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Innkalling til 

ÅRSMØTE  
i Sør-Jæren Sau og Geit 

 

på Varhaug Misjonshus 

tirsdag 29. januar 2019 kl. 19.00  
Merk tid og sted! 

 

OBS! Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må  

være styret i hende senest 22. januar 2019 

           

 
Vellykket grillaksjon på Varhaug i juni 2018 

 

 

MØT OPP PÅ ÅRSMØTET…. OG TA MED GODT MED 

KONTANTER! 

Hovedgevinsten under utlodningen blir også i år et kåra værlam 

av høy kvalitet fra et av veraringens medlemmer høsten 2019. 
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ÅRSMØTE I SØR-JÆREN SAU OG GEIT 2019 

Varhaug Misjonshus 29. januar 2019 kl. 19.00 

 

 
SAKLISTE  

 

Sak 1)  Godkjenning av innkalling og sakliste 

Sak 2)  Valg av møteleder og referent 

Sak 3)   Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 4)  Godkjenning av årsmeldingen for 2018 

Sak 5)   Godkjenning av regnskapet for 2018 

Sak 6)  Arbeidsplan for 2019/2020  

(Se saksdokument på side 3) 

Sak 7)  Arbeidet i Hå veraring v/leder Leif Matnisdal 

Sak 8)  VALG (Se saksdokument på side 3) 

Sak 9)  Godtgjørelse til styret og gjeterhundnemnda 

(Se saksdokument på side 3) 

Sak 10) Eventuell endring av lokallagets navn 

(Se saksdokument på side 4) 

Sak 11)  Innledning og spørreundersøkelse: 

Hvordan ønsker vi framtidas NSG?  

v/organisasjonssjef Ken Lunn i NSG:  

(Se saksdokument på side 5) 

Sak 12)  Eventuelle innkomne saker 

 

MIDDAG av lam, kaffe og dessert 

OBS! Matallergikere bes ta kontakt med leder Elin 

Fuglestad (tlf. 47663613) et par dager i forveien for 

tilpasset mat. 

 
Sak 13) PREMIEUTDELING for de beste værlamma 

høsten 2018 (Se årsmeldinga side xx) 

 

UTLODNING 

(Husk å ta med godt med kontanter! Hovedgevinsten er også i år et kåra 

værlam av høy kvalitet fra et av veraringens medlemmer høsten 2019, 

alternativt et gavekort på Felleskjøpet på kr. 3000,-.) 

 

BESTILLING av lagets t-skjorter og jakker. T-skjorter kr. 100,-, jakker 

kr. 500,-. 
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Til sak 6, styrets forslag til arbeidsplan for 2019/2020: 
 Erfaringsgrupper 

 Medlemsskriv i februar 2019 

 Ullinnsamling i mars  

 Dugnad ved Varhaug IL’s årsfest i 16. mars 2019 

 Vårmøte i mars 

 Grillkveld i mai 

 Grillaksjon? 

 Busstur i juni/juli? 

 Medlemsskriv i september 

 Kåring i september 

 Ev. arrangement i samarbeid med ungdomsskoler m/slakting/tilberedning av lammekjøtt 

 NM i saueklipping og ullbehandling i samarbeid med andre lag 

 Sauabingo i oktober 

 Julemøte i desember 

 Årsmøte januar 2020 

 Medlemsverving 

 GJETERHUNDNEMNDA (Grunnkurs, Hå-mesterskap, treningetc.) 

 

Til sak 8, Valgnemndas innstilling: 
Styret i 2018    På v. Valgnemndas innst.for 2019 
Leder:  Elin Fuglestad  *          Elin Fuglestad  1 år  

Styremedl.: Trond H. Kvalbein  

Styremedl: Anne-Cath. Grimstad * Bjarte Vigre  2 år 

Styremedl: Nikolay Valheim  

Styremedl: Ola Grødem  * Elin Viktoria Salte 2 år  

Varamann 1: Elin Viktoria Salte * Vibeke Aniksdal 1 år 

Varamann 2: Odd Egil Bø  * Cathrine Undheim 1 år 

Gjeterhund- 

Nemnda: Jarl Nord-Varhaug    

  Kurt Herredsvela  

Arvid Årdal   * Arvid Årdal  2 år  

Emil Herredsvela * Emil Herredsvela 2 år  

Revisor: Otto Topdal   * Otto Topdal  2 år  

Mikal Siqveland  

Varamann: Odd Arild Varhaug * Odd Arild Varhaug 1 år 

Valgnemnd: Ingvar Nærland  

Karl M. Mattingsdal    

Kristoffer E. Ueland * Olaug Siqveland 3 år 

  

Utsendinger til fylkesårsmøtet m/vara: Styret ber om fullmakt til å velge. 

 

Til sak 9, Godtgjørelse til styret og gjeterhundnemnda: 
Godtgjørelse til styret   2018  Valgnemndas innst. for 2019 

Leder:      Kr. 8000,-  Kr. 8000,- 

Kasserer:     Kr. 4000,-  Kr. 4000,- 

Sekretær:    Kr. 4000,-  Kr. 4000,- 

Øvrige styremedlemmer + 1. vara: Kr. 2000,-  Kr. 2000,- 

Leder i gjeterhundnemnda:  Kr. 5000,-  Kr. 5000,- 

Øvrige medlemmer i nemnda:  Kr. 2500,-  Kr. 2500,- 
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Til sak 10, Eventuell endring av lokallagets navn 
Styret i SJSG fikk 18. januar 2018 inn følgende forslag til årsmøtet:  

Sør-Jæren Sau og Geit er navnet på laget i dag. Hadde det vært en idé å kalle laget 

«Hå Sau og Geit»? Argument: Ett lag for alle i Hå, enkelt og greit. Vi har jo Time-, 

Klepp- og Sola Sau og Geit. Bjarte Vigre. 

 

Styret hadde drøftet saken også før fjorårets årsmøte. For at også alle våre 

medlemmer, som normalt ikke møter på årsmøtet, skal få kjennskap til at det vurderes 

et navneskifte, vedtok årsmøtet 2018 å legge fram en sak for lagets årsmøte i 2019, 

der man vurdere fordeler og ulemper ved å bytte navn til Hå Sau og Geit, og der det 

eventuelt legges opp til avstemning mellom navneforslagene. 

 

Gammelt lag 

Sør-Jæren Sau og Geit (tidligere Sør-Jæren Saualslag) ble stiftet i januar for 57 år 

siden, og er etter hvert blitt et av landets største lokallag. Laget har godt omdømme, 

og har ved flere anledninger gjort seg bemerket, både i lokal, regional og nasjonal 

sammenheng.  

 

En kommune – to lokallag 

Navnet «Sør-Jæren» sier noe om den geografiske lokaliseringen på et tidspunkt der 

Jæren var delt opp i mange flere kommuner enn i dag. Vi kjenner ikke til eksakt når 

Nærbø fikk sitt eget lag. Men helt siden Hå kommune (opprinnelig fra 1853) 

gjenoppstod etter kommunesammenslåingen av Nærbø, Varhaug og Ogna kommuner 

i 1964, har vi alle tilhørt denne kommunen. Og i nyere tid har altså Hå kommune hatt 

to lokallag av NSG. Gjentatte forespørsler fra Sør-Jæren Sau og Geit til Nærbø Sau og 

Geit om sammenslåing av lagene, er blitt bastant avvist.  

 

Aktuelt med HÅ – i alle fall NÅ 

Ordlyden i forslagsstillerens tekst får stå for hans egen regning, men det peker uansett 

på det faktum at de aller fleste NSG-medlemmer i Hå kommune nå er medlem i Sør-

Jæren Sau og Geit. Og kanskje er det derfor grunn til å vurdere å bruke 

kommunenavnet også i lokallagets navn. Men, - i disse kommunale 

sammenslåingstider VET vi jo ikke hvor lenge kommunen får beholde dette navnet 

heller! 

 

Utdaterte profilklær og administrativt merarbeid 

Et eventuelt skifte av navn medfører ingen store praktiske konsekvenser for 

medlemmene i det daglige, bortsett fra for dem som nettopp har gått til anskaffelse av 

nye profilklær med lagets logo på.  

For laget betyr det imidlertid at vi må skifte logo, vi må foreta endringer i 

Brønnøysundregistrene, og vi må sende brev/e-post rundt om i organisasjonen og til 

alle våre samarbeidspartnere i og utenfor næringa. 

 

En følelsessak 

Den største konsekvensen av et eventuelt navneskifte vil likevel være rent 

følelsesmessig. Medlemmer som kanskje har vært med i laget i flere tiår, og har vært 

stolte av å tilhøre Sør-Jæren Sau og Geit, vil nødvendigvis ikke være like begeistret 

for et nytt navn. Sør-Jæren er et navn som fortsatt kan forsvares, og styret legger 

derfor fram følgende  
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Forslag til vedtak: 

Sør-Jæren Sau og Geit beholder dagens lokallagsnavn. Så lenge det fortsatt finnes to 

lokallag av NSG i Hå kommune, vil et navnebytte til Hå Sau og Geit både virke 

villedende for folk, og trolig også virke unødig provoserende i forhold til Nærbø Sau 

og Geit. 

 

 

Til sak 11, Spørreundersøkelse: Hvordan ønsker vi framtidas NSG? 
Ken Lunn er den nytilsatte organisasjonssjefen i NSG, og er den som skal bidra til å 

finslipe og tilpasse framtidas NSG og satsingsområder etter medlemsmassens ønsker 

og forventninger. Derfor er det satt i gang en spørreundersøkelse, der NSG sentralt 

ønsker at lokallagene bruker årsmøtene sine til å gi et samlet svar innen 7. februar 

2019. 

Styret har gått gjennom undersøkelsen og foreslått et svar på vegne av Sør-Jæren Sau 

og Geit på de spørsmålene som har svaralternativer (spørsmål 8 – 14. Spørsmål 1-7 er 

faktaopplysninger om laget). Forslagene vil bli tatt opp til avstemning under årsmøtet. 

 

Spørsmål 8) Informasjon og kommunikasjon 

Hvilke av de 4 informasjonskanalene ønsker lokallaget at NSG skal øke eller redusere 

satsingen på? 

 
 Reduksjon Litt reduksjon Dagens nivå Litt økning Økning Vet ikke 

Medlemsbladet Sau 

og Geit 
  X    

Websiden til NSG     X  
Facebook    X   
Infoskriv på e-post X      

 

Spørsmål 9) 

Hvilke områder vurderer lokallaget at NSG skal øke aktiviteten på framover, og 

hvilke bør aktiviteten reduseres på? 

 
 Reduksjon Litt reduksjon Dagens nivå Litt økning Økning Vet 

ikke 

Avl og semin på småfe   X    
Klima og bærekraft      X 
Beitebruk og utmarka   X    
Gjeterhund     X  
Beredskap og rovvilt   X    
Drift og økonomi på 

gårdsnivå 
     X 

Ull og klipp   X    
Omsetning og marked    X   
Rammevilkår for 

småfenæringa 
   X   

Organisasjonsutvikling 

– opplæring, drift og 

utvikling lokalt i 

fylkene og sentralt 

     

X 

 

 

 
 



 6 

Spørsmål 10)  Tillitsvalgtopplæring 

Vurderer lokallaget at det er behov for å styrke opplæring av tillitsvalgte 
 

   Ja  

   Nei  

 
11) Hvis JA 

Håndbok for tillitsvalgte vil fortløpende bli oppdatert på websida til NSG, og er 

tilgjengelig elektronisk. Hvordan ønsker dere at opplæring i bruk av håndbok for 

tillitsvalgte skal skje? 

 

  Styret i lokallaget gjennomfører som selvstudie 

  NSG sentralt tilbyr opplæring på telefonmøter eller Skype 

   Fylkeslaga tilbyr opplæring 

 

Spørsmål 12)  Lokallagsorganisering 

Har ditt lokallag vurdert å slå seg sammen med et nabolag? 

  Ja 

  Nei 

  Vurdert som ikke aktuelt 

 

13) Hvis JA 

Ønsker lokallaget bistand til utredning, og eventuelt gjennomføring? 

  Ønsker bistand fra fylkeslaget 

  Ønsker bistand fra NSG sentralt 

  Ønsker ikke bistand, og løser det lokalt 

Spørsmål 14)  Tilfredshetsspørsmål til lokallaget 
 Svært 

misfornøyd 

Litt misfornøyd Fornøyd Godt 

fornøyd 

Svært 

godt 

fornøyd 

Vet ikke 

Hvor fornøyd er 

lokallaget med NSG 

sentralt? 

  X    

Hvor fornøyd er 

lokallaget med 

fylkeslaget? 

  X    

Hvor fornøyd er 

lokallaget med eget 

arbeid (seg sjøl)? 

   X   

Hvor fornøyd er 

lokallaget med å 

kunne gi innspill til 

NSG gjennom 

denne 

undersøkelsen? 

  

 

X 
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Årsmelding 2018 
for Sør-Jæren Sau og Geit  

 

Medlemstall 
Sør-Jæren Sau og Geit hadde ved årsskiftet 2018/2019 i alt 162 medlemmer. Det er en 

nedgang på 13 medlemmer fra i fjor.  

 

Styret i 2018 har vært: 
Leder:   Elin Fuglestad    

Nestleder:  Nikolay Valheim   

Kasserer:  Trond Helge Qvalbein  

Sekretær:  Anne-Cath. Grimstad   

Studieleder:  Ola Grødem    

Varamann 1:  Elin V. Salte    

 

Styret har avholdt 6 ordinære styremøter og ett telefonstyremøte i 2018, og behandlet 

i alt 25 saker i henhold til protokoll. 1. varamann har møtt fast på styremøtene. 

Regnskapet føres av Hå Rekneskapslag SA. 

 

Årsmøtet 2018 
Ble holdt på Varhaug 

Misjonshus 30. januar 2018 

kl. 19.00, med rundt 75 

personer til stede. I tillegg til 

vanlige årsmøtesaker og 

middag, innledet 

Veraringens leder, Leif 

Matnisdal om ringens arbeid 

det siste året, og endringer 

av krav til ringmedlemmenes 

registreringer.  

Elin Fuglestad ble valgt til
  Gjeterhundnemnda spanderte kake i anledning Arvid         

  Årdals andreplass i Nordisk Nursery  
      

ny leder i laget. En innkommet sak med forslag om navnebytte ble vedtatt lagt fra 

under neste årsmøte. 

Jordbrukssjefen i Hå, Halldor Gislason, redegjorde for endringene knyttet til 

produksjonstilskuddet i 2017, med bl.a. ny søknadsfrist i oktober. 

NSGs styremedlem, Torill Undheim, redegjorde blant annet for NSGs 4 nylig vedtatte 

satsingsområder; 1) Best mulig økonomi for småfebonden på kort og lang sikt, 2) Økt 

medlemstilslutning, 3) Sikre beiteretten og bruken av utmarka til beiting for småfe og 

4) Økt bruk av gjeterhund. 

Knut Åge Gjersdal, leder i Søre Hå Bondelag, oppfordret årsmøtedeltakerne til også å 

melde seg inn i et av Bondelagets lokallag, da han mente NBL hadde enda mer fokus 

på sauen foran den kommende jordbruksforhandlingen og større påvirkning i kraft av 

direkte forhandlingspartner med Staten.  
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Til slutt var det premiering av de beste lamma under årets værlamkåring, samt 

utlodning, der Emil Herredsvela vant værlammet. Siden han selv er medlem i 

veraringen, foretrakk han gavekortet i stedet.  

Avtroppende leder Hadde –Elise Lindal, styremedlemmer Henning Skeie, Kurt 

Herredsvela og 1. vara Ole Morten Stokland ble overrakt diverse tekstilartikler med 

sauemotiv av ny leder Elin Fuglestad, som takk for sin innsats for laget gjennom de 

siste årene. Gjeterhundnemndas avtroppende leder Tore Mattingsdal ble takket av 

med krus og blomster fra nemndas øvrige medlemmer. 

 

Prosjektet slutt – erfaringsgruppene lever vider 
I februar 2019 avsluttes «Erfaringsgruppene» som treårig oppstartprosjekt, og som er 

finansiert av midler fra Fylkesmannens pott til kompetanseheving i landbruket. Leder 

for prosjektet har vært Hanne-Elise Lindal. 

De 6 gruppene med til sammen 73 deltakere som har deltatt i regi av Sør-Jæren Sau 

og Geit har imidlertid til dels etablert seg som nokså permanente. Flere av dem vil 

trolig fortsette sitt faglige og sosiale fellesskap også i tiden framover, og kan eventuelt 

søke nye Fylkesmannsmidler til sine aktiviteter om det skulle trenges. 

 

I løpet av 2018 har erfaringsgruppene hatt 2 fellesmøter og til sammen 18 

gruppemøter. To av gruppene er rene damegrupper, og den ene av dem er prosjektets 

største med hele 33 medlemmer. Denne ene gruppa har selv hatt 9 møter i løpet av 

året, blant annet en kokkekveld med Stian Espedal, og hvert av møtene har samlet 20-

25 deltakere. 

Målet med prosjektet var å få enda flere av NSG-medlemmene med i aktivt 

engasjement og sosialt fellesskap, siden det har vist seg at særlig de unge 

medlemmene ikke er så lette å få med på de tradisjonelle medlemsmøtene rundt 

omkring. I prosjektet har deltakerne møttes i samtalegrupper på fra 8-10 personer og 

oppover, og har selv valgt samtaletema og tid og sted for møtene. 

 

Dugnad for Varhaug IL 

7 medlemmer fra Sør-Jæren stilte som dugnadsgjeng under Varhaug Ils årsfest 24. 

februar 2018. Her tok de på seg oppgaver som servering, rydding og vakthold. 

Innsatsen gav oss gratis leie av idrettshallen under vår Sauabingo, der dugnadsgjengen 

hadde fribillett. 
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Fylkesårsmøtet i RSG for året 2017 
Årsmøtet til Rogaland Sau og Geit ble holdt på Scandic Stavanger Forus 23.og 24. 

februar 2018 i regi av Finnøy Sau og Geit. Sør-Jæren Sau og Geit var representert ved 

Elin Fuglestad, Hanne-Elise Lindal, Anne-Cath. Grimstad og Terje Mattingsdal. 

I talen sin pekte leder Bjørn Høyland blant annet på nødvendigheten av å bidra til å 

gjøre sauekjøtt mer «trendy», slik at vi ikke kommer i samme situasjon som med 

hønsekjøtt, som blir betraktet som avfall. 

Hanne-Elise Lindal presenterte en sak som styrene i Sør-Jæren Sau og Geit og Hå 

Gjeterhundnemnd ønsket behandlet av fylkesårsmøtet, nemlig gjeterhundarbeidet i 

fylket. Vi opplever at dagens organisering og prioriteringer ikke tjener den generelle 

medlemsmassen i fylket, og deres behov i forhold til arbeidet med gjeterhund. Vi 

ønsker at gjeterhundarbeidet i fylket skal bli mer aktivt, engasjerende og strukturert. 

Leder i Rogaland Gjeterhundlag, Jakob Markhus, presenterte sitt syn på saken, før 

årsmøtet vedtok å gi styret i oppgave å etablere en arbeidsgruppe på 5 personer i 

samarbeid med Rogaland Gjeterhundlag, og som på årsmøtet i 2019 legger fram et 

forslag til framtidig organisering og drift av gjeterhundlaget. 

 

Stormøte i Sør-Jæren og Time Sau og Geit 
Sør-Jæren Sau og Geit og Time Sau 

og Geit arrangerte felles stormøte på 

Undheim Samfunnshus onsdag 7. 

mars 2018, der temaet var «Bedre 

velferd for sau og bonde?» 

Jon Olav Husabø fra Sogn tok for 

seg «Den gode sauen», mens Arvid 

Reiersen fra Mattilsynet svarte på 

spørsmålet: «En inspeksjon midt i 

lamminga, er det mulig?» 

Praktiserende veterinær Atle Domke 

snakket rundt temaet «Virkeligheten 

hos bonden, og hva er velferd?»  
 

 

Ullinnsamlingsdag  
Lørdag 10. mars 2018 arrangerer vi ullinnsamling 

på Felleskjøpet Varhaug, der Nortura hadde 

container stående, mens Fatland stilte med lastebil 

og tilhenger. Det ble som vanlig en trivelig 

"ulldag" med godt sauadrøs.  

 

OBS! 

Lokallaget får kr. 0,85 for hvert kilo ull vi 

bidrar til å samle inn, både for Nortura og 

Fatland, og også for det som Eirik Skretting 

kjører inn, eller den enkelte kjører inn selv. På 

grunn av nye rutiner hos Fatland, ble 

imidlertid de produsentene som fikk ulla kjørt 

inn til Fatland av Eirik, trukket for denne transporten i ulloppgjøret i 2018. Nå 

er dette ryddet opp i, og ingen produsenter får i 2019 transporttrekk i 

ulloppgjøret, uansett hvordan ulla leveres.  
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Koselig grillkveld på Bjelland 
Tirsdag 22.mai arrangerte laget sin årlige grillkveld ved 

Bjelland bedehus, og som vanlig var været både pent og 

varmt. 

I alt 59 store og små møtte fram for å smake på 

grillmaten fra Prima Jæren, for anledningen tilbereds av 

slakteriets egen Leif Håkon Korstø. I tillegg til god mat 

og hyggelig drøs, var det også utlodning av flotte 

gevinster fra våre sponsorer, samt gjetting av samlet vekt 

på 5 medbragte kopplam. Her gikk Tore Matningsdal av 

med seieren, og kunne dermed ta med seg premien, et 

kjeskinn, hjem. 

 

 

Grillaksjon på dispensasjon 
På grunn av tørken og den store skogbrannfaren, ble Rogaland Sau og Geits 

grillaksjon lørdag 2. juni avlyst. Unntaket var Sør-Jæren Sau og Geits promotering på 

Varhaug, der laget fikk grille på dispensasjon fra det lokale brannvesenet. 

Grilllinga under Varhaugsdagene 2. juni ble en suksess, og vi er invitert tilbake neste 

år. Vi grillet litt over 5 kg marinerte grillskiver av lam.  

(Se bildet på årsmeldingens forside.) 

 

16. juni ble det ny «aksjon». Da ble vi invitert sammen med Time og Sandnes Sau og 

Geit, der vi grillet under kjøttfestivalen på Klepp og delte ut porsjoner av helgrillet 

lam. 

 

 

Innholdsrik tur til Østlandet  
Tirsdag 17. juli 2018 reiste 28 personer pluss en bussjåfør avgårde med forventninger 

om nok en gild sommertur i regi av Sør-Jæren Sau og Geit. Målet for dagen var Asker 

og Thon Hotel Vettre. Vi hadde som vanlig med niste, som ble spist på et passelig 

sted langs veien, og da vi kom til hotellet fikk vi god middag, servert av hyggelige 

kelnere. Disse ytte oss ekstra god service under hele opholdet. 

 

Onsdag seilte vi på Mjøsa med «Den hvite svane», eller Skibladner, som er den gamle 

hjuldamperens egentlige navn. Det ble 

en lang og fin tur, der vi fikk sett mye av 

gårdene rundt Mjøsa. Etter at vi gikk i 

land, fikk vi en interessant omvisning i 

Eidsvollsbygningen, der vi ble fortalt 

historien rundt grunnloven, og om den 

nylig gjennomførte restaureringen av 

bygget med statuen av Henrik 

Wergeland utenfor. 

 

Torsdag besøkte vi landets eldste 

samvirkelagsbutikk, Kristiania Kooperative Selskabs butikk i Møllergata 16 i Oslo, 

som åpnet i januar 1895. Der var det stablet fullt med alle slags varer fra gamle dager, 

og vi så mange ting som vi kunne huske vi hadde kjøpt før i tiden. 
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Senere på dagen fikk vi en fantastisk omvisning i Operaen i Bjørvika, som også er en 

stor arbeidsplass med mange ansatte. Her fikk vi se både verkstedet og systua med 

stativer fulle av kostymer, som enten var ferdige, eller som skulle være klare til 

høstens forestillinger. I tillegg var vi selvsagt i selve salen, men også bak i kulissene 

og fikk se orkestergrava. Noen tok også turen opp på Operataket. Mange av oss ble 

nok lysten på en kveld i Operaen etter dette besøket. 

Som om dagen ikke hadde vært innholdsrik nok, omfattet den til slutt også en 

omvisning på Slottet. Det var gildt å høre om hvordan bygningen var blitt til, og å 

høre historiene om de ulike rommene. Blant annet fikk vi telle fugler i Fugleværelset, 

samt se rommet hvor «Erna og gjengen» møter Kongen. 

 

Fredag kjørte vi til 

Østfold, og brukte 

dagen til omvisning i 

Gamlebyen i 

Fredrikstad, Nordens 

best bevarte 

festningsby. Her fikk vi 

se og gå langs 

festningsverk med 

voller, vanngraver og 

porter fra 1600-tallet, 

samt bygninger fra 1700-tallet. Spøkelser var det også der. Dessuten møtte vi en av 

kjenningene fra Tangerudbakken borettslag. Guiden vår var med på bussturen videre 

sørover, og fortalte om Hvalerøyene og historien, folket og navn etter hvert som vi 

passerte de ulike øyene.  

 

Lørdag skulle vi egentlig besøke «Nr. 91 Stomperud» på Sørumsand, men denne 

programposten utgikk på grunn av sykdom. I stedet tok vi turen til Holmenkollen. 

Etterpå dro vi ned til byen 

igjen, og gikk tur gjennom 

Vigelandsparken. Her hadde vi 

god tid til å studere anlegget 

og skulpturene, før vi ruslet 

videre rundt i gatene i 

hovedstaden. 

 

Søndag var hjemreisedag. 

Første stopp var fruktbygda 

Gvarv i Telemark, hvor vi 

kunne kjøpe både ferskt 

bakverk og ulike produkter av 

frukt og andre ting fra gårdene 

rundt. Siste fellesmåltid var middagen i Valle i Setesdal, før det bar hjemover mot 

kjente trakter. Dermed var sommerturen over for denne gang, men mange håper på ny 

tur i 2019. Ulike turmål står allerede på ønskelista. Tusen takk til alle sammen for en 

fin og gild tur. 
 

Audny Skretting 
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Kåring av værlam 

i Hå foregikk i form av hjemmekåring onsdag 26. 

september 2018. Her ble det bedømt i alt 165 lam 

fra 18 besetninger, hvorav 143 lam ble kåra. 4 

lam ble kåra på dispensasjon, og 18 lam ble 

vraka. I tillegg ble det kåra 15 lam fra 4 

medlemsbesetninger i Sør-Jæren SG under 

Fuglestadbrogete- og Blæselagets utstilling i 

Gjesdal 29. september.  

 

De beste lamma etter kåring:   
OBS! Ulike raser bedømmes etter ulike kåringsregler. Derfor er poengsummene 

sjelden sammenlignbare. 

 

    Kåringsnr. Oppdretter          poeng 

Lam med høyest  

samlet poengsum  201840949 (NKS) Sivert Mattingsdal 168 (10,8,9,141) 
       

Lam med høyest dommer- 

poengsum:        

Norsk Kvit Sau tot. 89 201840951 Kjell Mattingsdal 28 (10,9,9) 

    201840921 Odd Arild Varhaug 28 (9,9,10) 

Kvit Spæl  tot. 11 201840929 Hanne-E. Lindal 29 (10,10,9) 

 

Andre raser  

Blæset   tot. 6 201840923 Glenn Håland  44 (10,9,9,8,8) 

    201840266 Kristian Høyland 44 (9,9,9,9,8) 

Fuglestadbroget tot. 14 201840956 Kjell Mattingsdal 48 (10,9,10,10,9) 

Svartfjes  tot. 23 201840909 Bernt S. Undheim 38 (10,10,9,9) 

Farga spæl  tot. 3 201840263 Kristian Høyland 45 (9,9,9,8,10) 

Dorset   tot. 3 201841000 Leif Matnisdal 45 (9,9,9,8,10) 

Suffolk   tot. 1 201840898 Bernt S. Undheim 34 (9,8,9,8) 

Rygja   tot. 10 201840933 Oddveig/Alf Opstad 46 (9,8,10,10,9) 

Charolais  tot 1 201840899 Bernt S. Undheim 45 (11,11,9,8,6) 

Gammelnorsk spæl tot.1 201840278 Ola Grødem  35 (8,9,9,9) 

 

Beste eksteriør/bruksegenskaper:   

Flere lam fra Hå fikk 10 på bruksegenskaper under årets kåring . 

Premien går til 201840956  (10,9,10,10,9)    Fuglestadbroget   Kjell Mattingsdal 

  

Beste risbitvær 

i Hå i 2017:   201740831 NKS Steinar Kartevold Indeks 134 

 

 

RSG’s ledermøte 
Ble holdt på Radisson Blue Hotell, Haugesund 19. og 20. oktober-18. Møtet ble 

innledet ved åpning av ordførar i Vindafjord Kommune, Ole Johan Vierdal, som også 

gav en presentasjon av kommunen. De fleste lokallag var representert. 
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Leder i RSG – Håvard Helgeland understreket hvor viktig det er å snakke seg selv, og 

hverandre, fram en krevende tid, og å ha fokus på det positive i næringa. 2018 har hatt 

utfordrende beite- og avlingssessong med tanke på tørr sommer og våt høst 

Ledermøtet innehold ellers en rekke interessante innlegg. Professor Reidar Mykletun 

holdt et innholdsrikt og aktuelt foredrag med fokus på viktigheiten av beitende dyr for 

kulturlandskapet og reiselivet. 

Styreleder i NSG – Kjell Erik Berntsen orienterte om markedssituasjonen, og 

synliggjorde forholdet mellom tilgjengelig lam- og fårekjøtt i markedet og 

etterspørselen fra forbrukerne. 

Deretter var det Lokallagene sin time, Småraselagene sin time og Værringenes time, 

oppsummering etter kåringa ved kåringsansvarlig Arnhild Skjørestad, samt 

orientering fra slakteriene. 

 

På dag to hadde Bondelagets Jan Idar Haugen og Bonde- og småbrukerlagets Nils 

Melbøe hver sin innledning under tittelen «Korleis auke innteninga til 

småfenæringa?»  

Magne Jakob Bjørheim presenterte nytt fra rovdyrnemda. 

Ole Arnfinn Røysland fra NLR redegjorde for Grovfôrsituasjonen – korleis ligg det 

an, og korleis fôre gjennom vinteren? NLR. 

Leder i Rogaland Gjetarhundlag Jakob Vetrhus fortalte om arbeidet og oppgavene 

laget har gjennom året. 

 

Sauabingoen 2018 
Arrangementet foregikk i Varhaugshallen lørdag 27. 

oktober 2018, med rundt 270 deltakere. Som vanlig 

startet det hele med Bingo med flotte gevinster. 

Deretter var det servering av varm mat, før dansen 

startet til musikk av vårt vanlige sauabingoband. 

Stemningen var god, og arrangementet gav en viss 

inntekt til lagskassa. 

 

 

Koselig julemøte 
Vel 30 personer møtte opp da laget arrangerte 

sitt årlige julemedlemsmøte med riskrem på 

Bjelkland bedehus onsdag 5. desember. 

Medlemsmøtet hadde denne gangen fokus på 

det sosiale, og programmet inneholdt derfor 

hverken fagforedrag eller tunge 

organisatoriske saker. Riskremen med rød 

saus, kaffen og småkakene hadde 

førsteprioritet, sammen med kollegial småprat og utveksling av siste nytt på de 

fleste fronter. I tillegg var det ordnet med mer eller mindre landbruksrelatert gruppe-

quis. 

 

Regionmøte i desember 
10. desember deltok leder Elin Fuglestad på et såkalt «regionmøte» på Vestly gamle 

skule sammen med styremedlemmer i Nærbø Sau og Geit, Time Sau og Geit, Hå 
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veraring og Time Veraring. Dette er en møteform som fylkeslaget har innført for å 

holde tettere kontakt med det som skjer lokalt, og vårt regionmøte ble ledet av 

«regionlederen» og styremedlem i fylkeslaget, Tor Gaute Eikeland  . 

På programmet stod informasjonsutveksling, årsmøtene i lokallaga, ”Sauesamling i 

januar”, gjeterhundarbeidet, valgkomiteens arbeid med kandidater til fylkeslagsstyret, 

samt årsmøtet i fylkeslaget. 

 

Innspill til Gromsauen 2019 
NSG har anmodet om innspill fra lokal- og fylkeslagene på 

kandidater til Gromsauen, som skal deles ut under NSGs årsmøte 

i mars. Styret i Sør-Jæren Sau og Geit har foreslått Stian Espedal 

fra Sandnes som kandidat til prisen.  

Vi mener Stian har har hatt en svært positiv innvirkning på flere 

sider av småfeholdet på sør- og vestlandet de siste årene. Med 

mer enn 20 års erfaring som slakter hos Nortura og sin 

kundeorienterte og utadvendte personlighet, tok han selv 

initiativet til å holde kurs i avliving og hjemmeslakting av småfe 

rundt om i lokallagene i regionen. Og det er ikke få sauebønder som i løpet av de siste 

årene har lært seg kunsten etter å ha hatt Stian på lokallagsbesøk. Under kursene har 

han satt fokus på ulike måter å utnytte slaktet på. I tillegg har han holdt kokkekurs for 

grupper av bønder med sau og lam som utgangspunkt, og i det heletatt gjort mye for å 

promotere saue- og lammekjøttet som den fantastiske råvaren det er. 

 

 

Nye gaveartikler 
Vi har bestilt inn nye gaveartikler, laget av en lokal 

kunstner. Det er en husflidsdekorasjon i ull montert på en 

skive av bjørk, med motiv fra Sør-Jæren Sau og Geits 

logo. Dekorasjonen produseres eksklusivt for SJSG, og vil 

bli brukt som takkegaver etter behov gjennom året. 

 

 

 

Profilartikler 
Vi har også i 2018 solgt en del profileffekter i 

form av klesplagg med lagets logo på. Vi har 

tre ulike klesplagg; en brun t-skjorte, en svart 

t-skjorte og en lun grå-svart jakke med 

glidelås.  

Plaggene er blitt kjøpt inn to ganger i året, etter 

bestilling, og er solgt for henholdsvis kr. 100,- 

(t-skjortene) og kr. 500,- (jakkene).  

 
 

Gaver/pokaler til 4H 
Sør-Jæren Sau og Geit har som vanlig 

overført kr. 500,- i driftsstøtte til alle fire 

4H-klubber i søndre del av Hå. I alt sju 

4H-medlemmer hadde valgt ”sau” som 
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oppgave i 2018, og alle fikk overrakt en pokal fra NSGs lokallag i forbindelse med 

høstfesten i sin klubb.  

På bildet har leder Elin Fuglestad (på talerstolen) delte ut pokaler til de fem 

medlemmene i Sjøglimt 4H, som hadde «sau» som prosjekt i 2018. Fra venstre ses 

Ann Kristin Hadland, Johan Nord-Varhaug, Toralv Friestad, Sondre Nord-Varhaug og 

Synne Hegelstad. Foto: Elin Friestad. 

 

Støtte til 4Hs landsleir 
4H Rogaland arrangerte landsleir på Øksnevad vgs fra lørdag 21. til lørdag 28.juli 

2018. Leiren var for ungdom fra 14 til 26 år, og samlet 1500 deltakere. 

For at leiren skulle bli billigst mulig, og at man fikk vist fram alt det godet Rogaland 

har å by på, ba 4H Rogaland om økonomiske bidrag, blant annet for å kjøpe inn lam 

til grilling. I sakens anledning bevilget Sør-Jæren Sau og Geit kr. 2000,- som 

økonomisk støtte til landsleiren. 

 

 
Vi har fått VIPPS 

Sør-Jæren Sau og Geit har fått vipps. Nr 525460. 

 

 

Skuddpremie på rødrev 
Det er utbetalt skuddpremie for til sammen 47 

rever i Hå i 2018. Det er 18 flere rever enn 

året før.  

Jakttiden er fra 15. juli til 15. april. Sør-Jæren 

Sau og Geit betaler kr. 450,- i skuddpremie pr. 

dyr, mens Hå kommune i tillegg supplerer 

med kr. 150,- pr. dyr, altså til sammen kr. 

600,- per rev. For å få utbetalt premien må 

revene registreres hos lokallagets revekontakt, 

Gustav M. Håland, og alle fire føtter må følge 

med når reven skal registreres.  

 

 

Følg med på nettsidene og facebooksiden 
Sør-Jæren Sau og Geit har egne informative internett-sider under NSGs hovedside. 

Du kan gå inn på sidene via www.nsg.no. Her velger du Rogaland under fanen 

”fylkeslag” på toppen. Deretter klikker du på fanen ”lokallag” i menyen til venstre og 

finner ”Sør-Jæren” der. 

Den tidligere facebooksida til ungdomsgruppa er gjort om til side for hele laget, og 

bærer navnet «Sør-Jæren Sau og Geit» 
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Årsmelding for Hå Gjætarhundnemnd 2018 
 

Hå Gjætarhundnemnd har i 2018 hatt følgende sammensetning: 

Leder:        Arvid Årdal 

Sekretær:     Kurt Herredsvela 

Kasserer:     Emil Herredsvela 

Styremedlem: Jarl Nord Varhaug 

 

Nemda har hatt 3 styremøter og behandlet 10 saker i henhold til protokoll. 

Vi deltok på årsmøtet til Rogaland Gjeterhundlag. 

 

Gjeterhundkurs for viderekomne 24.-25. februar-18 

Jo Agnar Hansen holdt gjeterhundkurs for 8 deltakere hos Emil Herredsvela. 

 

Gjeterhundtevling klasse 1 på Fuglestad 4. mars-18 

17 deltakere stilte til start og 9 hunder fikk godkjent gjeterhundprøve for første gang. 

Dommer var Arvid Årdal. 

Resultater: 

1. plass: Tore Mattingsdal med Hugo, 87 poeng. 

2. plass: Emil Herredsvela med Odd, 82 poeng. 

3. plass: Tore Mattingsdal med Samson, 77 poeng. 

 

Nybegynnerkurs på Elgane 

Nybegynnere og noen mer erfarne stilte til kurs hos Olaug 

Varhaug Siqveland på Elgane 20. juni. 

Mange takk til Olaug som stilte sau og arealer til disposisjon! 

Instruktører var Tore Mattingsdal, Arvid Årdal og Jarl Nord-

Varhaug. 

 

Gjeterhundtevling klasse 3 på Auestad 24. juli-18 

Vi arrangerte tevling for hunder som ikke hadde klasse 3 fra 

før. Det stilte totalt 8 hunder, og 6 av disse fikk over 60 

poeng, som var kravet for å kunne stille til start i Norgesserien. 

 

Gjeterhundtevling klasse 1 og 2 på Fuglestad 7. august-18 

Vi arrangerte gjeterhundtevling som avslutning etter nybegynnerkurset. 

Tevlingen foregikk hos Emil Herredsvela, med Arvid Årdal som dommer. 

11 ekvipasjer stilte i klasse 1 og 3 hunder klarte godkjent prøve. I klasse 2 deltok 

17 ekvipasjer. 

 

Resultater klasse 1 

1. plass: Anne Slettetveit og Hope     67 poeng. 

2. plass: Inger Helen Grødem og Sid  63 poeng. 

3. plass: Maj Lena Knutsen og Leif    62 poeng. 

 

Resultater klasse 2 

1. plass: Kjell Sviland og Nesbakkens Fly    84 poeng. 

2. plass: Kurt Kristensen og Frøya      82 poeng. 

3. plass: Kurt Kristensen og Morko     78 poeng. 
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Håmesterskapet 2018 

Håmesterskapet i bruk av gjeterhund ble arrangert hos Erik Auestad 

3.november, ogdommer var Kjell Helland. 

8 ekvipasjer deltok i klasse 1, mens det i klasse 2 deltok 22 ekvipasjer. 

 

Resultater klasse 1: 

1. plass: Arvid Årdal med Mac          96 poeng. 

2. plass: Svein Varhaug med Nero      84 poeng. 

3. plass: Jarl Nord-Varhaug med Timmy  75 poeng.        

 

Resultater klasse 2: 

1. plass: Arvid Årdal med Lyda        97 poeng.  

2. plass: Tore Mattingsdal med Lyda  88 poeng. 

3. plass: Arvid Årdal med Juni         87poeng. 

 

Nordic Nursery Sheepdog 

Championship  

De norske ekvipasjene dominerte da 

Hå gjeterhundnemnd på vegne av 

NSG arrangerte Nordic Nursery, eller 

Nordisk unghundmesterskap i gjeting, 

10. og 11. november 2018. Nordisk 

Nursery er en konkurranse for hunder 

opp til 3 år, der det tevles i klasse 3. 

Dommer var Martin O'Malley fra Irland. . 

Av i alt 28 ekvipasjer fra Norge, Sverige, Danmark og Færøyene tok Norge de 8 

første plassene i sammenlagtkonkurransen de to dagene. Helt på topp kom Jan Tore 

Brattebø og Middery Mila fra Rogaland, mens Jo Agnar Hansen med Jan fra Hedmark 

og Jane Espevoll med Isa fra Rogaland tok henholdsvis andre- og tredjeplass.  

Vi fikk mange gode tilbakemeldinger fra førerne på arrangementet. 

En stor takk til alle som stilte opp på dugnad, slik at vi fikk gjennomført  

konkurransen på en god måte. 

 

FM/NM 

Hunder og førere fra Hå har i år deltatt i Fylkesmesterskap, Norgesserie og 

Fatlandcup. 

 

Trening 
Vi har hatt ukentlige treningsdager eller -kvelder fra juni til mars med til dels bra 

frammøte. Vertskap har gått på omgang. 

 

Utleie/salg 

Vi minner om at vi har en rekke bøker og filmer om gjetarhundarbeid for utlån. 

I tillegg kan gjeterhundfløyter kjøpes av Arvid Årdal. 

 

Takk for hjelpa 

Hå gjætarhundnemnd takker alle som har stilt seg selv, sauer og arena til disposisjon 

for det lokale gjeterhundmiljøet i forbindelse med kurs, tevlinger og treninger i 2018. 

Vi vil også takke alle våre gode sponsorer, som har støttet oss med premier til 

tevlingene. 
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