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Medlemsinfo desember 2019  
 
FAGSAMLING SAU 
Fagsamling sau vert arrangert 10. - 11. januar 2020.  Dette har vorte ei årviss samling, med 
stor deltaking og eit godt fagleg program. For program og meir informasjon sjå her på 
medlem.nortura.no.  Påmeldingsfrist 6.januar 2020 til kontaktperson Johannes Nedrebø, 
johannes.nedrebo@nortura.no.   Tlf. 905 71 243  

 

ÅRSMØTE 
Minner om at årsmøte i SFSG for 2019 vert på Skei Hotel, FREDAG 28. FEBRUAR 2020, med 
påfølgjande fagdag laurdag 29. februar. Saker som lokallag ønskjer skal fremjast for 
årsmøtet, må vere fylkesstyret i hende seinast 31. januar (1 månad før, i følgje NSG sine 
lagslover § 17.)  

Årsmøte i lokallaga skal haldast innan 1. februar kvart år, og skal kunngjerast med minst 14 
dagars varsel til medlemane. Saklista skal og gjerast kjend for medlemane. Protokoll frå 
årsmøtet i lokallaget, årsmelding og rekneskap skal sendast til fylkeslaget innan 15. 
februar.  Skjemaet «Årsrapport 2019/Tillitsvalde 2020»  skal sendast SFSG snarast mogleg 
etter årsmøtet.  Kopi av skjemaet skal sendast NSG sentralt.   

Det er medlemstalet pr. 31.12.19 som er grunnlaget for tal utsendingar til fylkesårsmøtet.  
Leiar er sjølvskriven, i tillegg har lag med over 25 medlemar rett på ein utsending pr. 25 
medlemar. Hugs å velje vara til utsendingane, då utsendingane skal vere valde av årsmøtet. 
Det er ikkje høve til å møte med fullmakt til årsmøtet, verken i lokallaget eller fylkeslaget. Vi 
vil og minne om at lokallag som ikkje har hatt årsmøte, ikkje har stemmerett på årsmøtet i 
fylkeslaget.   
 
 
UTTALAR FRÅ ÅRSMØTET I SFSG 
Dersom det er lokallag som har saker/tema som dei ønskjer at årsmøtet i SFSG skal gje uttale 
på, ber ein om at forslag til uttale vert sendt styret i SFSG innan 23. februar 2020.  
Innkomne uttalar vil verte tatt opp på årsmøtet, som eiga sak.   

 

KRAV TIL ORGANISASJONSNUMMER M.M. 

Her er framleis lokallag som ikkje er registrert med organisasjonsnummer, rett namn eller 
rett organisasjonsform(foreining). Dette må de få på plass. Lag utan organisasjonsnummer 
vil ikkje få utbetalt «ullpengar» frå Nortura, dei vil heller ikkje få refundert lokallaget sin del 
av medlemskontingenten. Ved ei glipp, vart den utbetalt i 2019. 

https://medlem.nortura.no/kalenderen-hva-skjer/fagsamling-sau-pa-skei-article43560-11755.html?instance=0
mailto:johannes.nedrebo@nortura.no


Sogn og Fjordane Sau og Geit 
 

Postadresse:     
Ragnhild Sæle Tlf.  416 33 342  Bankgiro: 3703 20 15213   
Stranda 57   Orgnr.      971 115 599  
6847   VASSENDEN              E-post: ragnhild.saele@enivest.net                

 

 

 

INNSPEL TIL JORDBRUKSTINGINGANE 2020  

På «Haustsamlinga» 25. og 26. oktober vart det, som tidlegare år, sett ned ei gruppe som 
skal arbeide med innspel til jordbrukstingingane. Gruppa består av følgjande personar:  

Jon Nummedal, Vik 
John Øvrebø, Fjorden og Dale 
Eli Folven, Stryn 
Jo Risløv, frå styret i SFSG.   

Utval for mjølkegeit jobbar med innspel i høve mjølkegeit og utval for ammegeit jobbar med 
innspel i høve ammegeit. 

Alle lokallaga har fått utsendt ein del spørsmål som gruppa ønskjer svar på innan 20.12.19.  
Deretter vil gruppa utarbeide eit høyringsdokument, som vert sendt til lokallaga i starten av 
januar. Frist for tilbakemelding på høyringsdokumentet vert sett til SØNDAG 2. FEBRUAR 
2020. 

NB!  NSG sentralt har sett frist til 20. februar 2020, for innspel frå fylkeslaga, vedrørande 
innspel til jordbrukstingingane 2020. 

I 2019 vart fristen sett til etter fristen for å avhalde fylkesårsmøta, og vi kunne difor ha 
innspel til jordbrukstingingane som sak på årsmøtet, for så å sende vedtaket til NSG sentralt.  
Denne fristen gjorde at styret i NSG fekk svært kort tid til å handsame innkomne framlegg, 
før dei skulle legge fram sitt innspel for faglaga. Dette er grunnen til at dei for 2020 har 
endra fristen.  Styret i SFSG legg difor opp til at innspelet til jordbrukstingingane som vert 
sendt inn frå styret i SFSG, vert tatt opp som orienteringssak i etterkant av sjølve årsmøtet 
28. februar 2020. 
 

KÅRING 2019 OG VIDARE FRAMOVER 

Det vart avvikla 16 kåringssjå i 2019. I tillegg var det 8 utstillarar som hadde gardskåring. 172 
utstillarar stilte 918 lam. Av desse vart 788 kåra. 16 vart kåra på dispensasjon og 114 vart 
vraka. Dei fleste vart vraka på grunn av marg i ulla (56,1%). 

Styret i SFSG har hatt møte med dei kåringsansvarlege i avlsutvalet, i etterkant av kåringane i 
2019. Mykje helgekåringar er ei utfordring, for å få dommarkabalen til å gå opp. 
Dommargodtgjersle på kr 1000,- er ikkje mykje å spandere ei helg for. I tillegg er dei fleste 
dommarane sauehaldarar sjølve, og ønskjer å nytte helgane til å sjå etter eventuelle eigne 
dyr som manglar. 

For ettertida, lyt dei som ønskjer kåring på ein laurdag eller søndag betale høgare 
kåringsavgift då dommarane vil få auka betaling for desse dagane. Korleis det enkelte 
lokallag vil løyse dette, vert opp til kvart lag – auka kåringsavgift pr. lam eller at lokallaget 
sjølv betalar mellomlegget.  Avlsutvalet set, som tidlegare, opp forslag til kåringstidspunkt, 
og vil nokon flytte frå kvardag til helg, så vert kostnaden høgare. 
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BEITESESONGEN 2019 M.M 
Ulven som vi hadde problem med i 2018, er framleis i same området, noko som har ført til at 
det er mange som manglar dyr. Det vart gitt skadefellingsløyve, som gjekk ut 15. oktober, og 
som ikkje vart forlenga på grunn av at det ikkje lenger var eit skadepotensiale, då dyra var 
sanka heim. SFSG har fått opplyst at det er småfehaldarar som har utegangar sau, og då er 
det etter vår meining framleis skadepotensiale. Styret i SFSG har vore i kontakt med 
statssekretæren i miljødepartementet, vi har sendt brev til stortingspolitikarane frå Sogn og 
Fjordane og vi har vore i kontakt med Per Fossheim som jobbar med utmark (mykje med 
rovdyr) i NSG.  Vi forstår ikkje kvifor vi ikkje fekk forlenga skadefellingsløyvet. Vi er i 
beiteprioritert område, ulven er ein identifisert svensk hannulv utan interessant DNA og han 
har vore her sidan august 2018. Ein klarte ikkje å ta han ut vinteren 2018/2019.  Kva garanti 
har ein for at ein klarar å ta han ut på lisensjakt vinteren 2019/2020? Så lenge han ikkje er 
tatt ut, så er her eit stort skadepotensiale. Her er òg dei som er uroa for at det ikkje berre er 
ein ulv i området. Pr. i dag er det berre identifisert eit individ. Hadde vi fått tatt ut den, så 
ville ein fort fått signal på om her er fleire. 

I CWD området i indre Sogn er det problem med at sauene trekkjer ut av dei «normale» 
beiteområda på leiting etter salt. Dyra har farta meir på enn tidlegare år og mange dyr er 
kome ned att frå beite mykje tidlegare enn normalt. Pr. i dag er det framleis ein del 
familiegrupper (sau med lam) som manglar. Det er å håpe at det vert høve til å nytte 
saltstein, på ein eller annan måte, neste beitesesong. 

Elles høyrer ein om småfehaldarar, frå ulike deler av fylket som har opplevd større tap av 
sau/lam i år, enn dei siste åra. Her vert både jerv og ørn nemnt. 

 

«HAUSTSAMLING» 

I år bestemte styret at vi skulle kalle samlinga som vi har hatt tradisjon for å arrangere i 

oktober/november for haustsamling, i staden for leiarsamling/samling for tillitsvalde. Dette 

for at dei medlemane som ikkje har tillitsverv, og skulle vere inviterte. Fredag var det saueavl 

som stod på programmet og leiaren i avlsrådet Sven Reiersen deltok. Då møtte det opp 

mange engasjerte vereringsmedlemar. Laurdag var det SNO ved Rein Arne Golf og Lars 

Gangås, i tillegg til Stein Mortensbakke som informerte om nytt skadefellingslag og 

ulvejakta, som fekk meste parten av tida. I tillegg hadde vi lokallaget sin time og informasjon 

om velferdsordningane. 

 

 

GJETARHUND 

NSG er interessert i å få oversikt over kor mange av medlemane som har gjetarhund som dei 
brukar, og ber difor alle som har det, om å gå inn på «Min side» på heimesida til NSG og 
registrere det der. Har du ikkje fått tilgang til «Min side» så send ein e-post til NSG og be om 
passord. 
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Odd-Jarle Øvreås er vald som medlem i Gjetarhundrådet for 2020, frå region Vest (Sogn og 
Fjordane og Hordaland.) 

Indre Sogn Gjetarhundlag arrangerte årets fylkesmeisterskap på Hafslo i Luster 6. oktober. 
Eit flott gjennomført arrangement med god deltaking. Roger Løvik med Strawmoor Ayla vart 
fylkesmeister i år som i fjor. Gratulerer! Men det var veldig jamt i toppen. Berre 1 poeng 
skilde første og andre plassen. 

Roger Løvik med Strawmoor Ayla representerte òg Sogn og Fjordane på NM i Alvdal 11. – 13. 
oktober. Der gjorde dei det svært godt med ei 25. plass. Dette gjer til at Sogn og Fjordane får 
2 plassar i neste års NM som skal vere i Rogaland. 

Gjetarhundnemnda har ei målretta satsing gjennom Team Sogn og Fjordane. Der ynskjer me 
å byggje fellesskap og samhald i gjetarhundmiljøet i fylket. Vidare ynskjer me å gje eit tilbod 
til dei som ynskjer å verte betre i klasse 3. Det vert kurs og samlingar for desse gjennom 
vinteren. Det langsiktige målet er å auke nivået på ekvipasjane frå Sogn og Fjordane og få 
enno fleire plassar i NM. 

Rundt i dei tre ulike gjetarhundlaga i fylket vert det drive eit jamt og godt gjetarhundarbeid. 
Takk til alle dykk som står på! Dersom du driv med eller ynskjer å starte med gjetarhund, 
oppfordrar me deg til å verte med i eit lokallag. Der får du hjelp, tips, kursmulegheiter og 
ikkje minst treffe andre som deler same interesse. Det er veldig kjekt å drive med gjetarhund 
og ikkje minst til stor hjelp i det daglege arbeidet med dyra på garden. 

 
 

Ønskjer alle medlemane ei riktig god jul og eit godt nytt år. 
 
 
Styret i SFSG 
 
 


