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Sortimentet til sau
Fiskå Mølle sitt fôrsortiment 
gir full dekning av protein, 
energi, vitamin og mineral.

Truleg det beste:

– for livskraftige dyr med god tilvekst.

FISKÅ MØLLE AS  
Tlf. 51 74 33 00

FISKÅ MØLLE 
ETNE AS 
Tlf. 53 77 13 77

FISKÅ MØLLE 
TRØNDELAG  
Tlf. 73 85 90 60

FISKÅ MØLLE
FLISA 
Tlf. 62 95 54 44

Kraftfôr til sau og påsettlam

Paring til ca 1 mnd før 
lamming

2-4 veker før lamming

Lamming til beiteslepp

I beiteperioden

Frå august til paring

Sauefôr Drektig,
Sau/Lam Appetitt

Premium Drektig Sau,
TOPLICK Sau, Saltslikkestein

-

-

Lam Beite

Lam Beite

Lam Beite
Sau/Lam Appetitt

Premium Drektig Sau,
TOPLICK Sau, Saltslikkestein

TOPLICK Sau
Saltslikkestein

TOPLICK Sau
Saltslikkestein

TOPLICK Sau
Saltslikkestein

TopLac® Sau, Sauefôr,
Sau/Lam Appetitt

TopLac® Sau, Sauefôr,
Sau/Lam Appetitt

-

Sau/Lam Appetitt

Tilskuddsfôr til sau og livlam Kraftfôr til slaktelam og kopplam

TOPLAC® SAU
• Svært konsentrert energi og proteinrik
• Meir mjølk i juret gir betre lammetilvekst ved 

store kull
• Ekstra E-vitamin for livskraftige lam
• Brukast frå 2 veker før lamming

SAUEFÔR DREKTIG
• Ekstra vitamin og mineral
• Organisk selen og masse vitamin E
• 3-5 hekto dekkjer behovet

SAUEFÔR
• Høgt proteininnhald gir god lammetilvekst
• Tilpassa fiberinnhald gir gode magar
• Beste val dersom innefôring etter lamming    

overstig 3 veker

SAU/LAM APPETITT
• Smakleg og fiberrik
• Innefôring: «All-round» fôr til alle dyr

LAM BEITE
• Svært fiberrikt fôr gir gode magar på beite
• Perfekt i kraftfôrautomatar

www.fiska.no
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Innkalling til 
ÅRSMØTE 

i Sør-Jæren Sau og Geit 
 

Pga convid-19 situasjonen og FHI sine retningslinjer 
kommer årsmøte i år å være på Microsoft Teams.  

 
Tirsdag 26. januar 2021 kl. 19.00  

 
Påmelding:  

Sms til Elin Fuglestad Tlf: 476 63 613 
 

NB NB. 
Man kan logge på Microsoft Teams på app på telefon og pc.  

Ønsker du å sitte på PC melder du deg på med navn, og epost.  
Ønsker du å sitte på mobilen melder du deg på med navn og 

telefonnummer.  
 

Det vil komme en veileder på nettsiden 
https://www.nsg.no/rogaland/soer-jeren/  og Facebook nærmere 

møte hvordan man logger seg på.  
 

Dette får vi til og hvis dere lurer på noe kan dere ta kontakt på 
Elin Fuglestad.  

 
Alle saksdokumenter må dere ha tilgjengelig under møte. 

 
OBS! Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må 

være styret i hende senest 22. januar 2021 
 
ALLE MÅ MELDE SEG PÅ ELLER KAN DE IKKE 

FØLGE ÅRSMØTE! 
 
 
 
 

Innkalling til 
ÅRSMØTE 

i Sør-Jæren Sau og Geit 
 

Årsmøte i Sør-Jæren sau og geit avholdes som nettmøte 
  

Tirsdag 26. januar 2021 kl. 19.00  
 

Påmelding:  
Til Elin Fuglestad på SMS tlf: 476 63 613 

 
Vi ber deg oppgi hvilken epostadresse du ønsker å få tilsendt 

lenke til Teamsmøte. 
 
 

Det vil komme en veileder på nettsiden 
https://www.nsg.no/rogaland/soer-jeren/  og Facebook nærmere møte 

hvordan man logger seg på.  
 

Dette får vi til og hvis dere lurer på noe kan dere ta kontakt på Elin 
Fuglestad.  

 
Alle saksdokumenter må dere ha tilgjengelig under møte. 

 
OBS! Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må 

være styret i hende senest 22. januar 2021 
 

ALLE MÅ MELDE SEG PÅ ELLER KAN DE IKKE 
FØLGE ÅRSMØTE! 
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Bruen over til Austre Kvihai..... Kvinen.. Foto: Lars Bratland 

 
ÅRSMØTE I SØR-JÆREN SAU OG GEIT for året 2020 

26. januar 2021 kl. 19.00 
 

SAKLISTE  
 
Sak 1)  Godkjenning av innkalling og sakliste 
Sak 2)  Valg av møteleder og referent 
Sak 3)   Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 
Sak 4)  Godkjenning av årsmeldingen for 2020 
Sak 5)   Godkjenning av regnskapet for 2020 
Sak 6)  VALG (Se saksdokument på side 5 og 6)   
Sak 7) Arbeidsplan for 2021 

Eventuelle innkomne saker 
 
PREMIEUTDELING for de beste værlamma høsten 2020  

(Se årsmeldinga) 
 

UTLODNING: Det vil ikke bli loddsalg MEN Alle som er med på 
årsmøte på Microsoft Teams er med i trekningen av ulike premier.  

 

Som alle andre år er verlammet fra 
veraringen hovedgevinst. 
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Sak. 6 Valgnemnda innstilling 
Styret 2020  Valg  Valgnemnda 

innstilling for 2021 
 

Leder Elin Fuglestad På valg  Cathrine Undheim 
(2021) 

1 år 

Styre medlem Trond H Qvalbein 
(2020,2021) 

Ikke på 
valg 

  

Styre medlem Cathrine Undheim  På valg Erlend Haugland 
(2021,2022) 

2 år  

Styre medlem Elin V. Salte På valg Odd Kristian Håland 
(2021) 

1 år  

Styre medlem Bjarte Vigre På valg Vibeke Aniksdal 
Ueland (2021,2022) 

2 år 

Vara 1 Vibeke Aniksdal 
Ueland 

På valg Juanita Håland (2021) 1år 

Vara 2 Erlend Haugland På valg  Tore Matningsdal 
(2021) 

1 år 

Hå gjeterhund nemd 
  Valg Valgnemnda innstilling 

for 2021 
 

 Arvid Årdal På valg Inger Helen Grødem 
(2021,2022) 

2år 

 Jarl Nord-Varhaug 
(2020,2021) 

Ikke på 
valg  

  

 Kurt Herredsvela 
(2020,2021) 

Ikke på 
valg 

  

 Emil Herredsvela På valg Karl Johan Matningsdal 
(2021,2022) 

2 år  

     
 
BESTILLING av lagets t-skjorter, gensere og jakker. T-

skjorter kr. 100,-, gensere 300, jakker kr. 500 og kaffe 
kopper kr 120,- 

Dette kan gjøres til et av styrets medlemmer. 
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Revisor 
Revisor Mikal Sikveland 

(2020,2021) 
Ikke på 
valg 

  

Revisor Otto Topdal På valg Otto Topdal  
(2021,2022) 

2 år 

Vara revisor Odd Arild Varhaug 
(2020) 

På Valg  Odd Arild Varhaug 
(2021) 

1 år  

Valgnemda 
 
 
Ingvar Nærland På valg Alf Johan Opstad 

(2021,2022,2023) 
3 år 

Olaug Sikvaland På valg Monica Skretting 
(2021) 

1 år 

Lene Topdal 
(2020,2021,2022) 

Ikke på 
valg 

  

 
Godtgjørelse til styret og gjeterhund nemnda 

Godtgjørelse til styret 2020 Valgnemnda innstilling for 
2021 

Leder:  9500kr  
 
 
Ingen endringer 

Kasserer: 5500kr 
Sekretær: 5500kr 
Øvrige styremedlemmer + 
1. vara: 

3000kr 

Leder i gjeterhund nemnda: 6500kr 
Øvrige medlemmer i 
nemnda 

3500 kr 

UTSENDING TIL FYLKESÅRSMØTE M/VARA 
Styret ber om fullmakt til å velge 
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Til sak 7, styrets forslag til arbeidsplan for 2021: 
• Erfaringsgrupper 
• Medlemssblad i februar 2021 
• Ullinnsamling i mars  
• Dugnad ved Varhaug IL’s årsfest 
• Vårmøte i mars? 
• Grillkveld i mai 
• Medlemsblad i september 2021 
• Vera kåring i september 
• Evt. arrangement i samarbeid med ungdomsskoler m/slakting/tilberedning av 

lammekjøtt 
• Sauabingo i oktober 2021 
• Julemøte i desember 
• Årsmøte januar 2022 
• Medlemsverving 
• Hå gjeterhund nemd-treninger, hå mesterskap. 
 
Med forbehold om endringer ut fra convid-19 FHI sine retningslinjer.  



Sweetlics Mineral - og vitaminbøtter til 
sau og lam! Passer kjeeeempegodt til lam 
som kommer heim fra heia!  



 
 

 9 

Årsmelding 2020 
Sør-Jæren Sau og Geit 
 
Medlemstall 
Sør-Jæren Sau og Geit hadde ved årsskiftet 2020/2021 i alt 178 medlemmer.  
 
Styret i 2020 har vært: 
Leder:    Elin Fuglestad    
Nestleder:   Elin Salte   
Kasserer:   Trond Helge Qvalbein 
Sekretær:  Cathrine Undheim 
Styremedlem:   Bjarte Vigre     
Vara 1:   Vibeke Aniksdal Ueland 
Vara 2:   Erlend Haugland 
   
Styret har avholdt 5 ordinære styremøter, og behandlet i alt 20 saker i henhold til 
protokoll. Regnskapet føres av Hå Rekneskapslag SA. 
 
Lederens hilsen  
Tusen takk for i år. Et annerledes år, et rart år. 
Året startet så godt med komle på årsmøte på Varhaug i januar. 
Så stenger verden og Norge. Noen kjente nok mer på nedstengingen en andre. 
Jeg for min del opplevde både stengt skole og barnehage, ungene var hjemme og 
måtte være med på alt, og det viste seg å gå ganske greit. 
Sauene ble vant med ungene og ungene fikk oppleve lemming, på godt og vondt med 
de lammene som var friske og raske og de som ikke klarte seg. 
 
Alle fysiske møter ble avlyst i år, og det var ikke bare enkelt å gjøre, vi håpet hele 
tiden at vi kunne slippe å avlyse, men måtte ta smittevern på alvor. 
Flere har nok kjent mer på ensomhet i år en andre år, håper alle har det bra. 
Noe positivt har det nok blitt også. Flere forbrukere måtte ha hjemmekontor og fikk 
mer fritid, noen benyttet seg av den vakre naturen vi har rundt oss og fikk nyte godt 
av beitedyra sitt arbeid i innmark og utmark. 
Flyene står på bakken, drøvtyggerne spiser gress som vanlig å forurensingen går ned. 
Nå må vi huske å snakke opp næringa vår og beitedyr. Det rene, naturlige, vakre 
produktet vi stolt produserer. 
 
Jeg er imponert over alle i slakteri og foredlingsbransjen som har stått på og fått 
Norske produkter i butikken. Det meldes om gode slakteklasser på lammene i år. 
Vi håper nordmenn fortsetter å sette pris på Norske råvarer. 
I skrivende stund håper jeg vi får gjennomføre årsmøte mest mulig normalt. 
Vi må fortsette å fremsnakke småfenæringa og kollegaene våre å se frem mot tiden 
når vi kan møtes igjen. 
Snakkes snart.  
Hilsen Elin Fuglestad 
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Årsmøtet Sør- Jæren for året 2019  
Ble holdt på Varhaug Misjonshus 29. januar 2020 kl. 19.00, med rundt 64 personer til 
stede. I tillegg til vanlige årsmøtesaker og middag. Innslag fra ulike representanter. 

• Hå veraringens leder- Leif Matnisdal. 
• Redaktør i bondevennen- Bothild Åslaugsdotter Nordsletten. 
• Rogaland sau og geit- Arne Berge. 
• Team Ung- Elin Fuglestad. 

Elin Fuglestad ble valgt til ny leder i laget. Trond Helge Qvalbein og Cathrine 
Undheim ble valgt inn som styremedlem og Vibeke Aniksdal Ueland og Erlend 
Haugland vara.  
 
Erfaringsgruppene. Samarbeid med Time sau og geit.  
Gruppene startet opp og fungerte godt, så kom denne pandemien som satte en stopper 
også på dette. Vi fikk innvilget 20 000,- fra fylke og skulle vært brukt opp til oktober 
2020 men har søkt utsettelse på å bruke opp den potten pga convid-19. Har fått 
utsettelse til april 2021. Tre av gruppene har brukt sin pott Time sau og geit bidrar 
også med 15 000,- inn i erfaringsgruppene. Slik at potten kunne deles likt på alle i 
erfaringsgruppene uavhengig om de er i Time eller Sør-Jæren medlemmer.  
Lederne i Erfaringsgruppene møttes hos Elin Fuglestad 3.november 2020 for å ha en 
oppsummering av gruppene, status på videre aktivitet og veien videre. 
 
Fest etter NM i saueklipping og ullhåndtering.  
Det var planlagt en fest 22.februar 2020 etter NM i saueklipping og ullhåndtering for 
de som hadde gått dugnad med følge og andre medlemmer for de ulike lokallagene. 
Det ble for få påmeldte så dette ble avlyst.  
 
«Nesten» alle arrangement ble avlyst 
Dugnaden på Varhaug IL sin årsfest, ullinnsamlingsdag i mars, årlige grillkvelden på 
Bjelland, sauebingo i oktober, RSG sitt ledermøte, og riskrem møte i desember ble i 
år avlyst pga convid-19.  
 
 
 
Reklameplass knarrhult. Halve side 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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Årsmøte Rogaland sau og geit for året 2019. 
14-15 februar 2020- Scandic Haugesund 
Fra Sør-Jæren sau og geit stilte Elin Fuglestad, Vibeke A.Ueland, Bernt Undheim, 
Anne Kari Oltedal. 
Program Fredag 14 februar 
I år var Bokn sau og geit vertskap, Emilie Moi Eikje ønsket velkommen på vegne av 
Bokn sau og geit, ordfører Osmund Vågå presenterte Bokn kommune. 
Leder i Rogaland sau og geit Håvard Helgeland innledet årsmøtet, næringen står 
overfor flere utfordringer, både innen klima og driftsinntekter. Hvordan skal maten 
produserast i fremtiden, og av hvem. Spennende med geonomisk seleksjon. Viktig å 
framsnakke egen næring. 
Gjennomgang av årsmelding 2019, informerte spesielt om smittevernkurset. 
Regnskap, budsjett og revepremier (satt til 75 000,- i 2021) og midler til sekretær. 
Innkommet sak- veien videre for Rogaland gjeterhund lag, arbeidsgruppa fortsetter 
arbeidet for å finne den beste løsningen. 
Marit Epletveit, Rogaland bondelag snakket om jordbruksforhandlingene. 
sammenligner med lemminga, mye arbeid, lite søvn og med mål om å øke inntekt til 
sauebonden. 
Stig Arild Helgesen, Rogaland bonde og småbrukerlag snakket om 
jordbruksforhandlingene, ser behov for fornyingsmidler. 
Team ung i NSG har to representanter fra Rogaland, Emilie Medhus Jensen og Elin 
Fuglestad, de fortalte litt hva team ung jobber med, og ba om innspill til saker RSG 
årsmøte ønsket team ung skulle jobbe med. 
Program Lørdag 15. februar 
Valg RSG 
Jacob Vetrhus orienterer om NM i gjeterhund på klepp 15-18 oktober 2020 
Arnhuld Skjørestad kåringsansvarlig informerer, mange kåringsjå skal arrangeres på 
kort tid, må tenke alternativt for å få det til å passe for alle og ha nok dommere til alle 
sjå. Noen må ha kåringsjå på søndager, kan være positivt å arrangere kåringsjå 
sammen med andre arrangement. 
Handlingsplan 2020, mange varierte aktiviteter gjennom hele året. 
Vil du lese hele referatet gå inn på Rogaland sau og geit – referat- referat årsmøte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 12 

 
Kåring av værlam 
i Hå foregikk i form av hjemme kåring onsdag 23. september 2020. Her ble det 
bedømt i alt 151 lam fra 18 besetninger, hvorav 144 lam ble kåra. 1 lam ble kåra på 
dispensasjon, og 6 lam ble vraka.  
De beste lamma etter kåring:   
OBS! Ulike raser bedømmes etter ulike kåringsregler. Derfor er poengsummene 
sjelden sammenlignbare. 
 

Rase Kårings-
nummer 

Bruks- 
egenskap 

Bein- 
stilling 

Ull 
kvalitet 

Rasepreg o-
indeks 

Sum  Eier 

Høgest sum 
NKS 202041018 

 
 

9 8 10  144 171 Leif Matnisdal 

 202040979 
 

8 8 9  146 171 Bernt S Undheim 

Høgest dommerpoeng 
NKS 202041019 

 
 

10 10 10  132 162 Leif Matnisdal   

Høgest sum 
Kvit 
spel  

202041064 
 

10 8 8  133 159 Bernt S. Undheim 

Høgest dommerpoeng 
Kvit 
spel 

202041074 
 

10 10 9  111 140 Tore Mattingsdal 

 
Rase Kårings-

nummer 
Bruks- 
egenskap 

Bein- 
stilling 

Ull 
Kvalitet 

Ull 
mengde 
 

Rase-
preg 

Totalt Sum 
dom
mer  

Eier 

Høgest sum 
Farga 
spel  

202041086 
 

10 7 7  10 10 157 44 Tore 
Mattingsdal 

Høgest dommerpoeng 
Farga 
spel 

202041078 
 

10 8 6 10 10 154 44 Tore 
Mattingsdal 

Sevjot 202041041 9 9 10  10  38 Anne Kari 
Oltedal 

Dorset  
 

10 9 8 8 10  45 Kurt 
Herredsvela 

Gammel 
norsk 
spel 

202041592 9 8 
 

7  10  34 Ola Grødem 

Rygja 202041014 10 9 9 9 10  47 Glenn Håland 
Blæset 202041012 10 9 10 10 9  48 Glenn Håland 
Fuglesta
dbrokete 

202041100 9 8 10 10 10  47 Elin Salte 
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Fuglesta
dbrokete 

20204109 9 9 10 9 10  47 Kjell 
Mattingsdal 

Svartfjes 202041084 10 9 10  9  38 Tore 
Mattingsdal 

Suffolk 202040980 10 9 9  8  36 Bernt S 
Undheim 

Beste risbitver-  
201941179 Elgabruvoll O-indeks 137 Eirik Braut Serikstad 

Premien går til  
 
Lam med høgest samla poengsum:  NKS 202041018 Leif Matnisdal         
Lam med høyest dommerpoengsum: NKS 202041019 Leif Matnisdal    
Lam med høyest dommersum: Kvit spel 202041074 Tore Mattingsdal               
Andre raser: Sevjot 202041041 Anne Kari Oltedal 
Beste lam på eksteriør/bruksegenskap: Blæsete 202041012 Glenn Håland                                        
Beste risbitt- NKS 201941179 Elgabruvoll O-indeks 137 Eirik Braut Serikstad 

 
Sponsing av kjøp av avkomsgranska værer i Hå væraring.  
Sør-Jæren gikk inn i 2020 og sponset alle som kjøpte avkoms granska vær med 500kr. 
Dette trakk væraringen av på faktura ut til den enkelte bonden og det ble solgt totalt 
19 værer til våre medlemmer. Væraringen ga også selv 10% på kjøpesummen i rabatt 
til laget medlemmer. De fikk i år solgt alle værene. 
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Regionmøte i november 
Elin Fuglestad, Cathrine Undheim, Bjarte Vigre, fra styret i Sør-Jæren på regionmøte 
på Time skytterhus sammen med styremedlemmer i Time Sau og Geit, Hå veraring og 
Time Veraring. Regionleder fra Rogaland sau og geit Arne Berge var med, og 
representanten fra vår region inn i valgnemnda til RSG Ådne Undheim. 
På programmet stod informasjonsutveksling, årsmøtene i lokallaga, gjeterhund 
arbeidet, arbeidet i RSG for tiden, valgkomiteens arbeid med kandidater til 
fylkeslagsstyret, samt årsmøtet i fylkeslaget. 
 
 

Profilartikler 
 
Vi har også i 2020 solgt litt profileffekter i form av 
klesplass og kopper med lagets logo.  
 
Vi har tre ulike klesplass, t skjorte, genser og 
jakke.Plaggene er blitt kjøpt inn etter behov, og er solgt  
for henholdsvis kr. 100,- (t-skjorte) og kr 300,- (genser)  
kr. 500,- (jakkene) kr 120,- (kopper) 
 
 
 

 
 
Gaver/pokaler til 4H 
Sør-Jæren Sau og Geit har som vanlig overført kr. 500,- i driftsstøtte til alle fire 4H-
klubber i Hå. I år hadde 6 stk sau som tema og disse har fått pokaler fra laget. 
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kr. 500,- (jakkene) kr 120,- (kopper) 
 
 
 

 
 
Gaver/pokaler til 4H 
Sør-Jæren Sau og Geit har som vanlig overført kr. 500,- i driftsstøtte til alle fire 4H-
klubber i Hå. I år hadde 6 stk sau som tema og disse har fått pokaler fra laget. 
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Skuddpremie på rødrev 
Det er utbetalt skuddpremie for til sammen 54 
rever i Hå i 2020. Det er 23 mer rever enn 
2019. Jakttiden er fra 15. juli til 15. april. Sør-
Jæren Sau og Geit sammen med Rogaland sau 
og geit betaler kr. 450,- i skuddpremie pr. dyr, 
mens Hå kommune i tillegg supplerer med kr. 
150,- pr. dyr, altså til sammen kr. 600,- per 
rev. For å få utbetalt premien må revene 
registreres hos lokallagets revekontakt, 
Gustav M. Håland, og alle fire føtter må følge 
med når reven skal registreres.  
 
Ullconteiner:  
I år har det vært utsatt ull-container hos Bernt Undheim (Nortura) og Nikolay 
Valheim. (Fatland) Tusen takk for den jobben dere gjør slik at laget kan samle inn ull 
fra medlemmene. Det setter vi utrolig pris på og har vært helt avgjørende når de har 
hatt stengt for besøk inn til slakteriene for besøkende pga convid-19.  
 
Følg med på nettsidene og Facebook siden 
Sør-Jæren Sau og Geit har egne informative internett-sider under NSGs hovedside. 
Du kan gå inn på sidene via www.nsg.no. Her velger du Rogaland under fanen” 
fylkeslag” på toppen. Deretter klikker du på fanen” lokallag” i menyen til venstre og 
finner ”Sør-Jæren” der. 
På Facebook heter siden «Sør-Jæren sau og geit.» 
 
Vi har VIPPS og betalingsautomat. 
Sør-Jæren Sau og Geit har vipps. Nr 525460. 
 
 
 
 
 
 
 
Reklameplass fjøssystem Halve side 
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Regnskap Sør Jæren sau og geit  
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Årsmelding for Hå Gjetarhundnemnd 2020 

 
Hå Gjætarhundnemnd har i 2020 hatt følgende samansetting: 

Leder:               Arvid Årdal 
Sekretær:         Martin Fuglestad 
Kasserar:          Emil Herredsvela 
Styremedlem: Jarl Nord Varhaug 

Nemnda har hatt hatt 3 styremøter og behandlet 5 saker i henhold til protokoll. 
Vi deltok på regionmøte sør-jæren sau og geit. Time sau og geit. 

Gjeterhundtevling 5 Januar 
Arrangerte tevling 1 klasse på Varhaug, for de som ikke hadde brukshundprøven.                                 
Her stilte 12 hunder, 7 stk klarte prøven. Dommer Hartvig Johnsen. 

 Gjeterhundkurs i Februar 
Gjeterhundkurs over 4 dager med 12 deltakere, instruktører var Jarl Nord Varhaug og Arvid 
Årdal 

Gjeterhundtevling klasse 3 den 24 Juni på Varhaug 
Vi hadde 2 tevlinger samme dag. 17 deltakere stilte til start og 11 fikk nok poeng til å kunne 
bli med i Norgesserien. Dommer var Arvid Årdal.  

Gjeterhundtevling Klasse 1 og 2 på Fuglestad 12 Desember 
På grunn av mange påmeldte til Håmesterskapet, arrangerte vi en tevling for alle utanfor Hå 
på lørdag 12 desember. 13 hunder i klasse 1 og 19 hunder i klasse 2. Dommer Arvid Årdal. 

Håmesterskapet 2020 på Fuglestad den 13 Desember 
Håmesterskap i bruk av gjeterhund hos Emil Herredsvela. 15 hunder stilte til start i klasse 1 
og 20 hunder i klasse 2. Dommer Hartvig Johnsen. 

Resultat klasse 1:  
1 Mi/Arvid Årdal                                    98 p. 
2 Famous gr/ Jarl Nord Varhaug         97 p. 
3 Ylva/Arvid Årdal                                  94 p. 

Resultat klasse 2: 
1 Lyda/Arvid Årdal                                 97 p. 
2 Nala/Tore Mattingsdal                       93 p. 
3 Tessi/Tore Mattingsdal                      91 p. 

Brukshundprøve 
Det var 3 nye førere som klarte bruksprøven. Desse vil få en utmerkelse på årsmøte. 
 Ola Grødem med Timmy.  
Lars Bratland med Aragon. 
Per Erik Skretting med Becca 
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Dugnader 
Vi har stilt på dugnader i norgesserien og i NM 

FM/NM 
Flere hunder frå Hå har i år deltatt i Fylkesmesterskap, Norgesserien, NM og Fatlandskupp. 
Jarl Nord Varhaug kom på førsteplass i en runde av norgesserien som blei arangert på 
Kverneland. Her kom Arvid Årdal på 3 plass. 

Trening 
Vi har hatt ukentlige treninger frå Juni til Mars med bra fremmøte. Treningstider finner man 
på NSG. Sør-Jæren Sau og Geit. 
Dersom noen ønsker at treninger kan holdes hos dem gi beskjed. 

Utleie/salg 
Vi minner om at vi har en rekke bøker og filmer om gjæterhund i arbeid, for utlån. 
Gjeterhundfløyte kan kjøpes av Arvid Årdal. 

Takk for hjelpen 
Hå gjæterhundnemnd vil takke alle som har stilt seg selv, sauer og arena til disposisjon for 
det lokale gjeterhundmiljøet. Her i forbindelse med kurs, tevlinger og treninger i 2020. 
Vi vil også takke sposorer som har støttet oss med premier til tevlingene. 

 
 

 
 
Reklameplass landkreditt Halve side  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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Regnskap for gjeterhund nemda. 



øH Øen &
Haugstad AS

Forskaling - Gulvstøp - Monteringer

Tlf: 911 18 754 - 977 16 436

Hå Veraring

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:

Brusand

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

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

Under en storslått himmel og ved grønne marker på Jæren,
driver Ystepikene sitt eget ysteri på Varhaug. Her skapes 

knallgode oster produsert på kumelk fra egen gård. 
Jærsk Kvitskimmel. En mild og litt kremaktig ost, men med fast 
kjerne. Osten modnes på rist og pakkes i ostepapir etter ca 10 
dager. Den modner videre i papiret. Passer både til salt og søtt. 

Spekemat, sylt og marmelader.

WWW.YSTEPIKENE.NO

En mild og god ost

Sortimentet til sau
Fiskå Mølle sitt fôrsortiment 
gir full dekning av protein, 
energi, vitamin og mineral.

Truleg det beste:

– for livskraftige dyr med god tilvekst.

FISKÅ MØLLE AS  
Tlf. 51 74 33 00

FISKÅ MØLLE 
ETNE AS 
Tlf. 53 77 13 77

FISKÅ MØLLE 
TRØNDELAG  
Tlf. 73 85 90 60

FISKÅ MØLLE
FLISA 
Tlf. 62 95 54 44

Kraftfôr til sau og påsettlam

Paring til ca 1 mnd før 
lamming

2-4 veker før lamming

Lamming til beiteslepp

I beiteperioden

Frå august til paring

Sauefôr Drektig,
Sau/Lam Appetitt

Premium Drektig Sau,
TOPLICK Sau, Saltslikkestein

-

-

Lam Beite

Lam Beite

Lam Beite
Sau/Lam Appetitt

Premium Drektig Sau,
TOPLICK Sau, Saltslikkestein

TOPLICK Sau
Saltslikkestein

TOPLICK Sau
Saltslikkestein

TOPLICK Sau
Saltslikkestein

TopLac® Sau, Sauefôr,
Sau/Lam Appetitt

TopLac® Sau, Sauefôr,
Sau/Lam Appetitt

-

Sau/Lam Appetitt

Tilskuddsfôr til sau og livlam Kraftfôr til slaktelam og kopplam

TOPLAC® SAU
• Svært konsentrert energi og proteinrik
• Meir mjølk i juret gir betre lammetilvekst ved 

store kull
• Ekstra E-vitamin for livskraftige lam
• Brukast frå 2 veker før lamming

SAUEFÔR DREKTIG
• Ekstra vitamin og mineral
• Organisk selen og masse vitamin E
• 3-5 hekto dekkjer behovet

SAUEFÔR
• Høgt proteininnhald gir god lammetilvekst
• Tilpassa fiberinnhald gir gode magar
• Beste val dersom innefôring etter lamming    

overstig 3 veker

SAU/LAM APPETITT
• Smakleg og fiberrik
• Innefôring: «All-round» fôr til alle dyr

LAM BEITE
• Svært fiberrikt fôr gir gode magar på beite
• Perfekt i kraftfôrautomatar

www.fiska.no


