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Referat fra styremøte i Buskerud Sau og Geit  

5.11.2013, Nor Kro Motell, Bromma  
 

Saksliste: 

Sak 16. Godkjenning av saksliste og innkalling 

Enstemmig godkjent 

 

Sak 17. Godkjenning av referat fra styremøte på Kamben 23.8.2013 

Enstemmig godkjent 

 

Sak 18. Høring om endringer i forskrift om erstatningsordning for husdyrtap 

forårsaket av rovdyr (tidligere utsendt) 

Vedtak: Bsg vil samordne innspill fra lokallag og undersøke frist for søknad for dyr tapt 

etter 1. november. Det vil bli innkalt til telefonmøte i november. 

 

Sak 19. Kontakt med lokallag (Handlingsplan) 

Styremedlemmer ønsker større tilknytning til lokallag og vil ta kontakt pr telefon samt 

delta på årsmøte i lokallag. 

Fordeling mellom styremedlemmer for kontakt mot lokallag ble vedtatt slik: 

Tor Grøthe: Hemsedal, Gol, Ål. 

Steinar Larsen: Vats/Leveld, Hol og Skurdal/Dagali 

Gerd Jorde: Tunhovd, Flå, Krødsherad,  

Steinar Bergerud: Numedal og Sandsvær, Eggedal, Nore og Uvdal 

Sigmund W Røed: Lier, Ringerike, Modum, Øvre Eiker, Røyken/Hurum 

Frist innen 15.12.2013 

 

 



Sak 20. Årsmøte for 2013 

Tid: 14. – 15. februar Sted: Sole Hotell, Noresund – (Vinni undersøker tidspunkt) 

Årsmelding og program må sendes ut 1. februar 

Tema fredag fra lunsj:  

Norsk ull standard – Stein Terje Moen – (Vinni - sak sendes NSG) 

Gjeterhund – Oddbjørn Kaasa – (Sigmund) 

Leder i Roviltnemnda – Hvordan handteres utvidelse av antall bjørn, ulv og jerv? – (Tor) 

Årsmøte lørdag, start med informasjon fra lokallag. 

Årsmøte - forslag på ordstyrer. 

Neste styremøte tirsdag 7.1.14 klokka 10:00 på Nor Kro 

 

Sak 21. Aktivitet på hjemmesida til BSG 

Styret jobber med saken. 

 

Sak 22. Avl på ull 

Tas opp som egen sak på årsmøte 

 

Sak 23. Konflikt mellom beitebrukere og hytteeiere 

Gjerdekonflikt er økende med dårlige og farlige gjerder rundt hytter, dette kan sette 

beitedyr i fare. Der det er hyttefelt bør også inngjerding av områder avtales, slik at 

dyr ikke lider i utrengsmål. Beitebruksplan og planlegging er viktig. 

Vedtak: Bsg oppfordrer lokallag til å komme med innspill til 

kommuneplan/reguleringsplaner 

 

Sak 24. Innkomne brev / orienteringssaker 

Fra Nsg: Invitasjon og sakspapir til representantskapet 24.10 

  Høring – endring i forskriftene om erstatningsordning – husdyr 

  Elektronisk søknad om rovvilterstatning  

  Høring – erstatningsordning for rovviltskade 

Fra Lisbeth Baklien – Invitasjon konferanse rovvilt, beitedyr og samfunn 

Buskerud Bondelag – Invitasjon til Samordningsmøte for landbruksorganisasjonene 

 

Prosjekt flere sau i øvre del av Buskerud. Midler til forprosjekt på kr 50000.- er 

mottatt. Kommuner skal kontaktes i øvre deler av fylke for mulig å få til et samarbeid. 

 

Sak 25. Eventuelt 

*Jakt på rovdyr, her ønskes et Profflag i Hallingdal – som ønsker et samarbeid over 

kommunegrenser. Det inviteres til et felles møte i Hallingdal.  

Tor og Gerd undersøker mulighet. 

*Værmønstring ble gjennomført på Lien 1. november.  

30 værer stilte til mønstring på Lien 1. november i et flott høstvær. Dette året var det 

ikke eksterne foredragsholdere – det manglet ikke på invitasjoner – men årsak var 

andre arrangement og sjukdom. Jon og Steinar dro i gang en diskusjon om avlsutvalgets 



videre arbeid. Arrangøren fikk kritikk for at ikke alle ringene minimum møtte med de 

værene som skal gå i avl for neste år. 

Konklusjon: Sauefolket i Buskerud må stå samla om gjennomføring av vedtak gjort i Bsg 

og i avlsutvalg. Registrering av bruksegenskaper med mer må diskuteres videre og 

svarte flekker i ulla må ut av systemet! 

*Åpning av nytt fjøs i Rukkedalen 

Gerd blir med, muligens Tor. 

*Fotråte utbrudd i Aust Agder.  

Bsg håper ikke dette utbruddet fører til de tilstandene vi hadde ved forrige utbrudd i 

Hallingdal. 

 

 

Sign: Tor Grøthe   Sign: Gerd Jorde  Sign: Sigmund Waaler Røed  

 

Sign: Steinar Bergerud Sign: Steinar Larsen 
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