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Referat styremøte Buskerud Sau og Geit  

2.12.2014, Nor Kro Motell  

   
Saksliste: 

Sak 25. Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Enstemmig godkjent  

 

Sak 26. Godkjenning av styrereferat fra møte 25.8.14 

Gerd har undersøkt litt om utvida politimyndighet, den tidligere 

ordningen er nå historisk. Arbeid med problem hund i beite må 

fortsette. 

Vedtak: Enstemmig godkjent  

 

Sak 27. Søknad om å arrangere NM gjeterhund 2016 

Styret i BSG ser det som positivt at gjeterhundnemnda vil arrangere 

NM. Gjeterhundarbeidet skal komme alle til gode og lokal aktivitet er 

viktig. Regnskapet må sendes BSG innen gitt frist. 

Organisasjonsarbeid må gjennomføres etter regelverk i NSG. 

Vedtak: Styret i BSG støtter søknad fra Buskerud Gjeterhundnemnd 

om å arrangere NM 2016. 

 

Sak 28. Prosjekt mer sau i Buskerud 

Hovedprosjekt Mer sau i Buskerud skal sendes ut til lokallag, dette 

for å kartlegge hva lokallaga kan bidra med. Det er viktig at dette 

ikke blir basert på dugnad og BSG ser det som viktig å spisse 

lokallaga. Aktiviteter kan blant annet være studieturer og kartlegging 

av lokale forhold. Møtevirksomhet med fokus på økonomi, praktiske 

løsninger og andre fagtemaer. Aktiviteter må inn i budsjettet. 

Utsendingen av prosjektplan skal gjøres så fort den er behandlet i 

styringsgruppa. BSG håper på positiv tilbakemeldinger fra lokallag. 

Det er viktig at prosjektet samordner seg med andre lignende 

virksomheter. For eksempel: Nortura prosjekt 100 000.-  



 

BSG foreslår disse endringene i budsjett:  

* Kostnader fjernes fra overskrift under budsjett. 

* Kostnader til Prosjektledelse reduseres med Kr 134 000.-  

(Fra Kr 334.000. - ned til Kr 200.000. - for 2015-2016-2017) 

Reduksjonen overføres til styringsgruppe/ referansegruppe / BSG / 

lokallag. Budsjett kan justeres etter arbeidsfordeling mellom BSG og 

NLRØ 

* Ny tekst i rad 4: Styringsgruppe / referansegruppe / BSG / lokallag. 

* Konsulenthjelp og innkjøpt kompetanse slås sammen til KR 150 000.- 

* Finansiering: NLR reduseres til KR 21500.- BSG legges til med  

KR 21500.- 

 

Vedtak:  

* Buskerud sau og geit vil gjennomføre prosjektet mer sau i Buskerud 

jamfør vedlagt prosjektplan. Dette innebær prosjektansvar og 

økonomistyring.  

* Fordeling av arbeidsoppgaver mellom Buskerud sau og geit og Norsk 

Landbruksrådgivning Østafjells skal i møte konkretiseres ytterlig. 

* Framdrift: Innsending av søknad om prosjektmidler etter møte med 

styringsgruppe i første halvdel av januar. 

 

Sendes også som informasjon til alle kommuner i Buskerud.  

Omdøping til: Sau i flere fjøs. 

 

Sak 29. Årsmøte – tidspunkt, hvor og tema/foredragsholdere. 

Tid: 20. – 21. februar eventuelt 27. og 28.  

Forespørsel om tilbud sendes: Pers, Tyrifjord og Rødberg Hotell. 

Tema: Økonomiservice v/ Steingrim Roen, økonomi i saueholdet. NRL 

v/Dagfinn Ystad, Sau i alle fjøs. Nortura v/Erling Skurdal, prosjekt 

mer sau i Nortura. Fylkesmann v/Marit Surlien Hoen, organisert 

beitebruk, 

Annet: Beitebruksplan, løshund et problem, Dyrevelferd - --  

Region 2 jakt gaupe ulv – rovdyr – profflag.  

 

Sak 30. Orienteringssaker 

Innkomne brev: 

22.9 NSG, valg av sentrale tillitsvalgte 

22.9 Even Knutsen, lisensfelling ulv 

08.10 NSG, program representantskapsmøte 

23.10 NSG, nasjonale utmerkelser 



23.10 NSG, invitasjon ulvejaktkurs 

17.10 Even Knutsen, søknad om erstatning 

23.10 Even Knutsen, nye forskrifter for søknad om erstatning 

05.11 NSG, invitasjon beiteseminar 

09.11 Lisbet Baklien, invitasjon nasjonal konferanse rovdyr 

09.11 Dagfinn Ystad, presentasjon saueprosjektet 

20.11 NSG, ulvejakt 

21.11 NSG, valgnemnd 

25.11 Even Knutsen, vedtak om kvotejakt 

 

Tor har deltatt på møte med Fylkesmann angående rovdyr 

Sigmund har deltatt på ulvejakt møte 

Erstatningssøknader av småfè tapt på beite som ikke er godkjent som 

tap eller redusert bør klages på og kopi sendes til NSG. 

 

 

Sak 31. Eventuelt 

Buskerud bondelaget og BSG ønsker å stå som arrangør av 

ulvejaktkurs i slutten av januar. Finansiering: FKT midler.  

Tor og Eldor har vært i møte med profflaget, de holder kontakt 

angående årsmøte. 

 

     

Sign. Tor Grøthe   Sign. Gerd Jorde  

 

Sign. Sigmund Waaler Røed Sign. Steinar Bergerud,  

 

Sign. Steinar Larsen  Sign. Steinar Staaland 

 

Referent: Nortura v/Vinni Foss 

 

        

 


