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Referat fra styremøte 12. juni 2015 

Nor Kro Hotell, Bromma  
 

 

Fravær: Gerd Jorde og Sigmund Waaler Røed 

 

Saksliste: 

Sak 14. Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Enstemmig godkjent 

 

Sak 15. Godkjenning av styrereferat 25. mars 

Vedtak: Enstemmig godkjent 

 

Sak 16. Arbeidsplan og budsjett  

Gjennomgang neste møte. 

 

Sak 17. Rovdyrsituasjonen. 

- Erstatning for tap av småfè til rovdyr. 

Vær obs på normaltap og egne slaktevekter/verdier, det er viktig å bruke egne 

tapstall med individuell søknad. I Buskerud er kvalitet bedre enn i resten av 

landet. Grunnverdier ved tap vil derfor ikke bli erstattet fullt ut. Derfor er det 

viktig med individuell dokumentasjon med slaktevekt, normal tapsprosent og 

eventuelt ekstra tilsyn og arbeid. 

 

Sak 18. Erfaringer ved bruk av Sprayfo til lam vår 2015. 

Ulike erfaringer ved bruk av Srayfo og saueprodusenter har de hatt store tap 

og dårlig tilvekst.  

Vedtak: Alle som har hatt problem oppfordres til å ta kontakt med selger av 

Sprayfo for eventuelt å søke om erstatning, 

 

Sak 19. Prosjekt Sau i flere fjøs 

- Orientering om søknader med mer. 

Fylkesmann v/ Astrid Aas har gitt midler for 2 år. 



Fjell landbruket søknad er sendt men svar er ikke fått ennå. 

Tilbakemelding på avventing. Innovasjon Norge ligger også på vent. 

Stort press på BU midler. 

Regionrådet ligger også på vent. 

Enstemmig Positive tilbakemeldinger. I og med at midlene ikke er på 

plass må Fylkesmann få tilbakemelding på om utsettelse av prosjektet. 

Tor mener Høstmøte = offentlig oppstart. 

  

Sak 20. Planlegging av eventuelt høstmøte. 

Aktuelle datoer: 6. – 7. november 

Ta kontakt med Valdres om eventuelt felles møte?  

 

Sak 21. Orienteringssaker 

Ingen 

 

Sak 22. Eventuelt 

Jordbruksforhandlinger 

Det er avholdt møte på Tyriford og på Ål i regi av bondelaget. 

Styrerepresentanter har deltatt.  Prosessen rundt avgjørelsen om 

lammetilskudd er kritisert. Breiere behandling burde ha vært 

gjennomført. 

Tor gir en tilbakemelding til Bondelaget og NSG 

  

Invitasjon fra Oppland angående invitasjon til felles årsmøte på 

Gjøvik. 

Positivt. Spørsmål sendes videre til lokallag og resten av styre. 

 

Kjeslakt, negative holdninger rundt slakt/økonomi. Sjekk hva som er 

skjedd rundt salg / sesong. 

 

Start klokka 11:00 

Sak 23. Dialogmøte med avlsutvalget 

 

Fravær: Per Kvelprud, Knut Erik Slåtto, Runar Vedhus 

 

 Tor ønsker velkommen til felles møte mellom BSG og avlsutvalget. 

 

1.) Værmønstring 

Gode tilbakemeldinger fra tidligere gjennomføring.  

Årets værmønstring gjennomføres på på Lien som før.  

Lørdag 31. oktober  



 Veiing av værer kuttes ut til høsten. 

 Premiering etter mønstring.  

 BSG premierer beste indeksvær på årsmøte.  

 

Arbeidsgruppe og ansvar for værmønstring:  

Sigbjørn Grøthe, Knut Sørbøl, Steinar Staaland 

 

Erfaringer med prosjektet «sjølgående sau» 

Livskraft er viktig, mange årsaker til hvor mye hjelp søyene trenger i 

lamminga. En positiv årsak er god plass. Angående prosjektet 

sjølgående sau som flere av ringmedlemmene var med på avventes 

resultatet fra NSG. 

Flere var kritiske til registreringen som var tungvint og skal 

observasjonene fortsette må muligheten til å legge inn resultater rett 

i sauekontrollen komme. 

 

2.) Godtgjørelse for møter i avlsutvalget. 

1200.- pr møte + bilgodtgjørelse 

 

3.) Kåringer 2015 

- Buskerud har fått kritikk for å bruke dommere fra egen ring. 

Buskerud vil prøve å endre rutiner ved valg av dommere. Ringene 

velger selv hvordan de vil gjennomføre årets kåring. Noen vil prøver å 

leie inn dommer fra nabo-ring.  

- Får å kunne dømme skal vedkommende dommer ha deltatt på de 

kurs som Regionen innkaller til. 

 

4.) Innspill fra Sigbjørn v/ring 67 om nye kåringsregler 

NSG vil endre regler for kåring av værlam. Vektlegging av 

bruksegenskaper skal få et større fokus.  

Innspill fra ring 67 går på å ta hensyn til:  

* Grovhet på beinbygning og hode.  

* Høyde – ikke sid buk.  

* Brett og langt hellende kryss og avstand mellom seteknuter.  

* Lynne? 

 

5.)  Saker til Avlsrådet  

 

Saker som skulle opp i Avlsrådet ble diskutert.  

Knut Sørbøl reiser for Buskerud. 

 



Sign.: Tor Grøthe    Sign.: Steinar Larsen  

 

Sign.: Bjørn Næss     Sign.: Knut Sørbøl    

 

Sign.: Jon Roar Grøstad   Sign.: Sigbjørn Grøthe  

 

Sign.: Steinar Bergerud  

 

Referent: Vinni Foss 
 

 


