
JØLSTER SAU OG GEIT GJENNOM 50 ÅR 

 

 
8. April 1950 vart det halde skipingsmøte.  Forut for møte hadde ein fere rundt i 

krinsane og teikna medlemskap, so ein hadde 68 medlemer. 

Jens Loftheim som var heradsagronom førde møteboka, og ein kan rekne med at 

han var ei viktig brikke i oppstarten av laget.  Han sat og i styret i fylkeslaget og 

var sauedommar. 

 

Anders N. Huus vart vald til den første formannen.  Han var og skrivar og 

kasserar,  Denne ordninga helt fram til 1957.  Valnemnd fekk ein først i 1980.  

Med seg i styret hadde han varaformann Johs. N. Nedrebø, Ola H. Dvergsdal, 

Olav M. Høyvik og Olav J. Skrede. 

Det vart og vedteke lover, og paragraf  2 heitte arbeidsmål, og er like aktuell 

som då. 

a. Planleggja og setja i verk saker fylkeslaget og landslaget gjer framlegg 

om. 

b. Arbeide for eit rasjonelt og lønsamt sau- og geital med tanke på best 

mogleg utnytting av dei naturlege vilkåra i bygda. 

c. Ta opp nye saker og setja i gong nye tiltak som kan vere til framhjelp for 

sau- og geitalet i det heile. 

d. Arbeide for betra omsetnad av kjøt, ull, mjølk, ost og skinn. 

e. Arbeide for eit planfast al bygd på rasar som høver for bygda. 

 

Kildene for dette attersynet er møtebøker, årsmeldingar, tidlegare sentrale 

personar i laget og eigne arkiv og hugs.  Ein har ikkje hatt tilgjenge til 

årsmeldingar før 1961.  Etter den tid ligg dei i møteprotokollane.  Dei første åra 

byggjer soga på styreprotokollar som kanskje ikkje gjev eit dekkande bilde av 

aktivitetane. 

I attersynet vil eg nemne spesielle enkeltsaker, og elles gå på avsnitt for dei 

viktigaste arbeidsoppgåvene. 

 

På årsmøtet i 1951 hadde dei problemet med laushundar oppe.  Det vart 

samrøystes vedteke at medlemene hadde plikt til å avlive hundar som går på 

sjølvstyr. 

 

1964: 

 Brev frå Førde saualslag om felles sankedag.  Føreslo 29. september. (Utruleg 

seint). 

 

1979:   

Hanndyrlova.  Plage med vinter lam.  Brev til lensmannen med oppmoding om å 

sende handyrlova til ein del namn gjevne personar. 



Ikkje lov å bruke benemninga skotpremie på rev.  Heretter: Tiltak for 

bekjempelse av rovdyr. 

 

Ull og ullomsetnad. 

Det har vore arbeidsoppgåver sidan laget var skipa.  Hausten 1951 gjekk ein ut 

med oppmoding om at medlemene måtte halde på ulla til ullomsetnaden vart 

meir klårlagt.  I dei tider vart ulla mest levert til fabrikkar.  Blant anna 

Evebøfoss fabrikkar, Sandane, og Førde Ullvarefabrikk.  Til og med  Ålgård 

Fabrikker, Sandnes, hadde i Årdalen komisjonær som tok i mot ull og ordna 

med byte eller salg av ullvarer.  Det kunne blant anna vere kvetlar (ullteppe) 

eller halvfabrikkat av ruller (kara ull) til spinning av garn.  Har prøvd å finne ut 

korleis betalinga var i dei tider.  Eit av svara var: Fabrikken gjekk sært godt, 

ingen gjekk konkurs.  Men det var nok litt ”bukken som passa havresekken” 

med klassifisering og betaling på eigne premissar.  Folk la heller ikkje stor 

innsats i å behandle ulla korrekt.  Sitat eldre dame: ”Det er ikkje om å gjere å 

sortere ulla, for eg leverer på Evebøfoss og der sorterer dei ulla oppatt, det har 

eg sett.” 

I 1952 vart det innmelding av ull.  Oppslag i krinsane om at ull til sals måtte 

innmeldast til grendamann.  Ulla vart så samla i Årdal gamle meieri, for 

sortering og pakking, for levering til Vestlandske Salslag.  Laget betalte og 

tilskot på 15 øre pr. kg i frakt til Bergen.  Det vart då vedteke å byggje 

Ullsentralen i Førde.  Det hadde vore problem i ullomsetnaden, med ustabile 

prisar og marked.  Dette kom inn i pålitelegare former med ullavtalen mellom 

NKF (Norges kjøt og fleskesentral) og Landbruksdepartementet i januar 1953.  

Denne avtalen er det ullomsetnaden i dag er tufta på. 

Ein dreiv og opplæring av bøndene om handsaming og sortering av ull, der ein 

hadde folk som for rundt i krinsane.  Dette gav godt resultat, og i 1959 sa leiinga 

i ullsentralen at ulla frå Jølster var den som var best behandla, men at deler av 

Jølster kunne forbedre seg. 

I 1960 henvende ein seg til ullsentralen med oppmoding om å få levere ull 

tidlegare på året, då sein levering førde til levering av ull utanom ullsentralen.  I 

1962 gjekk 30% eller 6000kg  ull til private frå Jølster.   

Ein fortsatte med å ta i mot innmelding av ull.  Det var mykje arbeid med det, 

men ei sers god inntektskjelde, som ein har fortsatt. 

 

Verehaldet. 

Første veren vart kjøpt hausten 1959.  Solbu frå Ola Fimland, 2pr. og spiss i 

Førde og stasjonert i Svidalen. 

Dette hadde vore diskutert lenge, men økonomien gav berensningar.  Men det 

var mange private verelag rundt i Jølster som kjøpte inn gode verar.  Det var 

sjeviotsauen som domminerte i Jølster, og først i 1963vart første ryggjaver 

innkjøpt.  Sidan vart det stadigt kjøpt inn fleire verar der føresetnaden var at dei 



skulle verte så mykje brukte at dei bar seg økonomisk.  I 1966 åtte laget 12  2.pr. 

verar.  No byrja  oppstarten av vereringane og behovet for verar vart mindre. 

Sameleis følte mange at det gjekk mykje tid med til å leie sauene til ver.  Siste 

veren til laget vart slakta i 1978.  Etter som verhaldet gjekk ned vart det stadig 

vekk kjøpt private kåra verlam.  Her var laget behjepeleg med vidaresending av 

søknad om fôringstilskot. 

 

Veireringane. 

Ein starta opp med sjeviotring i 1966.  Ein sette då inn 6 eldre verar.  Desse 

premierte verane hadde til dels gjort det svært godt i avlen.  Blant anna verane 

Bruse og Vigør som hadde 2. pr. for avkom.  Desse veirane hadde mange gode 

avkom etter seg i avlen.  No kom dei i konkurranse mot eiga slekt og det førde 

til at dei ”beste” verane kom ut med dårlege indeksar. 

I 1968 vart område til ringane auka med Gaular,  Førde og Naustdal.  Gjekk 

tilbake til eigen ring for Jølster i 1970.  Er fortsatt i drift, men no i lag med 

Blakset.  Ringen gjekk dei første åra under sau og geitalslaget og dei åtte verane.  

Seinare berre med rekneskapen ført under laget.  Vart heilt utskilt i 1974. 

Fjorden Ryggjaring, kom i gang i 1968 med medlemer frå Jølster.  Ein besetning 

var med i spelring i Nordfjord. 

Den praktiske gjennomføringa var meir arbeidskrevjande  den første tida, enn 

no.  Det vart slakta 10 lam pr. prøvever.  Lamma vart kutta og ryggmusklaturen 

avteikna og målt kvadrat på.  Indeksane kom og veldig nær paringstida, og ei tid 

rekna ein ut veirane manuelt for å ha ei rettesnor på kva for verar som plussa. 

 

Bukkehald. 

Første bukken til laget vart innkjøpt i 1960.  Seinare vart det innkjøpt fleire 

bukkar, men ein sleit med å få dei nok brukte.  Ein var og behjelpeleg med å 

formidle tilskot frå NSG til private innkjøpte premierte bukkar.  I 1971 vart 

Jølster Bukkering skipa.  Første året vart det innsett 8 bukkekje som vart para 

med 317 geiter.  Bukkeringen går no mot nedlegging hausten 2010. 

 

Geitehald. 

Geitehaldet har alltid vore sterkt i Jølster, med god kvalitet både på eksteriør og 

høg avdrått.  Interessene til geitehaldarane vart ivareteke av geitalsnemnd som 

kom med innspel til styre og årsmøte.  Det var og bestemt at det skulle vere 

geitehaldar i styret.  Fleire geitehaldarar har vore leiarar i laget gjennom tidene. 

Ein kom tidleg i gang med geit- og bukkesjå.  I 1959 var det geitesjå på Klakegg 

og det skulle no bli fast annan kvart år.  Fylkesagronom Lote sa at det var største 

sjået på Vestlandet, med sers god kvalitet. 

Under Jubileumsutstilling i Førde 1964møtte det 60 geiter frå Jølster.  Bukken 

Storegut, som sau – og geitalslaget åtte, stilte med avkomstgruppe. I 1966 skreiv 

ein at det no blir sjå kvart år.  Bukkar eit år og geit neste år. 

 



Saueutstillingane. 

Jølstringane byrja tidleg å stille ut småfe.  Allereie i 1910 køyrde Nils O. Fluge 

(Nesskogen) sauer på firehjulsvogn til utstilling på Sandane.  På saueutstillinga i 

Førde 1949 fekk han ei utmerking av fylkesagronom Lote for å ha delteke på 40 

utstillingar.  

Etter at laget vart skipa starta ein straks opp med å søkje om sauesjå.  Første 

sjået vart i 1953, og Rakeløyna mellom elvane i Årdalen var første 

utstillingsplass.  Laget ytte frakttilskot til utstillarane:  Årdal kr 0,-,  Ålhus og 

Viken kr 1,- og resten kr 2,- pr. katalognr.  Mange av dei som stilte ut var 

førstegongs utstillarar.  Ein del fekk nok ei aha oppleving når det gjaldt 

ullkvalitet.  Ein hadde gjerne sett på ulla i svakt dårleg lys, og då var ikkje 

dyrehåra lette å sjå.  I tillegg var fagkunskapane kanskje ikkje av det sterkaste 

slaget. 

I førstninga var det utstilling 3. kvart år, seinare  annan kvart år heilt fram til 

faren for smittespredning stoppa det.  Største sjået var i 1990.  Jubileumssjå i 

annledning 40 års jubileum for laget, med 450 innmeldte katalognr. – der ca. 

300 møtte. 

Tidleg på 60 talet kom ein i gang med kåring, 2 sjå, eit i Stardalen og eit i 

Årdalen.  Det vart etter kvart masse som vart kåra og stor omsetnad av livlam frå 

Jølster.  I 1991 vart det kåra 211 lam frå Jølster, og ein stor del av desse vart 

omsette til liv.  Kåringa er fortsatt viktig, men marknaden for salg er sterkt 

redusert.  På utstillinga i 1953 var det mange som ikkje fekk premie.  Det var 

innmeldt 146.   98 møtte og 30 av desse fekk ikkje premie.  Sjevioten dominerte 

sjået.  Det var innmeldt 1.ryggja sau, 4 dala og 9 gamal norsk spel.  Om premie 

% var låg første utstillingane, stig han fort. 

I 1960 var det innmeldt 223 katalognr.  Det var største sjået i fylket og 

fylkesagronom  Anders Lote sa då at held framgangen fram er vi snart best i 

fylket.  På jubileumsutstillinga i Førde i 1964 var 200 innmelde frå Jølster. 

Æra for den store og raske framgangen vart lagt til innkjøp av mange og gode 

verar.  Men også miljøet og at bøndene vart flinkare til å take ut dei rette og 

beste dyra til påsett betydde mykje.  Tevlingar i eksteriørdømming var og 

hjelpemiddel til å ta til seg lærdom av korleis ein ville ha dyra, og ikkje minst 

vurdering av ulla.  På vereutstillingane var det enkelte (utanom Jølster) som 

hadde ord på seg at dei laga til utsjånaden på dyra med kunstklipping.  Verane 

vart klipt tidleg og ein lot det stå att der verane var låkast.  Det vart fortalt at 

Heggdal hadde med seg meterstokk for å måle om ulla var ekstra lang bak 

bøgene. 

Så seint som i 1963 gjorde årsmøte i Sogn og Fjordane Sau og Geit vedtak om at 

utstillingsverane skulle vere klipt etter 1. april med maskin og at kontrollørane 

skulle godkjenne det. 

I 1949 stod det i utstillingsreglane: Dyr som etter dommaren si meining er 

kunstklipte eller for feite kan visast bort.  Verane skal vere snauklipte 1 veka i 

april.  



Sauekontrollen. 

Første gong det er nemnt er i 1959 der styret skal arbeide vidare med 

”alskontroll”.  Og det gjekk fort, for allereie våren 1960 kom ein i gong.  Bjarne 

S. Heggheim hadde hovudansvar.  I 1962 vart Ola Svidal vald til å ta over.  I 

førstninga vart alt rekne arbeide utført manuelt, men då vereringane starta opp 

vart det som vedkom vereringane maskinelt utrekna.  Først i 1972 vart alt 

maskinelt utført.  Det vart etter kvart stor tilslutnad til sauekontrollen. 

 

Salsverksemd. 

Laget har og drive salsverksemd.  I 1970 starta ein med omsetnad av 

kapslingsmedisin.  Preparatet Ripercol, eit pulver til oppløysing, vart brukt både 

til sau og geit.  Saueeigarane sparde resept og ein kjøpte inn stort og fekk det til 

gode prisar.  Første året leverte ein medisin til 2500 dyr og i 1974 var ein oppe i 

7100 dyr. Fokuset som var sett på denne behandlinga gjorde til at mange byrja å 

kapsle.  Ordninga vart avslutta i 1989 då veterinær nekta den.  I 1978 starta ein 

med omsetnad av gjerdenetting.  Det vart utvida til å gjelde også gjerdepålar.  

Ein fekk også svært gode tilbod som var til stor glede for medlemene.  Det førde 

og til at medlemstalet voks då fleire ville gjere seg nytte av det, også dei som 

ikkje hadde småfe. 

 

Andre praktiske tiltak. 

- Slipeapparat for klippemaskin knivar. 

- Mikroskop for undersøking av sædkvalitet. 

- Sauevaskeri, innkj. 1966 med 70% tilskot NKF. 

- Kurs løysing av sau. 

- Formidling klippemaskin (tilskot) 

- Formidling Walkie Talkiar.  Betalte berre ein lisens for alle medlemer. 

- Vekter sau i kontrollen. 

 

Tillitsmannsapparatet. 

I desse åra er det veldig mange som har lagt ned eit stort arbeid for laget og 

husdyrhaldet.  Formenn, kasserarar, styremedlemer og grendamenn.  Berre det å 

vere grendamann i dei første tider var arbeidskrevjande, med innkrevjing av 

medlemspengar og innmelding av ull.  Det har stort sett vore eit manns dominert 

lag og miljø.  Merete Helgheim var truleg første dama i styret som kasserar i 

2007.  Det er derfor ein milepel i jubileumsåret med den første kvinnelege leiar, 

Ragnhild Sæle. 

 

 

Utmerkingar. 

Etter møtebøkene har desse fått diverse utmerkingar, helst diplomar. 

1960  Nils O. Fluge 

1971  Bjarne Erikstad 



1976  Desse revejegarane: 

          Petter Fugle 

          Ottar Barlund 

          Åsmund Lundal 

          Sigurd Paulen 

 

 

 Eresmedlemer: 

1980  Anders N. Huus 

           Olav O. Fonn 

           Ola O. Erikstad 

           Ola Svidal 

 

 

Sluttord. 

På desse 60 åra har det mildt sagt vore ei rivande utvikling.  Laget har hatt eit 

utruleg breidt arbeidsområde desse åra bl. a.: 

- Kurs på fagleg nivå. 

- Landbrukspolitiske uttalelsar. 

- Opplysningsmøter/kurs av diverse slag 

- Fjelldagar 

- Stimulering rovdyr bekjempelse. 

- Skiping av sankelag. 

Dette i tillegg til alt som går på avlstiltak.  Lagsarbeidet har alltid lege på høgt 

nivå.  Allereie i 1961 fekk laget ei utmerking frå fylkeslaget for godt lagsarbeid.  

Mange av dei sakene og tiltaka ein har fått på plass går på mange måtar vidare 

av seg sjølv:  ullomsetnad, vereringar, geitekontroll, sauekontroll.  Men og 

negative ting set spor etter seg med  nedgang av sauebruk og at det offentlege er 

vekke i organiseringa og rådgjeving.   

Ein manglar ikkje oppgåver framover:  Kåringsjå, ullomsetnad, 

landbrukspolitiske innspel og støtte til geit-  og sauenæringa. 

 

Desember 2010 

 

Tollef  Årdal 

 

       

 

 

 

   

 


