jevnt trykk og noe samarbeid med Veggli 

* Beitekurs og arbeider med beitebruksplan 

* Ullinnsamling 

* Gaupejakta og sporing er like effektivt som før. Laget øker medlemskontingent med kr 

2.- som gis til jaktlaget. Det holdes årlig fest for gaupejaktlaget 

* Vårmøte og årsmøte, stor oppslutning blant medlemmene 

Ål 

* Liten aktivitet. Ullinnsamling og utleie av kåringsværer. 

Godt organisert jakt og sporing av gaupe. 

 

Sak 3. Regnskap 

Kasserer Sigmund Waaler Røed gikk i gjennom regnskap. 

 

Årsmelding enstemmig vedtatt, med noen korrigeringer. 

  

 

Sak 5. Arbeidsplan 

 Januar: Planlegge årsmøte 

 Februar: Gjennomføre årsmøte.  Gi innspill til Jordbruksforhandlingene 

 Oktober: Planlegge å gjennomføre høstmøte / værmønstring samt oppfordre til 

god sporing av rovdyr. 



 August: Være medarrangør under gjeterhund-aktivitet på Kamben 

 Tyngde - kraft med strategi i rovdyrproblematikken 

 Opprette allianser mot lokale politikere 

 Samarbeid med Fylkesmann, Buskerud Bondelag og Buskerud småbrukarlag. 

 Arbeide for økt optimisme i saueholdet og øke antall sau i Buskerud 

 Styrking av geiteholdet i Buskerud (Økt fokus på geitekjøtt som et produkt) 

 

Tor Grøthe: Arbeidsplan og budsjett må legges frem for styret og behandles før 

årsmøtet.   

 

 

Sak 6. Innkomne saker 

 

A) Forslag til å endre antall utsendinger til årsmøte med en pr 40. medlem mot en pr 

50. medlem i dag.  

Vedtak: Lokallag får en utsending pr 40. medlem til årsmøte i fylkeslaget. 

 

B) Forslag til å endre egenandel fra kr 400.- til kr 500.- pr utsending til årsmøte i 

fylkeslaget. Egenandelen gjelder om det møtes eller ikke. 

Vedtak: Egenandel for utsendinger til årsmøte økes til kr 500.-.  

 

C) Nykirke beitelag 

* Erstatning av tap til rovdyr på utmarksbeite er for dårlig i forhold til at 

beiteområde har både ulv, bjørn, ørn og gaupe. Mangel på anerkjennelse fra 

Fylkesmann angående tidligere tap. 

* Mangel på dna svar fra Rovdyrdata på innsendt ekskrement prøve av bjørn. 

Vedtak: Angående erstatning oppfordres det til å bruke gjennomsnittstall fra 

egen besetning gjennom 8 – 10 år før tapene økte. 

Angående mangel på svar på innsendt dna prøve vil leder ta med seg innspillet til 

møte i Rovviltnemnda 9. april 2013. Svaret vil være viktig i forhold til 

dokumentasjon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 7. Valg 

 

Valgkomitéen v/Knut Birkeland la fram komitéens forslag.  

 

Styret:                   Valgt: 

Leder:            Tor Grøthe      Hemsedal  2013    

             Gerd K. Jorde  Nesbyen Ikke på valg 

Nestleder  Gerd K. Jorde  Nesbyen 2013 

Sigmund Waaler Røed    Lier  Ikke på valg  

Steinar Larsen  Ål      2013  

Steinar Bergerud  Rødberg 2013               

 

Varamedlemmer 

1. Steinar Staaland      Veggli  2013 

2. Bjørn Næss     Modum 2013 

3. Thor Ole Solumsmoen    Eggedal  2013     

 

 

Revisorer                 Personlig vara: 

Barbo Dusegard, Vats  Tormod Smøttebråten, Gol Ikke på valg 

Kirsti Skrattegard, Ål,     Leif Bergaplass, Leveld   2013  

 

 

Valgkomité:      

Knut Reidar Bråten, Noresund Guttorm Tovsrud, Sigdal 2012 

Per Liahagen, Gol                Hans P. Øyan, Skollenborg   2013 

Tollef Haug, Ål    Magne H. Eide, Skurdalen 2013 

Bent Engen, Nes    Østen Gladhus, Nes   2012                    

Brita B. Løvstuen, Uvdal  Kjell Ole Fønstelien, Uvdal 2013   

Brita Løvstuen ble valgt til leder i valgkomiteen      

 

 

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

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

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

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

Kjøregodtgjørelse etter statens satser   

 

 

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 

 



Sak 8. Budsjett  

 
INNTEKTER 

 

2012 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 

 

Per Liahagen og Tollef Haug ble takket for god innsats for styret i Buskerud sau og geit 

og fikk overrekt en gave. 

 

 

 

Møteleder: Per Liahagen 

 

 

 

Jon Sand      Yngve Skaret Elbjør 

 

 

 

 


