
 

 

Referat Styremøte 19. Oktober 2017. Sted: Hjelmeland Spa Hotell. 

Til stede: Bjørn Høyland, Håvard Helgeland, Iren Vestersjø Hidle, Alf 

Dybing, Kjell Åge Torsen, Torill Undheim. 

Til stede Avlsrådet: Per Johan Lyse og Arnhild Skjørestad. 

Forfall: Lars Nevland.  

Referent: Siri Kvam Haugland, Nortura.  

 

1. Godkjenning av innkalling. 

2. Godkjenning av sakliste. 

 

3. Avlsutvalget – Avlsarbeid nå og i framtiden.  

Styrke med en værering i hver kommune. Gjesdal veraring 

legger ned. Vanskelig å få med nye. Arbeidskrevende å være 

med i ringarbeid. Mange registreringer, vi må prøve å begrense 

dette. En person skal kunne ta seg av 200 lamsauer m/ 

registreringer.  Det er laget ny visjon i Avlsutvalget. Ønske om at 

denne nye visjonen komme ut til medlemmene i avlsutvalget – 

veraringene.  Endringer i vektleggingen av indeks, gjør at 

gjennomsnitt antall lam, får høyest ind. Små lam og store lam 

blir straffet. Gjennomsnitt lam blir premiert med høy ind.  

Hva kan RSG gjøre for å beholde flest mulig væreringer? 



Snakker åpent og positivt om væreringene. Mangler 

informasjon om hvorfor det er slik. Eks: Semin, beste værene er 

forbeholdt ringene. 

Avlsarbeid koster penger, finansiering. Indeksen blir sikrere. Bør 

opprettholde slik at vi kan "sørve" alle med avkoms granska 

værer og at alle bør kjøpe en kåra vær. 

Oppfordrer væreringene til å ta dette i sau og geit møtene. Få 

litt forståelse i lokallaga. Tema på Årsmøte? 

Diskusjon om å lage et møte sammen med fylke, lokallag og 

veraringene for veraringer lokalt og fylkes hvis. Møter i regionen 

vil skape miljø. 

    Vedtak: Møte over nyttår. Styre i lokallag og veraringene i hver  

         region.    

     Forslag: Håvard og Per Johan lager noen punkter til disse møtene    

4. Innkommen klage på kåring.  

Gjennomgang av rutiner for framtidige kåring.  

Spørsmål ang. Sau og Lama  - Avlsarbeid. Dette har blitt 

behandlet i alle instanser i NSG og Animalia.  Har du Lama får en 

ikke kåre lam for salg.   

5. Blåsjøvegen 

Nøkkelen er i bruk. Komplisert å få tak i nøkkel. Skjema skal 

fylles ut. 

Vi tar saken videre. Vi trykker på i alle kanaler det er mulig.  

6. Sammenslåing av lokallag. 

Klepp – Sandnes. Klepp – Time 

Dette må laget velge selv. Medlemmene kan selv velge hvilke 

lag medlemmene ønsker være medlem i. 



Viktig at alle medlemmene i laget blir orientert om 

mulighetene. 

8. Gjennomgang og fordeling av annonsene i årsmeldingen. 

Pris for annonse i årsmeldingen.  

Farga hel side 1800,- 

Farga halv side 1000,- 

Svart/hvit hel side 1200,- 

Svart/hvit halv side 800,- 

Årsmeldingen bør gå i trykk uke 3 – 15 jan. 

Alle annonsene bør bli ferdige til neste styremøte.  

Alle innlegg må være inne til 1 januar. 

9. Årsmøte 2018.  

Arrangeres 23 – 24 februar 2018 på Scandic Hotel Forus 

v/Travbanen.  Finnøy får tildelt Årsmøte. 

 

Eventuelt. 

10. Årsmøte i NSG 14-15 mars. 

11. Fjelldagene – Neste år går turen til Skottland i ca. 25 – 29 juli. 

12. Smårasene -Orientering om saken og samarbeid mellom NSG og    

       smårasene. 

13. Radiobjeller – Orientering om saken. Fakturering, saken avsluttes. 

 

14. Slakteprisen på sau. 



RSG er bekymret for dyrevelferden på   Sauen, når verdien på 

slakte sau er så lav. Er vi på samme veg som høna. Styre er 

enige om at dette er en sak det må jobbes med.  

 

15.  Fotråte- Orientering om saken. 

16.  Spørsmål ang. Sau og Lama  - Avlsarbeid.  

       Dette har blitt behandlet i alle instanser i NSG og Animalia.   

       Har du sau og lama får en ikke kåre værer for salg.     

 

Neste styremøte – 12 des. kl. 10.00 på Nortura Forus.  

 

 

   

 

 

 

 

  

 

            

 

   

 

 



 

 


