
Jølster Sau og Geit 
 
 

Å R S M E L D I N G   2 0 1 1 
 
Årsmøtet vart halde 31. januar i Helgatun, med 18 frammøtte medlemer. 
 
Styret: 
Leiar:  Ragnhild Sæle* 
Nestleiar:  Egil Juklestad* 
Sekretær:  Ragnvald Søgnesand 
Kasserar:  Merete Helgheim 
Styremedlem: Jonny Lofnes* 
 
Vara: 
 1. Inge Erikstad* 
 2. Arve Kjell Sunde* 
 3. Jacob Andre Sandal* 
 
Grendakontakter: 
Stardalen     Jon Sandal* 
Klakegg/Førs    Anders A. Førde* 
Viken/Kjøsnesfjorden   Johannes Kjøsnes* 
Sunde/Dvergsdal/Myklebust  Magnar Sunde* 
Årdal/Huus/Helgheim   Inge Erikstad* 
Ålhus/Svidal    Audun Nedrebø* 
Gjesdal/Sandal    Egil Juklestad* 
Eikås/Kvammen/Vassenden  Ove Hjellbrekke* 
 
Revisorar: Rune Årdal* 
   Magnar Juklestad*       

* På val. 
 
Valnemnd:   Kjell Årseth 
   Morten Årset 
   Jan Asle Bolset 
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Det har i meldingsåret vore halde  4  styremøter og handsama 20 bokførde saker. 
 

Saker ein har jobba med: 
 

• Søknad om dispensasjon frå fredningsbestemmelsane, for raudrev, i perioden 15.04.11 – 
15.07.11 vart sendt 12.01.11.  Dette for å vere sikker på at søknaden vart handsama i god tid 
før beiteslepp.  Fekk melding, 21.02.11, om at vi hadde fått eit betinga løyve.  Løyve vart 
ikkje nytta , verken i 2010 eller i 2011. 
  

• Fjøsskule.  Vi hadde 5 bønder som deltok .  Fjøsskule er ei form for erfaringsutveksling og 
grupperådgjeving.  Reidun Fattnes , veterinær, var med som koordinator, tilretteleggar, 
møteleiar og helsefagleg støttespelar. 
 

• Etter markeringa av 60-års jubileet til Jølster Sau og Geit i 2010, tok Tollef Årdal på seg å  å 
skrive ned eit samandrag av historia til Jølster Sau og Geit gjennom 60 år.  Når dette no er 
klart, vil det verte lagt ut på heimesida til Jølster Sau og Geit       

 
• Henteplassane for ull har vore dei same som i 2010.  Ullhenting vart annonsert i Firda og i 

medlemsinfo juni.  Har nytta lokale lessemenn. 
 

• Vi har enda ikkje fått på plass avtale om jaktrett, i alle grendene.  For at jeger eller jaktlag 
lovleg skal kunne utøve jakt, felling og fangst må ein ha løyve frå grunneigar.  Dette gjeld 
for jakt etter raudrev (ordinær jakt) og jakt etter gaupe (kvotejakt).  Grendakontaktene har 
fått i oppdrag å innhente skriftleg løyve frå grunneigarane, og pr. 31.12.11 manglar lister frå 
tre grender.  Målet må vere å få dette på plass innan 1. april 2012.   

 
 
• Etter påkøyrsle av 33 geiter i Kjøsnesfjorden, 

18.09.11, tok ein kontakt med SFSG (fylkeslaget) 
først pr. telefon og så i e-post av 25.09.11., der ein 
bad om at SFSG sette følgjande saker på dagsorden: 

 
1. Felles møte mellom småfehaldarane og 

vegvesenet, vedrørande problematikken med 
beitedyr som kjem inn i vegbana. 

 
2. Kan ein få produsert øyremerke som fungerer 

som refleks? 
 
Det vart sendt eit felles skriv frå Jølster Sau og Geit 
og SFSG til Statens Vegvesen der ein bad om at 
”Statens Vegvesen i lag med bøndene i 
Kjøsnesfjorden, Våtedalen, Sogndalsdalen og andre 
områder der småfe kjem inn i vegbana, samlast og 
finn tenelege løysingar”. 
Vi fekk svar der dei informerte om at det skulle vere 
eit møte i slutten av november med dei ulike 
partane i Kjøsnesfjorden og Våtedalen. 
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• Kåringa av vêrlam vart arrangert ved Eikaasgalleriet på Ålhus 01.10.11, ei veke seinare enn 
tidlegare.  Dette på grunn av kollisjon med ”Din Jølsterdag”  Styret tok på seg arbeidet med 
å lage mat til dommarane, og mat for salg.  Dette for å redusere kostnadane.  I tillegg var det 
tipping av vekt på to vaksne vêrar.  Dette var gratis, med premier frå Felleskjøpet.  Vi var 
heldige med været i år og, regnet kom då vi skulle pakke saman. 

 
Det vart stilt 88 lam til kåring.  
 
Vêr med flest poeng, alle rasar:  Magnar Sunde, kåringsnr. 201159428,  175 poeng 
 

  
 

• Kåring av bukkekje vert gjort inne i fjøsen til den enkelte dyreeigar, ved at ein 
kåringsdommar kjem rundt på gardane og kåra bukkekjea. Det er 4. verdiar som vert 
verdsett til totalsum, når ein kårar bukkekje:  Avlsverdi, eksteriør, mors jurpoeng og 
kaseinstatus. 
Det vart kåra 21 bukkekje i Jølster i 2011. 
Beste kåra bukkekje, Antonin, nr 2011391 
Eigar:  Hilde og Ragnvald Søgnesand. 
Data: 

• Avlsverdi 133 
• Eksteriør 9 
• Mors jurpoeng 7 
• Kaseinstatus 5     TOTAL: 154 

POENG 
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Kurs, møter m.m.  
  

• Tirsdag 30.august arrangerte vi ”Avlsmøte geit” på Skei Hotel, der avlskonsulenten frå 
NSG, Ingrid Rimeslåtten Østensen, deltok.  I utgangspunktet var det tenkt som eit møte for 
geitehaldarane i Jølster, men det vart eit møte for heile fylket og SFSG vart medarrangør.  
Deltakarane kom frå Aurland, Sogndal, Gulen, Gaular, Askvoll, Breim og Jølster. 

 
• Onsdag 7. september vart det arrangert ”Fagkveld – Jakt og fangst av småpredatoer” 

i løa på Lunde Turiststasjon.   
 

Som oppfølging vert det  ”Lokkekurs” i Borgja, Ålhus, 29. februar 2012  kl. 19.00.   
Kurset er ope for alle 

 
• Onsdag 19. oktober vart medlemene i Jølster Sau og Geit, invitert med Breim Sau og Geit på 

medlemstur til Nortura sitt anlegg i Førde 
 

• Fredag 28. oktober vart det arrangert ”Fjøsmøte” hos Silja/Egil Juklestad.  Det var ikkje 
mange som hadde høve til å møte, men tilbakemeldingane frå dei som var der, var at det var 
eit lærerikt møte. 

 
 

 
Deltaking på arrangement/representasjon: 
 
Årsmøte SFSG på Skei 25.-26.02.11 -  Ragnhild Sæle og Jonny Lofnes 
 
”Fjelldag” i Lærdal 30.07.11 –  Ragnhild Sæle 
 
”Geitehelg” i Jølster 29. - 30.10.11 – Ragnhild Sæle deltok  den 29.10.11. 
 
AgroNordVest i Loen 4. og 5. november – Ragnhild Sæle 
 
 
 
Felling av rev: 
 
Det er felt 21stk. rev i 2011. Det vart ikkje teke nokon ved hijakt.  
Jostein Eikås i sone 1 har felt flest rev: 3 stk. 
 
 
 
 
 

S T Y R E T 
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