
Jølster Sau og Geit 

 

 

Å R S M E L D I N G   2 0 1 2 
 

 

Årsmøtet vart halde 1.februar 2012 i Helgatun, med 21 frammøtte medlemer. 

 

Styret: 

Leiar:   Ragnhild Sæle* 

Nestleiar:  Jonny Lofnes 

Sekretær:  Ragnvald Søgnesand* 

Kasserar:  Merete Helgheim* 

Styremedlem: Jakob Andre Sandal 

 

Vara:  

1.  Inge Erikstad* 

2.  Arve Kjell Sunde* 

3.  Silja Juklestad* 

 

Grendakontakter: 

Stardalen    Jon Sandal* 

Klakegg/Førs   Svein Klakegg* 

Viken/Kjøsnesfjorden  Ole Kristian Kjøsnes* 

Sunde/Dvergsdal/Myklebust Magnar Sunde* 

Årdal/Huus/Helgheim  Inge Erikstad* 

Ålhus/Svidal   Tore Taklo* 

Gjesdal/Sandal   Jostein Gjesdal* 

Eikås/Kvammen/Vassenden Jan Arne Flugekvam* 

 

Revisorar: Rune Årdal* 

   Magnar Juklestad*      * På val. 

 

Valnemnd:   Morten Årset 

   Jan Asle Bolset 

   Geir Støfring 

 

Det har i meldingsåret vore halde  4  styremøter og handsama 16 bokførde saker. 

 

 



 

Saker ein har jobba med: 

 

 Søknad om dispensasjon frå fredningsbestemmelsane for raudrev, i perioden 15.04.12 – 15.07.12, vart 

sendt 08.01.12. Dette for å vere sikker på at søknaden vart handsama i god tid før beiteslepp. Fekk 

melding, 16.02.2012, om at vi hadde fått eit betinga løyve. Løyve vart ikkje nytta, verken i 2010, 

2011 eller 2012. Dette skuldast at ein ikkje har fått dokumentert, av rovviltkontakten, at lam er drepe 

av rev. 

 

 Det vart, 09.02.12, sendt innspel til jordbruksforhandlingane 2012, til SFSG, utifrå signala som kom 

fram på årsmøtet 01.02.12. Styret fekk fullmakt til å lage eit skriv. 

 

 Det vart sendt brev til SFSG 14.02.12 vedrørande saueavl og ullkvalitet. Vi stilte spørsmål ved om 

ullkvaliteten i norsk saueavl vert teken på alvor. Avl på eigenskapar for tilvekst og kjøtsetnad på sau i 

Noreg er anerkjend som verdas beste. Er vi best eller gode nok når det gjeld ull? 

 

 Jølster Sau og Geit kom på Facebook 22.02.12. Dette for å få enda betre kontakt med medlemane og 

andre interesserte.    

 

 Lokkekurs på rev. I alt 108 personar, frå 

heile fylket, møtte opp på lokkekurset i 

Borgja 29.02.12, der Tor Ola Dehli holdt 

eit svært bra kurs om lokking av rev med 

diverse fløyter. Enkelte har i ettertid testa 

fløyter, og reven har komme. Så er det å 

håpe at det vert felt ein del rev, i den 

perioden det er lov til å jakte på den. 

 

 Henteplassane for ull har vore dei same 

som i 2011. Ullhenting vart annonsert i 

Firda og på heimesida til Jølster Sau og 

Geit. I tillegg vart det sendt påminning via 

e-post. Har nytta lokale lessemenn. 

 

 Onsdag 4. juli fekk vi besøk av Tom Idar Kvam m/hund, for å demonstrere bruk av hund til  

kadaversøk i Nedrebødalen. Det var imponerande å sjå korleis hunden jobba, og kor fort den fant 

kadavera. Arrangementet var eit samarbeid med Vestre Jølster Beitelag. 

 

 Vi har enda ikkje fått på plass avtale 

om jaktrett, i alle grendene. Dette vert 

det jobba vidare med.  

 

 Kåringa av vêrlam vart arrangert ved 

Eikaasgalleriet på Ålhus 29.09.12. 

Styret tok, i år og, på seg arbeidet 

med å lage mat til dommarane, og 

mat for sal. Dette for å redusere 

kostnadane.  

 



I tillegg var det tipping av vekt på vêren ”Olai”. Dette var gratis, med 3 kjeledressar frå Felleskjøpet 

som premie. 

 

To kjeldressar gjekk til Gloppen, og ein til 

Førde. Vi var heldige med været i år og.  Ikkje 

ein dråpe regn før etter at vi var ferdig.  Det vart 

stilt 86 lam til kåring.  

 

Vêr med flest poeng, alle rasar: Magnar Sunde,  

kåringsnr.:  201258272, 185 poeng.   

 

 Kåring av bukkekje vert gjort inne i fjøsen til 

den enkelte dyreeigar, ved at ein åringsdommar 

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 11 bukkekje i Jølster i 2012 

 

Beste kåra bukkekje: 2012408 

Eigar.  Hilde og Ragnvald Søgnesand 

 

Avlsverdi: 123 

Eksteriør: 7 

Mors jurpoeng: 8 

Kaseinstatus: 5 

TOTAL:  143 POENG 

 

 

 Innspel til kommuneplan for Jølster kommune, 15.10.12, der ein fokuserte på kor viktig det er å ta 

vare på dyrka mark og beiteareal, for å kunne halde opp produksjonen av både kjøt og mjølk. 

         
 Det vart sendt ut medlemsinfo i juni 2012 og i november 2012.  Dei som ikkje har e-post, fekk 

infoskriva tilsendt pr. post. 

 

 

Kurs, møter m.m.  

 Møte på Skei Hotel 24.01.12 – ”Erfaringsutveksling i samband med sanering”. Alle geitebøndene i 

Sogn og Fjordane, både dei som hadde sanert og dei som skulle til å sanere, var invitert.  I alt deltok 

36 personar, inkl. føredragshaldarane. SFSG og Tine var medarrangørar.  

 

 Saman med Hyen, Gloppen og Breim Sau og Geit vart det arrangert ”Fagkveld for småfehaldarar og 

andre med interesse for småfe”, på Norsk Fjordhestgard  27. mars. 

Det møtte opp 43 personar med interesse for småfe. 

 

 Geitemøte på Skei 23. april. Møte var arrangert i samarbeid med SFSG og Tine. Hovudfokuset var 

marknadsføring og sal av geitemjølkprodukta. Ca.20 geitebønder deltok. 



 Møte om avl i bruksbuskapane 2. oktober i Borgja, Ålhus. Møte var eit samarbeid med Avlsutvalet 

for sau. Her fekk ein og nyttige tips ved bruk av sauekontrollen, og gjennomgang av økonomi ved 

kjøp av kåra lam eller indeksvêrar. 

 Helga 5.- 7. oktober arrangerte Jølster Sau og Geit kurs i kadaversøk.  Instruktørar var Kjell Smestad 

og Jonny Mathisen frå Norske Kadaverhundar.  Kurset starta med eit fellesmøte i Borgja, Ålhus, 

fredag.  Laurdag og søndag var det praktisk opplæring i Årdalsdalen.  Totalt var det 8 deltakarar, der 3 

var frå Jølster.  Det vart søkt om midlar frå fylkesmannen til kurset.  Vi fekk kr 21 000,-.  

Eigenandelen pr. deltakar var kr 750,-.  Tilbakemelding frå deltakarane var at dette var kjekt, 

spennande og interessant.  Fleire av dei ønskjer å gå opp til godkjenningsprøve. 

 

 Onsdag 7. november vart det 

arrangert ”Fjøsmøte” hos Johannes 

Nedrebø.  Tross sludd, snø og glatte 

vegar fann 37 personar vegen til 

møtet.  Der var deltakarar frå Førde, 

Gloppen og Jølster.   

 

 

 

 

 

Deltaking på arrangement/representasjon: 

 

 Årsmøte SFSG på Skei17.-18.02.12 -  Ragnhild Sæle og Jonny Lofnes 

 

 ”Fjelldag frå Jardalen til Nesstøylen” 4. august –  Jonny Lofnes og Ragnhild Sæle 

 

 Studietur til Sveits med Geit i Vekst og Kompetansesenteret for Geit 10. – 17. oktober – Ragnhild 

Sæle (for eiga rekning) 

 

 Fagmøte sau, 15. oktober hos Astrid og Finn Hauge – Jonny Lofnes 

 

 ”Geitehelg” i Jølster 17. – 18.november – Ragnhild Sæle  

 

 Breim Sau og Geit v/Janne Håheim har fått ansvar for ”Gjeterhund”, i Gloppen-, Breim- og Jølster 

Sau og Geit. 24.11.12 var det samling på Norsk Fjordhestgard.  To deltakarar frå Jølster deltok. 

 

Felling av rev: 

Det er innlevert 17 stk. rev i 2012. Det vart ikkje teke nokon ved hijakt.  Sverre Sæten i sone 4 har felt flest 

rev: 3 stk. 

 

 

Jølster Sau og Geit har i 2012 hatt eit godt samarbeid med Gloppen Sau og Geit og Breim Sau og Geit.  

Samarbeidet gjev medlemane i dei 3 laga tilbod om fleire arrangement/aktivitetar. Styret i Jølster Sau og 

Geit vil fortsette samarbeidet i 2013. 

 

S T Y R E T 


