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Gol, 4.6.2014 

 

 

Referat fra felles møte mellom 

 Buskerud Sau og Geit og avlsutvalget i Buskerud  

4.6.2014, Nor Kro Motell på Bromma  

   
 

Sak 6. Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Enstemmig godkjent 

 

Sak 7. Godkjenning av styrereferat fra møte 10.3.14 

Vedtak: Enstemmig godkjent  

 

Sak 8. Felles saker mellom BSG og avlsutvalget: 

 

 Inntak av seminværer 2014 (Avlsrådsmøte sak 22) 

Viktig å se på søyelam ved innsett og værer ved kåring i forhold til 

bruksegenskaper. 

Angående seminværer skal kåringsreglene følges og dyr med svarte 

flekker skal ikke på semin. Ullbedømmelse må holde klasse C1 og 

værer bør kontrolleres før de settes i semin. Uønskede egenskaper 

spres raskt over hele landet dersom de benyttes. Dette er også et 

økonomisk spørsmål for ringene. Det er viktig at man ikke unngår å 

sende værer til semin PGA av økonomi og Buskerud foreslår 

minstepris for værer som først er sendt til semin, men som ikke blir 

benyttet.  

Vedtak: Værer skal sjekkes for svarte flekker før bruk i semin. 

 

 Økonomisk vektlegging av egenskaper (Avlsrådsmøte sak 20) 

Flere har fått problemer med å pare lam. Samtidig som Finnegenet 

bekjempes og forslag til reduksjon av lammetall fra 12 til 6 er 

fremmet, mener møtedeltagerne at dette må undersøkes før eventuell 

nedjustering av vektlegging. Obligatorisk vår-vekt er ønskelig, men 



den må i tilfelle være sikker. Obligatorisk fødselsvekt vil gi god 

informasjon.  

Vedtak: Lammetall vektlegges med 10, slakteklasse 18 og fett 10. 

 

* Ønskelig med evaluering av utvikling på indeks på innsett til semin. 

* Avlsutvalget ønsker å støtte ring 64 med søknad om dispensasjon 

for flere innsett av avkom etter seminfedre 

 

 

 Værmønstring 2014 

Værmønstring er fastsatt til lørdag 1. november, 

Sted: Lien videregående skole eventuelt på Noresund. 

Ansvarlig for gjennomførelsen er:  

Steinar Bergerud fra BSG og Jon Grøstad fra avlsutvalget. 

Dommere: Jon Lilleslett og Sigbjørn Grøthe 

Forslag på fagtema: Kartlegging av Gen-avl, bruksegenskaper på 

værer, innlegg fra en bruksbesetning – eventuelt fra Oppland eller 

Telemark. 

 

Sak 9. Høstmøte 

Sted og tid: 7. november Fra fredag ettermiddag til lunsj lørdag 

Kamben eller Lampeland. 

Aktuelle tema skal være miljø og produksjonsretta.  

*Dagfinn Ystad, «Mer sau i Buskerud»  

* Økonomi etter den nye jordbruksforhandlingen.  

* Få et regnskapslag til å fokusere på Buskerudøkonomi? 

* Fylkesmann v/ Marit Surlien Hoen, FKT midler.  

Invitere lokallag i Valdres? 

 

Sak 10. Framdrift for prosjekt: Mer sau i øvre del av Buskerud 

Forprosjekt OK. Uvdal Kommune og Regionrådet for Hallingdal er 

informert om prosjektet og stiller seg positiv det det. Fylkesmann og 

prosjektsekretær er i dialog om prosjektsøknaden. 

Prosjektstart er berammet til høstmøte for BSG. 

  

Sak 11. Hjemmesida til BSG.  

Det er kommet inn ønske om å kopiere rovviltinformasjon som Oppland 

har gjort.  

http://www.nsg.no/nyheter-aktuelt/freda-rovvilt-2014-artikkelen-

vert-oppdatert-article7536-914.html 

http://www.nsg.no/nyheter-aktuelt/freda-rovvilt-2014-artikkelen-vert-oppdatert-article7536-914.html
http://www.nsg.no/nyheter-aktuelt/freda-rovvilt-2014-artikkelen-vert-oppdatert-article7536-914.html


Styret diskuterte dette fram og tilbake og ønsker tilbakemelding fra 

lokallaga før dette iverksettes. For å lykkes må all informasjon om 

spor, observasjoner og eventuelle tap komme inn til de ansvarlige 

raskt. DVS at skal man lykkes må også informasjon foreligge. 

 

Det er i dag mulig å registrere observasjoner hos Skandobs - det 

skandinaviske rapportsystemet for gaupe, jerv, bjørn og ulv. Vi 

anbefaler alle til å registrere observasjoner her. Registreringer kan 

du følge med på ved å følge linken: 

http://skandobs.no/ 

 

Viktige telefonnummer angående rovdyr: 

 
Kommune/distrikt Navn Mobil Telefon 

Ringerike, Hole, Flå Sverre Einar Bråthen 48044663 32146712 

Gol og Hemsedal Harry Granli 90767334   

Hurum, Røyken, Hole, Drammen, Lier og 
Nedre Eiker Håkon Bergø 95046430   

Ål og Hol Hans Vidar Nestegard 90188138 33088138 

Nes, Krødsherad og Flå 
Kåre P. Rasmushaugen 41420819 32072173 

Kongsberg, Øvre Eiker og Flesberg Tom Ivar Stepien 95244489 32867400 

Rollaf, Sigdal og Modum 
Sigurd Storemoen 99252893 32746632 

Nore og Uvdal, Krødsherad og Sigdal Dag Utklev 90868790 32745249 

Buskerud (regionalt rovviltansvarlig i 
SNO) 

Espen Marker 97570975   

Fylkesmann, vedrørende akutt 
skadesituasjon (skadefelling) 

  48026848   

 

 

 

Sak 12. Høring om regelverk for deltagelse på gjeterhundprøver. 

Gjeterhundnemnda 

Vi venter på uttalelse fra Buskerud gjeterhundnemnd. 

 

Sak 13. Orienteringssaker og innkomne brev. 

Innkomne brev: 

4.3 NSG Gjeterhund – høring om organisering 

9.3 FNR Invitasjon fellesmøte FNR med Valdres (Ingen deltok) 

27.3 NSG PP fra innlegg fra gjeterhund på representantskapsmøte 

30.4 NSG Rundskriv til lokallag 

12.5 Rovviltnemnda, Vedtak om kvote for betinget skadefelling 

http://skandobs.no/


12.5  NSG Jordbruksforhandlingene 

16.5 Rovviltnemnda, Felles beredskapsplan for rovvilt 

21.5 NSG Høring om utenlands statsborgerskap under prøver 

1.6 NSG Omorganisering av beitelag  

 

Sendt: 

8.4 Oppfordring til Miljødirektoratet angående felling av ulv 

31.4  Høringssvar angående gjeterhund fra BGN 

 

 

Sak 14. Eventuelt 

Neste møte er fastsatt til 25. august 

 

 

Fra styre i BSG: 

Tor Grøthe (sign)    Gerd Jorde (sign)  

 

Sigmund Waaler Røed (sign) Steinar Bergerud (sign)  

 

Steinar Larsen (sign)  Steinar Staaland (sign) 

 

Fra Avlsutvalget: 

Jon Lilleslett(sign)   Knut Sørbøl (sign) 

 

Sigbjørn Grøthe (sign)  Jon Roar Grøstad (sign) 

 

Referent: Vinni Foss 

 


