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Lokallaga i Hordaland Sau og Geit 

 

Hei! 
Tida fyk av garde… 1. slåtten er unnagjort.. lamma veks og er på veg til sommarbeite. 
Me er ennå i ei "Korona" tid, der smitterisiko må vurderast og ein må forholda seg til 
retningslinjer frå myndigheitene. Difor er det vanskeleg og avhalda møter i regi av HSG. 
Ut frå aktivitetsplanen skulle det vert kurs i tema "E-læringskurs innan dyrehelse og 
smittevern".  
Styret prøver nå og få til 3 møter i Hordaland der Animalia blir med. 
Det er og utfordrande for aktivitetar innanfor gjetarhund arbeidet. 
Kjem tilbake med tidspunkt og stad, men ser for oss i midten av oktober.  
 
Medlem/kontingent: 
For ei tid tilbake fekk HSG brev frå Radøy Sau og Geit der laget påpeika svakheiter med 
oppfølging av nye medlemmer, utmeldte medlemmer, ikkje betalte kontingent og ikkje 
minst ansvarsfordeling. 
Styret har saksbehandla saka og sendt den videre til NSG. (legger ved brevet) 
Når det gjelder kontingent til NSG er det pr. dato 94 medlemmer som ikkje har betalt. Dette 
er eit høgt tall som ein skulle fått lågare. 
Ut frå desse talla ber Styret i HSH leiarane i lokallaga om: Gå gjennom lista og ta kontakt med 
dei medlemene som ikkje har betalt. 
Det aller beste er om lokallag tar kontakt pr. telefon og snakka med dei.  
 
Utmarksbeite: 
Mange sauer og lam er på utmarksbeite, men dei er ikkje åleine der  … Dette året er det 
spesielt stort fokus på at me menneske også skal oppleva nature. I den forbindelse er det 
mange som har med seg hunda. 
Det går som oftast svær godt når hundeeigaren oppfølger bandtvangen. Me så hender det 
diverre at hunden blir slept fri eller kommer seg fri og då kan det oppstå stor skade på 
beitedyr. 
Kjøp inn skilt frå NSG og heng dei opp på sentrale plassar der folk ferdast. Sett på namn og 
tlf. nr til den personen som er ansvarsperson i beiteområdet. Sjå heimesida til NSG for 
bestilling: https://www.nsg.no/medlemsbutikk/category624.html    
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Leiarsamling 2020: 
Leiarsamlinga 2020 er 30. -31. oktober ved Flesland. Hotell er ennå ikkje bestemt. 
Hugs på at alle lokallag er i utgangspunktet påmeldt med ein person. Sjå vedtak årsmøte 
2020: 
 Alle lokallag og vereringar får ein utsending automatisk påmeldt innan oppsett frist for 
påmelding. Lokallag og vereringar kan melde på fleire personar om dei ynskjer det. 
Lokallaga og vereringane må sjølv melde frå innan oppsett dato om dei ikkje ynskjer og 
delta. Om nokon ikkje møter som er påmeldt er det ikkje Fylkeslaget som dekka 
kostnaden. 
 
Kåring 2020: 
Når det gjelder kåring 2020 er HSG usikker på korleis den kan gjennomførast. 
HSG ventar på retningslinjer frå NSG for praktisk gjennomføring av kåringa. Sender ut info så 
snart det føreligger. Følg med på heimesida til NSG eller HSG. 
Avlsutvalet/HSG trenger rekutering av kåringsdommarar. Difor ber Avlsutvalet og HSG  
lokallaga finna nye personar som er villig til og ta opplæring og vara med og dømma på 
kåringssjåa i framtida. Har du forslag ta kontakt med Tore Atle Sørheim e- post: 
tore.atle.sorheim@kvaerner.com  eller tlf. 906 20 154 
 
Marknadssituasjonen for lam: 
Når det gjelder marknadssituasjonen for lam er den pr. dato grunn til bekymring. Pr. dato er 
1980 tonn på lager. 
NSG i lag me fylkeslaga har hatt to tlf. møter der dette har vert tema. 
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Ditt viktigaste bidra du som saueeigar må vara…. spør etter lam i din butikk.. kjøp og anbefal 
lam på grillen til ander! 
 

 
 
Ønsker alle ein fin sommar! 
 
Mvh 
Hordaland Sau og Geit 
Styret 
 
 

 


