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Referat fra styremøte i Buskerud sau og geit 

Nor Kro motell, Bromma  
 

Sak 24. Valg NSG 

Bsg v/leder har sendt forslag på Steinar Larsen som geiterepresentant til 

styret i NSG. I samme innspill ba BSG om vurdering av leder. 

Vedtak: Styret har diskutert framtidig leder i styre for NSG og ser både 

Pål Kjorstad og Kjell Erik Berntsen som aktuelle kandidater.  

 

Sak 25. Landbruksmelding 

Diskusjon rundt å bruke omsetningsavgift til å eksportere sauekjøtt fra 

reguleringslageret på lik linje som på gris. 

Spørsmål stilles med hvilke konsekvenser det vil bli ved eventuell eksport av 

reguleringslager?  

Kjedemakt er stor og flere gode norske merkevarer forsvinner ut av 

valgmuligheter i enkelte kjeder, kan vi gjøre noe med det? 

BSG mener det er nødvendig å styrke geitemjølkproduksjonen og 

videreutvikle produkter av geitemjølk. Geitebønder har investert mye både 

med arbeid og investeringer med sanering og gjennomføring av Friskere 

geiter. 

 

Sak 26. Jordbruksforhandlinger 

Buskerud sau og geit vil sette fokus på disse saker: 

1. Prioritere tilskudd til utmarksbeite. 

2. Styrke geitemjølkproduksjonen og videreutvikle produkter. Se totalt bort fra 

jordbruksmeldingen. 

3. Omsetningsavgift – øke denne for å eksportere sauekjøtt. (Undersøk 

konsekvenser) Målet er å Redusere reguleringslager. 

Vedlegg: Uttalelse fra geitenæringen 

 

Sak 27. Årsmøte 

Tilbud mottatt fra Tyrifjord, Kongsberg og Pers. 

Vedtak: Styret går for tilbud fra Pers 

Frammøte 24. februar med lunsj klokka 13:00 og avslutning med lunsj lørdag 

25. februar. 



Foredragsholdere: 

14:00 Nortura v / Jon Lilleslett. Vinni tar kontakt 

15:00 Tine v/ Framtidsutsikter for geitebønder. Steinar Larsen har ansvar. 

16:00 Surlien Hoen Marit – Vinni har ansvar. 

Jordbruksforhandlinger – Torgny Moen, Egil Hoen og Pål Kjorstad.  

Tor har ansvar 

 

Sak 28. Eventuelt 

Nykirke beitelag, Tor har sendt spørsmål om det er interesse for et møte 

rundt rovdyrproblematikk og tap på beite. 

Gode resultater fra sommerbeite i Ørpen / Redalen, Tor har hatt kontakt 

med Guro Emilie Ris Andersen og Anton ayerhofer. 

Tor lager et økonomisk tilbud som omfatter oppsett av Gaupebåser med 

viltkamera og hjelp med å komme i gang av erfarne fagfolk. 

Han tar også kontakt med Johan Kopland 

 

Orientering om revidert mål for Sau i flere fjøs, med arbeidsplan 2017 

Sendes som vedlegg: 

 
 

 

Sign.: Tor Grøthe  Sign.: Gerd Jorde  Sign.: Steinar Larsen 

 

Sign.: Bjørn Næss  Sign.: Knut Reidar Bråten  Sign.: Steinar Staaland 

 

 

Referent: Vinni Foss 

 
 

 


