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Medlemsinfo oktober 2017 
 
 
Så var det haust igjen, med dei gjeremåla som den fører med seg. For lammeprodusentane 
er det sauesankinga som er det «store», frå slutten av august og utover. Det er alltid ei viss 
spenning med om ein finn alle dyra som var slepte, og korleis vektene på lamma er etter 
beitesesongen. Etter dei tilbakemeldingane som ein har fått så langt, så har det vore lite 
problem med rovdyr, og dermed lite tap. Lammevektene varierer, men hovudinntrykket er 
at dei er noko lågare enn i 2016, men at dei «slaktar seg godt». Som følgje av 
overproduksjonen av lammekjøtt, så er det ønskjeleg med litt lettare lam, som gjev færre 
kilo kjøtt. Ein er og oppmoda om å levere lamma tidlegare, slik som i 2016. I 2016 vart 
oppmodinga om tidlegare levering følgt.  Det vert interessant å sjå om ein har vore like flink i 
2017, med tanke på at kravet for å få lammetilskotet på kr 532,- er O+ eller betre. 
Som følgje av overproduksjon, og dermed mykje lammekjøtt på lager, vart det sett i gang ein 
«grillaksjon» sommaren 2017, med felles grilling laurdag 8.juli. Her i fylket var det berre Eid 
Sau og Geit som tok utfordringa, då dei aller fleste av oss hadde meir enn nok med å få 
avvikla første slåtten på grunn av dårleg vær. Tilbakemeldingane frå Eid var at aksjonen var 
svært velluka. Etter initiativ frå Førde Sau og Geit vart det grilling av sju ulike typar 
lammeprodukt, ved Coop Ekstra i Førde, i høve Landsskyttarstemnet. Tilbakemelding frå 
publikum var udelt positiv. Meldingane før haustens slaktesesong var at lageret var tomt. 
Prognosane for årets slaktesesong er og at det vert produsert for mykje lammekjøtt, så det 
vil truleg verte «grillaksjonar» i 2018 og. Då er det ønskjeleg at ein og tek med produkt av 
geitemjølk. Utfordringa for geitemjølkprodukt er den same som for lammekjøtt. Vi må få 
publikum til å få auga opp for kor gode produkt dette er, og då lyt dei få tilgang på 
smaksprøvar. 
Utfordringa med grillinga i høve Landsskyttarstemnet, var å få nok folk til å kunne 
gjennomføre grillinga. Årsaka til dette var nok mellom anna at mange i nærområdet var 
opptatt med å arrangere Landsskyttarstemnet, Norwaycup, ferietid og at arrangementet var 
ein tysdag. Vert det «grillaksjon» i 2018, så oppmodar ein om at fleire lokallag deltek. Dette 
er ein flott måte å få profilert lammekjøtt og geitost på, og til å få fortalt publikum om 
produkta. Ein vil og gje ros til Nortura for at dei no har fått laga mange ulike produkt. Det var 
svært gledeleg å få med seg reportasjen i media i slutten av september, om at etterspørselen 
etter mellom anna lammeskank, er så stor at ein har problem med  skaffe nok. 
I desse tider er lokallaga i full gang med å arrangere kåringssjå. Det vert avvikla 17 kåringssjå 
rundt om i fylket i perioden 23. september til og med 7.oktober. Stor takk til lokallaga med 
fleire, som tar arbeidet med å arrangere kåringane, ein viktig sosial møteplass for 
lammeprodusentar med fleire. 
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FYLKESMEISTERSKAP 2017 
Fylkesmeisterskapen for gjetarhund vart avvikla 30.09.17-01.10.17 i Stryn. På laurdag var det 
distriktsprøver i klasse 1, 2 og 3. 21 ekvipasjar stilte til start denne dagen. Sundag var det 
klart for fylkesmeisterskapen i klasse 3. 18 ekvipasjar var klar for tevling denne dagen. Det 
var ei flott gjennomføring med mange gode prestasjonar og det var jamt. Frå 4. – 7. plass 
skilde det berre 3 poeng. Dei 6 beste ekvipasjane frå første runde gjekk vidare til finalen. 
Denne vart gjennomført med dobbelthenting og sortering. Dobbelthentinga gjekk bra, men 
sorteringa var ikkje lett. Sjette mann etter innleiande runde starta først i finalen og så gjekk 
ein oppover. Til sist stod Halvor Tenden med Adam på startstreken. Dei leia etter ein svært 
godt gjennomført innleiande runde. Det viste seg å bli ein svært jamn finale der berre 1 
poeng skilde dei 3 første plassane. Halvor Tenden med Adam vart fylkesmeiste 2017. 
Gratulerer! På andre plass kom Halvor Tenden med Trixie og på tredje plass kom Roger Løvik 
med Ayla. Takk til Nordfjord gjetarhundlag for eit flott fylkesmeisterskap! 
Sogn og Fjordane får dette året stille med 2 ekvipasjar i NM etter at Magnus Grimeland og 
Sanki gjorde det svært bra i NM i fjor der dei vart nr 20. Sanki og Magnus Grimeland hadde 
så mykje poeng med seg frå Norgesserien at dei var klare for NM allereie før 
fylkesmeisterskapen. Kven som tok andreplassen var derimot ope heilt til slutten av 
fylkesmeisterskapen. Etter finalerunden vart det Halvor Tenden og Trixie som fekk den andre 
plassen. Me ynskjer Magnus med Sanki og Halvor med Trixie lukke til på NM!  
 
 
GEITEHELG 2017 – 1 dag 
Geitegruppa har arrangert fagsamling med julebord for geitebøndene i slutten av november 
kvart år sidan 2014. Frammøtet har gått litt opp og ned, og kunne med fordel vore noko 
høgare. På førespurnad frå NSG sentralt, som frå og med 2017 skal ha hovudansvaret for å 
arrangera Geitedagane, er det no semje mellom fylkeslaget og NSG sentralt om å arrangera 
Geitedagar og Geitehelg vekselvis annakvart år. Då det vart arrangert Geitedagar i 
Myrkdalen i august 2017, blir det difor ikkje tradisjonell Geitehelg denne hausten, men ei 
dagsamling ein laurdag i slutten av november. Jurhelse, celletal og bakterietal blir 
sannsynlegvis eit tema på denne samlinga, då. Det blir lagt opp til at dei som ynskjer det kan 
ha middag og overnatting til sundag. 
Fagsamling for geit i år vert laurdag 18.11.17. Invitasjon og program vert sendt ut når det er 
klart. 
 
 
LEIARSAMLING 2017 
Leiarsamlinga vert fredag 27.10.17 og laurdag 28.10.17. på Thon Hotel Skei. Invitasjon med 
program og påmeldingsfrist er sendt ut til alle lokallaga. I år vil hovudfokuset vere 
«Utfordringar i høve beitebruk», i tillegg til dei faste postane lokallaga sin time og innspel til 
jordbrukstingingane 2018. Det er høve til å stille med fleire deltakarar frå kvart lokallag. 
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KRAV TIL ORGANISASJONSNUMMER M.M. 
Som nemnt i fleire tidlegare medlemsinfo, så pliktar alle lokallag av Sau og Geit å registrere 
seg i Brønnøysundregisteret som foreining. I tillegg må dei som har «Sau og Geitalslag» i 
namnet endre det til «Sau og Geit». Etter siste «oppteljing» er det 24 lokallag av 41 som er 
registrert med organisasjonsnummer. Av desse har 7 feil namn. Ein konsekvens av at ein 
ikkje har organisasjonsnummer er at ein ikkje vil få utbetalt «ullpengar» frå Nortura.  
Nortura har sendt ut brev om dette til dei lokallaga som dei ikkje hadde registrert 
organisasjonsnummer på. På haustens leiarsamling vil Jo Risløv kunne hjelpe dei lokallaga 
som ønskjer det, med å få endra namn. Han vil og kunne hjelpe til/informere om kva som må 
på plass for å få registrert lokallaget som foreining i Brønnøysundregisteret. 
 
 
MEDLEMAR 
SFSG har i skrivande stund 1069 medlemar. Av desse er det 48 som ikkje har betalt for 2017. 
Ein oppmodar alle lokallagsleiarane om å logge seg inn på «Min side» og sjekke om laget har 
medlemar som ikkje har betalt. Dei som ikkje har betalt finn ein under «Avvik kontingent».  
Dei fleste lokallaga har ein eller fleire medlemar som ikkje har betalt. Ein oppmodar om at 
ein tek kontakt med dei som ikkje har betalt. 
Ein vil og minne om at lokallag med over 25 medlemar har rett på 1 utsending til 
fylkesårsmøte, per 25 medlemar per 31.desember føregåande året. Kanskje manglar ein 
berre eit par medlemar, for å få ein utsending til.   
 
 
E-POSTADRESSE 
Ein vil nok ein gong minne om at leder- og sekretæradressene som vart oppretta gjennom 
NSG, vart avvikla på slutten av 2017. Dette kan vere ein av grunnane til at SFSG manglar ein 
del «årsrapportar» frå lokallag. Lokallag som vi manglar årsrapport frå, vil verte kontakta. 
 
 
ÅRSMØTE 2018 
Årsmøte 2018 vert på Thon Hotel Skei fredag 23. februar 2018, med påfølgjande fagdag 
24.2.2018. Som følgje av dette, og NSG sine lagslover, så må saker som lokallaga vil ha opp 
på fylkesårsmøte vere SFSG i hende innan 23. januar (4 veker før årsmøtet). Dette sjølv om 
fristen for å avhalde årsmøte i lokallaga er innan 1. februar.  SFSG er 70 år i 2018. Dette vert 
markert i samband med middagen om kvelden 23.02.18. 
 
 
For SFSG 
 
Ragnhild Sæle 
-leiar 
 
 


