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Sponsor av dette medlemsbladet er:

Kjell Martin Aase: 984 44 545 • Erlend Haugland: 905 02 209 
Sjekk ut Aase Landbruk på Facebook

- Vi har spennende nyheter, og konkurranser med flotte premier!!!

____ 

 Aase Landbruk  
på lag med den  
Jærske bonden 

siden  1973 
____

Me he alt innen: 
- Traktor 

- Redskaper  
- Kompaktlaster 
- Rundballeriver 

- Fullforvogn 
- Dyrevogner 
- Dyrekasser

____

Store på Triangel og 
HMV hurtigkoblinger 

____

Opningstider 
08.00-16.00 

____ 

Me snakkes sjå 
Aasen
____ 

Aase Landbruk 
Kvålveien 6, 4392 Sandnes, www.aase-landbruk.as, Sentralbord 46 81 51 28



AKTIVITET FRAMOVER

Vårmøte:
- Det obligatoriske E-læringskurs: dyrehelse og smittevern. 
Dato: 02. mars 2020 kl. 19.30 på Varhaug Ungdomskole. 

Alle tar med sin egen pc og kan ta kurset denne kvelden. Det tar ca 2 timer.  
Kurset koster 1000 kr så du må ha med minibank kort og bankbrikke for det går 
IKKE å ta kurset viss du ikke betaler. Påmelding til møte på sms til Elin Fuglestad 
tlf: 476 63 613. Frist for påmelding til vårmøte er 28.02.2020. NB: kort frist!

Kurset ligger på https://www.animalia.no/no/kurs-og-opplaring/e-laringskurs 
-dyrehelse-og-smittevern/. Alle kan ta kurset selv hjemme dette er et tilbud for de 
som ønsker. Kurset kan betales på forhånd og legges klar før møte. Vel møtt.

Ullinnsamlingsdag på Felleskjøpet Varhaug
- Lørdag 14. mars 2020. kl. 10.00 - 12.00

Sør-Jæren Sau og Geit arrangerer ullinnsamling i år også.

Nortura og Fatland stiller med lastebil. Her er alle garantert å få levere ullsekkene 
sine. I tillegg har Felleskjøpet gode tilbud denne dagen på lemmeutstyr (15%) og 
spona (15% fra første balle), lettgrinder (15%), Flor dameklær (10%) kommer 
også for å vise fram kolleksjonen. 

Laget håper på en trivelig “ulldag” med godt sauadrøs.  
Vi serverer kaffe og nysteikte lapper på lageret. Vel møtt!

Grilldagen med heile familien på Bjelland bedehus
- Søndag 24. mai 2020 kl. 13.00 MERK DEG KLOKKESLETT OG DAG

Laget inviterer også i år sine medlemmer og deres familier med store og små til 
grilldag ved Bjelland bedehus. Nortura kommer for å grille lammeprodukt. Selv 
må medlemmene ta med campingstoler, kopper og myggspray. J Av programmet 
for øvrig kan nevnes tipping av vekt på lam, aktiviteter for barna, samt utlodning 
med fine gevinster. Håper du tar med familien og kommer. Vel møtt!



Internett og Facebook
Vi minner om våre internettsider: www.nsg.no/rogaland/soer-jeren, 
eller klikk deg inn via NSGs hovedside: www.nsg.no.

Her finner du nyheter fra lokallaget, kontaktpersoner med telefonnummer og 
e-postadresse, årsmeldingene, medlemsskrivene som sendes ut vår og høst, bilder 
og mye annet.Hå gjeterhund nemnd har egen side her inne, hvor det ligger info 
om treningstider. 

Du kan også holde deg orientert via facebook-sida «Sør-Jæren Sau og Geit». Her 
vil det komme jevnlig info fra laget og aktuelle linker gjennom hele medlemsåret.

Svensk kvalitet i norske fjøs siden 1984

Lammevarmekasse 
 
- Perfekt for å varme nedkjølte 
lamm etter fødselen. 
- Plass til tre lam 
- sirkulerende varmluft 
- Gjenomsiktigt lokk 
- innebygd termometer

Knarrhult forhandler: 
Martin Moi  
 
Tel: 913 142 10 
 
E-mail: 
martin@knarrhult.no

Knarrhult forhandler: 
Mikal Nordbø 
 
Tel: 982 188 88 
 
E-mail: 
mikal@knarrhult.no

- Rommer 1000 Kg 
- Formsydd kapell 
- Pallegaffelfeste 
- Enkel å bruke 
- betjener 20-25 lam          
   samtidigt

Kraftfôrautomat fra Knarrhult



Min side på NSG
Laget vil begynne å sende ut info på mail. Det betyr at alle medlemmer må op-
pdatere sin kontakt informasjon på NSG sine sider. 

Gå inn på Sør-Jæren sau og geit sin side. Trykk på «min side» på høgre side så 
kommer du inn på innlogging. Trykk på ny bruker/glemt passord. Der får du 
informasjon om videre gang.

Medlemsverving

Hva er fordelene med å være hovedmedlem i  
NSG og Sør-Jæren sau og geit?
• Rabatt sjå Gjensidige
• Utbetaling av revepremie
• Blad fra sau og geit
• Medlemsskriv fra Sør-Jæren to ganger i året
• Sosiale møter med faglig påfyll
• Erfaringsgrupper
•  Påvirkningskrav mot jordbruksforhandlinger
•  Gjeterhund trening og tevling
• Sauebingo
• Seminkatalog
• Tilgang på juridisk hjelp
• Tilbud om å delta på eier inseminering kurs
• Tilbud om å delta på klippekurs
Minner om fordeler om å være medlem og benytt dere av dem. Er det noe dere 
lurer på ta kontakt med styret. 

NSGs arbeid på vegne av norske saue- og geitebønder er avhengig av en stor og 
engasjert medlemsmasse. Derfor oppfordrer vi alle til å delta i verving av nye 
medlemmer. Ta kontakt med styret for å bli medlem eller vil verve. 



Erfaringsgruppene
Er det noen medlemmer i laget som ikke er i erfaringsgruppene og har lyst å bli 
med, ta kontakt med Elin Fuglestad. Det er plass til alle som har lyst å være med.

Dugnad
Vi har behov for hjelp under arrangement som laget skal ha iløpet av året. Det 
kommer alltid representanter fra styret men vi har behov for hjelp fra medlemmer 
også. Det gjelder blant annet dugnad under årsfesten til Varhaugs idrettslag i feb-
ruar, sauebingoen i oktober etc. Er det noen som kan tenke seg å hjelpe ta kontakt 
med leder i laget Elin Fuglestad. 

Profilartikler
Vi minner om våre profileffekter i form av klesplagg med lagets logo på. Vi bruk-
er M. A. Tjemsland AS på Vigrestad som leverandør, og her har vi valgt å gå for 
disse klesplagg; en svart og grå t-skjorte, en lun grå-svart jakke med glidelås og 
god blå genser med hals til voksne og hettegenser til barn. 

Vi har kjøpt inn et lite lager av alle plagg, slik at den som ønsker det kan få kjøpt 
på medlemsmøter og andre arrangement.

Pris:

T-skjorter: kr. 100,- per stk. 
Gensere: kr. 300,- per stk. 
Jakker: kr. 500,- per stk.



Styret i Sør-Jæren Sau og Geit i 2020:
Leder: Elin Fuglestad 476 63 613 elinfuglestad@gmail.com
Sekretær: Cathrine Undheim 932 85 660 cathrine@rosendalmaskin.no
Kasserer: Trond Helge Qvalbein 488 91 711 thqvalbein@hotmail.com
Styremedlem: Elin V. Salte 982 24 494 fuglestadgard@gmail.com 
Styremedlem: Bjarte Vigre 959 38 302 b-vigr@online.no 
Vara 1: Vibeke.A.Ueland 924 64 650 vianiksdal@hotmail.com
Vara 2: Erlend Haugland 905 02 209 erlend.haugland83@gmail.com 

Hå Gjeterhund nemnd
Leder: Arvid Årdal 911 52 104 arvidardal@gmail.com

Reve kontakt
Gustav M. Håland 406 12 033

GRATIS UNDERSØKELSE  
AV DØDE SAUER OG GEITER

ved NMBU Veterinærhøgskolen

Seksjon for småfeforskning og husdyrhelse, Høyland, Sandnes
Vårsemesterets undervisning av veterinærstudenter i sykdommer på småfe er 
snart i gang på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Høyland, 
Sandnes.

Seksjonen trenger undervisningsmateriale i hele perioden fra mandag 1. mars 
til og med 29. mai 2020. Undersøkelsene i denne perioden er gratis for små-
feeierne.

Døde dyr kan leveres direkte fra produsent, men avtal gjerne levering på forhånd 
(Tlf. 67 23 29 00).

Leveringsadresse: NMBU, Svebastadveien 112, 4325 Sandnes (Gamle Høy-
land Prestegard, like ved Høylandskirken). Eventuell innsendelse av syke dyr 
må skje gjennom den lokale veterinæren, som i aktuelle tilfeller tar kontakt med 
NMBU Veterinærhøgskolen, Sandnes. 

Kontaktperson: Snorre Stuen, seksjonsleder



Melkepumpe til sau fra UdderyEZ 
Vi har pumper og alt av reservedeler på  
lager, og sender over hele landet! 

Bryne Landbruksservice AS 
 
Hålandsvegen 31   
4344 Bryne 
www.bls-as.no 
Tlf: 51 77 07 00/982 59 700 
Mail: post@bls-as.no 

Vi har også flere forhandlere rundt om i landet 

LambAid  
Lammepasta for å 

støtte:  VV  Diing og  
råmelks inntak 

VV  Immunforsvar 
og tarmhelse 

Apetitt 

Energi 

Vekstrater 

VV  
VV  
VV  



ÅRSHJUL SØR-JÆREN SAU OG GEIT 2020
Måned Aktivitet Dato
Januar Årsmøte 28.01
Februar
Mars Vårmøte 02.03

Ullinnsamling 14.03
April
Mai Grilldag Bjelland 24.05
Juni
Juli / august
September Hjemmekåring av værer 23.09
Oktober Sauebingo 31.10
November
Desember Sauecafe med riskrem 02.12
Januar Årsmøte 26.01.2021

Ønsker alle medlemmer lykke til i tiden som kommer med 
lemming og håper våren blir bra J





Bondens egen bank
Vi tilbyr gode bank-, fond- og forsikringstjenester 
for landbruket. Ta kontakt med Peder for en prat om 
finansiering. 

Les mer på Landkreditt.no

Peder Skåre
Distriktssjef Sørvest
peder.skare@landkreditt.no
Tlf. 911 01 528



<<Navn>>
<<Adresse1>>
<<Postnr>>, <<Poststed>>

øH Øen &
Haugstad AS

Forskaling - Gulvstøp - Monteringer

Tlf: 911 18 754 - 977 16 436

Hå Veraring

Kverme Gård

Jærgarden
Kvalbein

NÆRBØ VETERINÆRKONTOR
Døgnvakt 51 43 32 53 (kontortid 08.00-09.30)

Besetningsrådgiving og akuttpraksis 
storfe, småfe og gris. Inseminering storfe.

Sigve Berland          Atle Domke           Albertine Namork
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Sør-Jæren Sau og Geit takker for støtten fra:

Vigrestad

Brusand

Nærbø


