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REFERAT FRA ÅRSMØTE i BUSKERUD SAU OG GEIT  

22.februar 2014  

SOLE HOTELL, NORESUND 

 

Leder, Tor Grøthe ønsket velkommen til årsmøte for året 2013 

 

Sak 1. Konstituering 

- Opprop  

Det var i alt 24 stemmeberettiget og 30 frammøtt. 

Av 18 lokallag var det 14 som var representert. 

- Godkjenning av innkalling og saksliste. 

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

- Valg av møteleder.  

Jon Sand ble enstemmig valgt til møteleder. 

 

 

Sak 2. Valg av to representanter til å underskrive protokoll sammen med møteleder. 

Østen Gladhus og Gunn Kolbræk ble sammen med møteleder enstemmig valgt til å skrive 

under protokollen. 

 

Kort oppsummering fra lokallag: 

Eggedal 

* Færre medlemmer. Vår og høstmøte 

Lier: 

* Arrangert fjøsmøter med faginnslag, kurs gaupejakt, kurs og trening med gjeterhund. 

Griller og representerer på Lierdagene = inntekt. Arrangert klippekurs 

Øvre Eiker: 

* Stille lag med gjennomføring av årsmøte 

Gol: 

* Arrangert Nm i saueklipping  

Hol: 

* Feira 70 års jubileum, satser på det sosiale! 

Krødsherad: 

* Lite lag med økning i medlemstallet. 

Flå: 

* Lite lag med liten aktivitet. Bygd sperregjerde  

Hemsedal: 

* Lite engasjement i laget Noen nystartene 
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Modum: 

* Aktiviteter: Vårmøte, klippekurs, grillkveld 

Nes: 

Vår og høstmøte samt utleie av 34 kåralam 

Numedal og Sandsvær 

* Kursaktivitet – gjeterhund og klippekurs. Bra aktivitet. 

Ringerike: 

*Liten aktivitet, gjeterhundkurs og fagkvelder sammen med Lier 

Røyken og Hurum 

* Vår og høstmøte 

Ål 

* Aktivt i gaupejakt og rovdyrproblematikken. Prosjekt sykdom på småfè, 120 – 130 

rever er skutt. Prosjekt om biologisk mangfold. 

Nore og Uvdal 

* Stabilt lag, målet er å øke aktiviteten og se på Framtidas jordbruk. Vårmøte og 

årsmøte, stor oppslutning blant medlemmene 

 

Sak 3. Årsmelding 

Møteleder gikk i gjennom årsmelding. 

Kommentarer fra salen: 

* Værmønstring er positiv aktivitet og en inspirasjonskilde for bruksbesetninger. Viktig 

med interessante tema. 

* Savner oversikt på økonomi i produksjonen. Kostnader for oppstartere og forskjellige 

løsninger kan være nyttig verktøy for brukere. 

* Savner oversikt over ansvarsfordeling i styre. Hvem har som hovedoppgave å jobbe 

med rovdyr? Det er store utfordringer nedre del av fylket. 

* Svar fra leder: 

Økonomi er riktig fokus og vil bli ivaretatt i prosjektet «Mer sau» som grunnlag for 

prosjektet. 

BSG deltar på vår og høstmøte i Rovviltnemnda region 2. Kvoter bestemmes med 

utgangspunkt i sporing – dette er en meget viktig jobb alle medlemmer må være med på. 

Leder føler det er godt samarbeid mellom Fylkesmann og Rovviltnemnda region 2. 

Samarbeid med Buskerud Bondelag har også vært god. Buskerud nådde fram med 

forslag om å utsette jakt på hodyr første del av jakta. Forslaget skal evalueres, for 

neste års beitesesong er det viktig å få ned antall familiegrupper. 
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* Sanering på geit i Hallingdal er snart ferdig. Saneringen har vært en stor jobb for de 

som har gjennomført det. Trygghet for sykdomsfrihet er allikevel ikke garantert. 

Dersom det igjen dukker opp CAE eventuelt byllesyke må besetningen sanere på nytt. 

BSG foreslår en orientering om saneringen som et tema på neste årsmøte. 

 Sak 4. Regnskap 

Kasserer Sigmund Waaler Røed gikk i gjennom regnskap for BSG. 

Jon Lilleslett gikk igjennom regnskap for avlsutvalget. 

 

Årsmelding og regnskap enstemmig vedtatt. 

  

Sak 5. Handlingsplan 

Måned Dato Aktivitet Ansvar 

Januar   Planlegge årsmøte m/arbeidsplan/budsjett Styre 

Februar   Gjennomføre årsmøte Styre 

    
Gi innspill til jordbruksforhandlingene, involvere lokallag. Investeringstøtte 

til jordbruket. Følge med på utvikling av endring i Markedsreguleringen. 
Alle 

Mars   Styremøte, oppnevne råd og utvalg Leder 

Juni 04.jun 
Styremøte m/avlsutvalget for planlegging av eventuelt værmønstring og 

høstmøte. 
Leder 

August 04.jun 
Eventuelt medarrangør under gjeterhundaktivitet sammen med 

gjeterhundnemnda. 
Styre 

September 04.jun Engasjement i forbindelsen med Fårefestivalen   

Desember Januar Oppfordre til god sporing av gaupe.   Styre 

Videre skal fylkeslaget arbeide: 

* Rovdyrproblematikken 

* Oppretteallianse mot lokale politikere 

* Samarbeid med Fylkesmann, Buskerud Bondelag og Buskerud småbrukarlag 

* Arbeide for økt optimisme i saueholdet og for å øke antall sau 

* Styrke geiteholdet i Buskerud  
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Sak 6. Innkomne saker 

 

Fra styret i Buskerud sau og geit 

a) Ullkvalitet – svarte flekkar på seminverar 

- Mykje av framgangen i sauavlen kjem frå semin som avlstiltak. Det mest målretta 

tiltaket for å betre ullkvaliteten er difor å skjerpe inn kravet til innsette seminverar. 

- Seminverane skal halde kravet til C1/kvit ull i det momentet dei blir sett inn til semin 

uavhengig av bedømminga på kåring. 

- Som tiltak i samband med kåring ser me klypping for å avdekke svarte flekkar som det 

viktigaste. Det er også viktig at kåralam som er tvilsame i høve til grov ull ikkje går 

vidare i avlen. 

- Årsmøte i BSG vil også støtte opp om det arbeidet som blir sett i gang for å kartlegge 

om ein del av søye og lammeeigenskapar er arvelege. Ved å starte med eit prosjekt vil 

ein kunne sjekke om eigenskapane er arvelege før ein eventuelt innfører registreringar i 

sauekontrollen. 

Vedtak: Årsmøte støtter forslag og gir styret mandat til endelig formulering før 

innsending til NSG. Norilia blir oppfordret fra årsmøte om å skrive og legge ved 

dokumentasjon for ønsket ull-kvalitet. 

 

Fra Skurdalen og Dagali sau og geit 

a) Forslag til endring av tilskudd for sauehaldet. 

Bakgrunn: 

 Det blir produsert for lite lammekjøtt i Norge. 

 En del av saueholdet er omtrent kun basert på tilskudd, produksjon kommer i 

andre rekke. Svært dårlig produksjon pr. mordyr. 

 Slaktesøyer blir i stor grad foret til over nyttår pga. telledato og tilskudd. 

Forslag til endring: 

Flytte produksjonstilskuddet for sau over på kvalitetsproduksjon på lammeslakt, dvs. 

økt tilskudd til lam fra klasse O+ og bedre (heretter benevnt valitetsslakt). Beholde 

strukturprofil på tilskuddet. 

Det utbetales ikke lammetilskudd utover det antall lam som har fått beitetilskudd i 

søknadsomgang 20. august. 

 

Beregninger og forslag til nye satser: 

Dagens produksjonstilskudd til søyer over 1 år er på 852. mill. Fordeles dette på 

890.000 lam, som er produksjonen av kvalitetslakt, så blir det en gjennomsnittlig sats 

på 960,- pr. lam. Legger man til midlene som i dag går til lammetilskuddet på 183 mill, så 

blir gjennomsnittlig sats på 1160,- 

Tallmaterialet viser at det i snitt blir produsert ca. 1,2 kvalitetsslakt pr. tilskuddssøye.  
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Forslag til satser, som vil gi tilnærmet samme strukturvirkning som dagens 

produksjonstilskudd. 

* 0-100 kvalitetsslakt: 1200,- pr kvalitetsslakt (inkl. lammetilskudd på 206) 

* 100 kvalitetsslakt krever 83 søyer som tidligere ville gitt 101.000,- i 

produksjonstilskudd + lammetilskudd 

* 100-200 kvalitetsslakt:  700,- pr. kvalitetsslakt. 

* 200+:    500,- pr. kvalitetsslakt. 

Drøfting: 

 Lammetilskuddet hører sannsynligvis til i blå boks sammen med 

produksjonstilskuddet, men dette må avklares. 

 En slik omlegging vil stimulere til produksjon, og indirekte og et bedre dyrehold. 

 Næringa selv kan ikke godta at fellesskapets midler bare blir brukt til å holde en 

del søyer i live, uten å produsere noe. 

 Ved å kutte produksjonstilskuddet unngår man telledato og telling av dyr etter 

nyttår, det vil også bli slutt på foring av tilskuddssøyer til etter nyttår. 

 Strukturprofil kan diskuteres. Det ville ikke vært noe stort problem for de 

minste om tilskuddet var flatt, men ville nok likevel føre til reaksjoner. Man kan 

også tenke seg bare 2 satser: 0-100 lam: 1200,- pr. dyr og over 100 lam: 700,- pr. 

dyr. Det er viktig for saueholdet og både ta vare på de mindre sauebruka, 

samtidig som virkemidlene må stimulere til satsing slik at markedet for 

lammekjøtt kan dekkes. 

 En slik endring av tilskudda vil føre til noe omfordeling av midlene mellom 

regionene. 

Samme opplegget burde absolutt kunne gjennomføres for ammeku, men forslagsstiller 

kjenner ikke produksjonen godt nok til å komme med konkret forslag til gjennomføring. 

 

Vedtak: Årsmøte gir styret mandat til å formulere innspill til jordbruksforhandlingene 

med utgangspunkt i forslaget. Det er allikevel viktig å får med seg erstatning for 

rovvilttap og en mindre tøff start for nystartene.  

 

b) Forslag til å øke representanter til årsmøte. 

Årsmøtet i Numedal og Sandsvær sau og geit, ønska å ta opp igjen 

utsendingsbestemmelsen til Årsmøtet. I dag så er det leder + 1 rep per 40 medlem. 

Kunne man øke til 1 ekstra representant per 30 medlem? 

 

 

Vedtak: Grensa for antall utsendinger ble redusert til 1 pr 40. medlem i 2012. 

Det blir ikke flere utsendinger fra 2014, men vurderes på neste årsmøte. 
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Sak 7. Valg 

 

Valgkomitéen v/Knut Reidar Bråten la fram komitéens forslag, Valget ble slik: 

 

Styret:                   Valgt: 

Leder:            Tor Grøthe      Hemsedal  2014    

             Gerd K. Jorde  Nesbyen 2014 

Nestleder  Gerd K. Jorde  Nesbyen 2014 

Sigmund Waaler Røed    Lier  2014  

Steinar Larsen  Ål      Ikke på valg  

Steinar Bergerud  Rødberg Ikke på valg               

 

Jon Sand: møteleder på årsmøte 2015 

 

Varamedlemmer 

1. Steinar Staaland      Veggli  2014 

2. Bjørn Næss     Modum 2014 

3. Thor Ole Solumsmoen    Eggedal  2014     

 

 

Revisorer                 Personlig vara: 

Barbo Dusegard, Vats  Tormod Smøttebråten, Gol 2014 

Kirsti Skrattegard, Ål,     Leif Bergaplass, Leveld   Ikke på valg  

 

 

Valgkomité:    Valgt:     Valgt:  

Knut Reidar Bråten, Noresund 2012 Guttorm Tovsrud, Sigdal 2012 

Hans P. Øyan, Skollenborg    2012 Kjell Ole Fønstelien, Uvdal 2013               

Per Liahagen, Gol    2013 Magne H. Eide, Skurdalen 2012 

Bent Engen, Nes    2012 Østen Gladhus, Nes   2013                   

Anton Mayerhofer, Modum  2014 Brita B. Løvstuen, Uvdal 2014   

Knut Reidar Bråten ble valgt til leder i valgkomiteen      

 

 

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

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

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

Kjøregodtgjørelse etter statens satser   

 

 

 

Det kom forslag til valgkomiteen på Bjørn Næss fra Modum til styret. Forslaget kom 

opp igjen på årsmøte og det ble valg mellom Gerd Jorde og Bjørn Næss.  

Resultat ved opptelling ble 20 – 4. 

 

Valgkomiteens forslag ble gjeldene. 
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Sak 8. Budsjett  

 

 

Regnskap Budsjett 

INNTEKTER 2012 2013 2014 

Kontingenter 130680 133910 130000 

Refundert møter 13130 20205 20000 

Renteinntekter 6451 5653 5600 

Nortura, kontor m/sekretær 40000 40000 40000 

 

190261 199768 195600 

UTGIFTER 

   Honorarer 21400 37600 50000 

Møteutgifter 9749 7670 13900 

Reiseutgifter 11072 14565 16000 

Telefon, gebyr, kontorrek. 250 

 

5000 

Samlinger/møter 48048 37035 52000 

Gaver, premier, støtte 4921 8801 9000 

Innleide tjenester 1200 1200 1200 

Arbeidsgiveravgift  2650 3986 5000 

Gjeterhund nemnda 3400 3450 3500 

Nortura, kontor/sekretær 40000 40000 40000 

 

142690 154307 195600 

 

 

 

 

 

Møteleder: Jon Sand 

 

 

 

Østen Gladhus     Gunn Kolbræk 

 

 

 


