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Referat fra styremøte 14. desember 2015 

Sundre Gjestegiveri, Ål  
 

Meldt frafall: Gerd Jorde 

 

Saker: 

Sak 36. Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

Sak 37. Godkjenning av styrereferat 9. oktober 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

Sak 38. Planlegge Årsmøte 

Vedtak: Sjekk priser m.m. Tyrifjord og Kongsberg Hotell 

Tidspunkt: 19. – 20. februar, fra lunsj til lunsj. 

Foredragsholdere: Per Liahagen, Sau i flere fjøs Else Horge Asplin, 

Foredling av lokalmat. Rovdyr? Anne Sandum? Fylkesmann, Marit 

Surlien Hoen beitesesongen. Nortura, Erling Skurdal 

Markedssituasjon. 

  

Sak 39. Årets Jordbruksforhandling. 

NSG 

Innspill å endring telledato slik at muligheten til å få tilskudd på 

slaktesøyer må bort og vurdere tilskudd på alle søyer med lam. Målet 

er å gi tilskudd til produksjonsdyr. Beitetilskudd kan økes og 

produksjonstilskudd til v.f.s kan overføres til beitetilskudd. 

Kulturlandskapspleie er viktig. Besetninger som rammes av stort 

rovdyrtap må ikke komme dårligere ut.  

 

 

 

 



Sak 40. Soneinndeling i forbindelse med forvaltning av gaupe. 

BSG ser på forslaget om soneinndeling og beiteprioriterte områder uten gaupe 

vil øke belastningen for den enkelte saueprodusent. Spesielt i nedre områder av 

Buskerud. Konsekvens vil være at bestandsmålet for gaupe ikke blir redusert 

mens erstatningsordninger innenfor beiteprioriterte områder vil falle bort. 

 

Sak 41. Orientering: Prosjekt Sau i flere fjøs 

Per Liahagen er i gang med prosjektet og oppstart i gang til årsmøte. 

 

Sak.42 Orienteringssaker 

NM gjeterhund i rute. 7. – 9. oktober 

Ønsker adresser til beitelag og lokallag.  

Sendes til Sigmund. Sponsormidler fra Nortura, Erling Skurdal kan 

kontaktes. 

 

Sak 43. Eventuelt 

Ingen saker under eventuelt. 

  

Start klokka 19:00 

Dialogmøte med geiteprodusenter i Ål og Hol 

«Samrådsmøte og idedugnad for geitebønder. Hvilke saker bør løftes 

frem og jobbes videre med i geitenæringa.» 

Steinar Larsen åpnet møte med å ønske velkommen til dialogmøte med 

Buskerud sau og geit og geiteprodusentene i Øvre Hallingdal. 

Saker som ble diskutert var pris på levering av kje til kampanje samt 

hvilke uker det ble slaktet på. Diskusjonen kom også inn på 

Fagutvalget for geit og semininntak. 

Vedtak: Alle var enige om verdien av et felles møte og ønske om 

videreføring minst gang pr 2. år. 

 

Møte ble avsluttet klokka 20:30 med julemiddag sammen med 

produsentlaget i Ål og Hol.  
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