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Referat fra styremøte i Buskerud Sau og Geit 7.2.2013 

Motell Nor Kro, Bromma klokka 11:00 
 

Saksliste: 

Sak 25. Godkjenning av saksliste og innkalling 

Saksliste og innkalling godkjent 

  

Sak 26. Godkjenning av styrereferat fra 26.11.2012 

Styrereferat godkjent. 

 

Sak 27. Årsmøte  

a) Antall utsendinger til årsmøte 

Bsg ønsker en diskusjon om endring av representasjon til årsmøte med en 

utsending pr 40 medlem, mot en pr 50. medlem som er gjeldene i dag. 

b) Egenandel fra lokallag pr representant til årsmøte. 

Forslag fra Bsg legges fram for årsmøte med en økning fra kr 400.- til kr 500.- 

 

Sak 28. Årsmelding 

Tor skriver leders ytring. 

 

Sak 29. Jordbruksforhandling 2013 

Orienteringsmøte på Gol 23. januar! 

Frist for innsending av innspill er 13. februar til Bondelaget. 

Buskerud sau og geit vil fremheve følgende punkter: 

 

 Rekrutering av næringen er viktig for framtida! 

 For nyetablerer kan det bli vanskeligere å nedbetale gjeld, Bl.a. pga prisnedgang 

på utnyttelse av ressurser fra skogeiendom. 

 Telledato for utregning av tilskudd må flyttes fra 1.januar til 1. april for å unngå 

at søyer tenkt til slakt regnes med. 



 Påsett lam må inn i beregningen. Nyetablerere mister en stor del av inntekt ved 

oppstart med mange unge dyr.  

 Styrking av beitetilskudd, både på inn og utmark. Dette for å vedlikeholde et 

flott kulturlandskap. Smilmidlene bør omgjøres til å styrke oppsett av gjerder 

der beitedyr ferdes. 

 Ulltilskudd til Nm i saueklipping og ullhandtering ble utelatt i 2011. Tilskuddet 

må innføres fra 2013 og økes til 60 000. 

 Opphevelse av målpris kan endre rutinger for tollsatsene. Viktig at disse 

kontrolleres. 

 Prosjekt friskere geiter må få inn midler til gjennomføring. Midler som forsvant 

fra jordbruksoppgjøret i 2012. 

 

Sak 30. Nm i saueklipping og ullhandtering 

Nm i saueklipping og ullhandtering blir gjennomført 27. – 29. september på Gol. Alle 

lokallag oppfordres til å stille med arbeidshjelp. 

Brev sendes alle lokallag med invitasjon til et dugnadsmøte på Gol i løpet av mars. 

 

Sak 31. Prosjekt 4000 – 4, fortsettelse med rekrutering? 

Prosjektet må eventuelt inneholde blant annet: 

Grunnlag for samtaler med regionrådet og landbruksmyndighetene i kommunene. 

Driftsplan ammeku kontra sau. (synligjøre lønnsomhet.) 

2 driftsplaner på forskjellig nivå, 75 vaksne vf. sau og 145 vaksne vf. Sau.  

(Ev driftsplan for et enda større bruk) 

Ledige gårdsbruk. (Tilbud for folk som har lyst til å flytte til en gård/forpakte denne)  

Ledige fjøs. (lys i alle fjøs.) ”Leie” fjøs, eller ta i bruk fjøsa for nye generasjoner, endre 

drift. 

Innmark (Gjerding og tilgjengelig areal) 

Utmark. (40 000 på 4) 

Kartlegge beitebruksplanene, utmarksdelen, spesielt Hemsedal, Ål, Hol, Nore og Uvdal. 

Vekselsvis beiting på innmark mellom storfe og småfe, etter behov for de enkelte 

produksjoner, viktig med rikelig med vårbeiter på innmark for sau.  

Utdanning Lien: småfe i Fjell landbruket.   

Markedsføring av landbruket, ta tak i ungdom som treng alternativ utdanning.  

Rovdyrforvaltning. 

Storfe: ”Er allerede et prosjekt på mjølk og storfekjøtt”.  

 
Kommuner må ta ansvar for innmark og utmark. 

Forenkle bygninger slik at folk stimuleres til oppstart og drift med sau. 

Viktig å få forenkle det daglige stell.  

Landbrukskontor har oversikt over areal som er bruk eller ikke. 

Bruk av beiter for å hindre nedgroing er viktig. Kulturlandskap i fokus.  

Videreutvikling av beitebruksplan. 

 



Sak 32. Eventuelt 

1. Det har kommet en henvendelse fra Odd Magne Nilsen og Rønnaug Flattum 

angående uvettig bruk av gjeterhund i området Kleppestølen, Hol kommune. 

Saken gjelder ulovlig bruk av hund på sau fra naboområdene, som kan streife inn 

på Kleppestølen. Og at aktiviteten er til skade for beitenæringen sitt omdømme. 

En del av det ledende gjeterhundmiljøet i Buskerud og nabofylkene, har stått for 

denne aktiviteten. Vi, inkludert de to andre med beitedyr i naboområdet, ønsker 

uttalelse fra styret i BSG om styret ønsker en slik bruk av utmark."  

Vedtak: Bsg forventer at saken løses lokalt og sender derfor saken over til Hol 

sankelag ved Lars Reinton Perstølen, med kopi til Odd M. Nilsen og til Buskerud 

gjeterhundnemnd 

2. Søknad fra 4H om annonsering i Buskskvetten.  

Bsg ønsker flere oppgaver rundt sau. Bsg tilbyr seg å skaffe avløserplasser slik 

at oppgaver om sau og ull kan gjennomføres. 

Bsg ønsker landbruksrelaterte oppgaver. Støtter Buskskvetten dette året men 

ønsker tilbakemelding på aktiviteter neste år.  

3. Gjeterhundnemnda har ønske om å arrangere aktivitet på Kamben høsten 2013. 

Spørsmål om aktivitet som Bsg tar ansvar for. Forslag om å kontakte Os 

husdyrmerkefabrikk? Tilby publikum med guide om hva som ligger bak drift med 

gjeterhund?  

4. Buskerud gjeterhundnemnd har overskudd fra tidligere Nm arrangement 

stående på plasseringskonto hos Bsg. Overskudd er øremerket gjeterhundarbeid 

og kan overføres nemnda etter oppsatt budsjett.  

 

 

 

 

 

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

   

Sign. Sigmund Waaler Røed     Referent: Vinni Foss 

 

 

 

  

 

 


