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Et lite lam
No brånar siste snøen
og graset spirer fram.
Utover heile bøen
går sauene med lam.
Kvar langbeint liten tull
med ulla krull i krull
Går trutt og diltar etter mor,
for verda er så stor.
Når han skal over bekken
veit mor kvar han skal gå.
Og ho står still på flekken
så ungen mat kan få.
Og når han så er mett
da hoppar han og spret
Ikring blant grøne strå og blad
og er så nøgd og glad.
Haldis Moren Vesaas
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VESTFOLD SAU OG GEIT
Corona-året 2020.
Dette året har vært et annerledes år, der planlagte aktiviteter har vært
vanskelig, for ikke å si umulig, å gjennomføre. Covid 19 slo ned med full tyngde i
mars, og med dertil diverse restriksjoner fra staten,
for å prøve å kontrollere og stanse videre smitte.
Vi har selvfølgelig fulgt disse rådene, og derfor har året i år vært preget av
digitale styremøter og avlyste medlemsmøter. Det ser heller ikke ut til at årets
årsmøte kan holdes som vanlig, men vi håper vi kommer sterkt tilbake i 2021

Kl. 19:00

Årsmøte - saksliste:
Opning ved leiar i VSG, Lars Bjarne Linneflaatten
Sak 1: Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
Sak 2: Val av 2 representantar til, saman med
møteleiaren, underskrive protokollen
Sak 3: Årsmelding 2020
Sak 4: Rekneskap og revisorrapport 2020
Sak 5: Arbeidsplan 2021
Sak 6: Budsjett 2021
Sak 7: Val: - orientering frå valkomiteen.
Sak 8: Godtgjersler til styret
Sak 9: Handsaming av innkomne saker og uttale
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Tillitsvalte i Vestfold Sau og Geit 2020
Leiar:

Lars Bjarne Linneflaatten, Pauliveien 300, 3185 Skoppum
Mob 95237257 / e-post ogllinn@brekke-ovre.no

Nestleiar: Åsne Fineid, Brekkestien 1, 3178 VÅLE
Mob: 95472521 / e-post asnefineid@gmail.com
Kasserar:

Torstein Lie, Skinnmoveien 167 3220 SANDEFJORD
Mob 95108095 / e-post tors.lie.gard@gmail.co

Styremedlem: Gaute Eia Holtung, Fonsveien 535, 3174 REVETAL
Mob 90139653 / e-post gholtung@broadpark.no
Styremedlem: May B Michelsen 3185 SKOPPUM
Mob 92200196/ e-post sauebondemaya@live.no
Varamedlemmar til Styret: Tore Felin, Marianne Sandgren og Tor
Fredrik Bjune
Gjetarhundkontakt: Kurt Evje.
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Årsmøtereferat
Årsmøtet i Vestfold sau- og geit, vart halde 25. februar 2020 på Nortura Tønsberg.
Det møtte 24 med stemmerett og 3 utan stemmerett samt sekr. Torhild F Sisjord.
Årsmøte starta med pinnekjøtt i kantina.
Leiaren ynskjer velkommen til årsmøte og leia møte
Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent utan merknader
Sak 2. Val av to til å underskrive protokollen
Til å underskrive årsmøtereferatet vart Kurt Evje og Svein Børresen samrøystes valt.
Sak 3. Godkjenning av årsmelding 2019
Åsne Fineid gjekk gjennom årsmeldinga.
 Småraselaga har også gentesta nokon av sine værar. Det burde vore rapportert
inn til VSG og årsmeldinga.
 Vrakingsstatestikken på kåring i Vestfold er over snittet i landet. Ull må få
større fokus.
Årsmeldinga til gjetarhundnemda vart framlagt av Kurt Evje.
 Gjetarhundtrening 1 gong. Pr veke i VSG sin regi planlagt i 2020. Meir
informasjon kjem.
 Støtte til treningsopplegg i Barkåker utbetalt for 2019. Reknar med at trening
i regi av VSG vil bli prioritera i samband med økonomisk støtte i 2020.
Årsmelding frå styret teken opp til votering og godkjent med dei merknader som kom fram i
møte.
Sak 4. Godkjenning av rekneskap 2019
Torstein Lie la fram rekneskapen for 2019. Revidert 25.02.20 av Charles Stålerød og Knut
Søyland.
Rekneskap avgjeve av styret vart teken opp til votering og godkjent utan merknader.
Sak 5. Arbeidsplan for 2020
Arbeidsplanen lagt fram av Lars Bjarne Linneflaatten.
 Medlemsmøte 24 mars. (manglar) Mona Olsrud RMP og SMIL.
 Gjetarhundaktivitet ligg inne i gjetarhundnemda sin aktivitetsplan. Leggast ut på
nettsida til VSG.
 Familiedag saman med Telemark ? i nasjonalparken. Øyhopping og erfaring med bruk
av No Fence.
 Avl foreslått som tema på haustmøte i oktober.
 Grillaksjon
Arbeidsplanen vart samrøystes vedtatt
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Sak 6. Budsjett 2020
Torstein Lie gjekk gjennom forslag til budsjett. Gjerast opp med eit underskot på 7900, Budsjett skal gå i 0,- (innspel)
 Styre kan omdisponere midlar innafor ramma.
Budsjettet vart tatt til orientering
Sak 7. Val.
Lars Bjarne Linneflaatten la fram valnemnda si innstilling og Morten Ueland styrte valet.
Leiar valt med 22 stemmer/ 2 blanke.. Resten av styret valt med akklamasjon.
Ny leiar i valkomiteen for 1. år: Preben Fossaas
Magnus Heian
Kurt Evje, ny
Sak 8. Godtgjering til styret
Godtgjering til styret står uendra.
Samrøystes vedtatt
Morten Ueland foretar premieutdeling etter kåring og gransking.
Sak 9. Innkomne saker – til diskusjon.
Videre drift av væringen i Vestfold.
Terje Gjersøe orientera om reglar for medlemmar av ringen og reglar i forhold til opptak av
nye medlemmar i ringen.
 Bør VSG løyve tilskot til væringen?
 Gode avlsdyr gjeng til slakt. Kunne det opprettast ei liste over kva som er til sals?
 Avlsarbeid må opp på agendaen – Kunnskapsoppbygging. Tema på haustmøte.
 Skal væringen ha sitt eige kåringssjå, (Smitteførebyggande tiltak ?) eller ville det vore
meir hensiktsmessig å utvide aktiviteten rundt kåringssjået?
 Væringen og styret i VSG gjennomfører eit fellesmøte for å finne svar på spørsmåla

Hjartdal 03.02.2020

Kurt Evje

Svein Børresen
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Medlemskap
Medlemstalet pr. 21.01.2021 er 79 medlemmer, ein nedgang på 1 medlem.
Dette fordeler seg på 19 hovudmedlemmar over 50 vinterfôra sau, 44
hovudmeslemmar under 50 vinterfôra sau, 3 husstandsmedlemmer,
11 støttemedlemmer og 2 æresmedlemmer.
Styresaker 2020.
Det er halde 6 styremøte i 2020 med 40 saker på saklista.
Referat finn ligg på VSG si nettside https://nsg.no/vestfold
Representantskapsmøter i regi av Norsk Sau og Geit:
Det har vært avholdt 3 møter – alle på Teams, da det ikke har vært mulig å
avholde møtene fysisk. Åsne Fineid har deltatt på ett møte, og Lars-Bjarne
Linneflaatten har deltatt på to møter.
Referansegruppe husdyr:
Vi er som vanlig også i år representert i denne arbeidsgruppen i Vestfold
Bondelag. Torstein Lie og Lars-Bjarne Linneflaatten har delt på denne oppgaven
i år.
Vestfold sau og geit på nett
Fylkessiden til Vestfold sau og geit er primærkanalen for informasjon for laget.
Mest sett i 2020 var informasjon om kåra værer og værlam til salgs som hadde
164 treff og nest mest sett var invitasjon til værlamkåring 4.otober 2929 med
88 treff.
Vestfold Gjeterhundnemd har i tillegg en Facebook gruppe hvor de er flinke til å
spre informasjon om kurs, konkurranser og andre hyggelige gjeterhund
aktiviteter.

Samarbeid med Væring 82
På årsmøte til Vestfold sau og geit i februar 2020 ble det en diskusjon om
avlsarbeidet i Vestfold fylke og konklusjon ble at styret i Vestfold sau og geit
skulle invitere Væreringen til et felles møte. Møtet ble gjennomført hos Tore
Felin på Sundbyfoss torsdag 27. august 2020.
Agenda for møte var hvordan Vestfold sau og geit sammen med Vestfold væring
kan bidra til fortsatt godt avlsarbeid i Vestfold. Alle medlemmene av væringen
stilte sammen med styret. Det var en god dialog og tre tiltak ble bestemt;
informasjonsskriv til alle medlemmer av Vestfold sau og geit og – alle andre
saueprodusenter i fylket, mer tilgjengelig oversikt over værer/værlam til salgs
(sauebonde.no/ring-82 og sauebonden.no/vsg) og at høstmøte skulle ha
avlsarbeid som tema.
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I februar sendte styret inn et innspill til landbruksforhandlingene til Vestfold
Bondelag og Norsk Sau og Geit:

INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGEN VEDRØRENDE
SMÅFEHOLD.
Vestfold sau og geit har i styremøte den 20 januar 2020 jobbet med innspill
vedrørende årets jordbruksforhandlinger, og har følgende punkter som vi mener
dere bør ta med videre.
Nr. 1
Vi mener det er viktig at vi i år ikke foretar noen store endringer i småfeholdet
(produksjonsdrivende). Det er stor usikkerhet i forhold til hvor stor
produksjonen vil bli i 2020. En viss pekepinn vil vi få etter telledato 01.03.2020,
og slakting av søyer etter dette. Søyetallet på landsbasis må fortsatt noe ned
for at vi skal komme i balanse. Derfor mener vi at årets jordbruksforhandlinger
ikke skal øke mer enn de økte kostnader. Det er allikevel viktig at det ikke blir
en reduksjon for småfeholdet, da vi allerede ligger nær smertegrensen for om
man kan drive med sau i vår sone (sone 1).
Nr. 2
Det må ikke foretas noe som vil medføre en omfordeling mellom soner og
strukturer. Dette gjelder for all produksjon.
Nr. 3
For å få dekt inn de økte kostnadene i drifta, mener vi at det generelle
beitetilskuddet og utmarkbeitetilskuddet kan økes parallelt. Da antall slaktet
lam har gått noe ned, bør det være mulig å også øke kvalitetstilskuddet på
lammeslakt noe.
Nr. 4
I forbindelse med jordbruksforhandlingen bør en først be om at alle, uansett
hva en produserer eller hvor man bor i landet, får en liten økning f.eks.
konsumprisindeksen. Å få dekt opp i samme grad som konsumprisindeksen gjør
at man ikke mister kjøpekraft, og er å betrakte som et null oppgjør. Alt under
det, er en nedgang i inntekt, og det er rett og slett ikke akseptabelt for noen
produksjoner.
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Nr. 5
Avløser tilskuddet bør få en fast økning i året. Lik den veksten som blir fastsatt
i overenskomsten innen jordbruk og gartneri. Avtalen som inngås mellom NHO
mat og drikke (Arbeidsgiverpart) og Fellesforbundet (arbeidstakerpart). Dette
for at vår kjøpekraft av avløser timer ikke blir forandret.
Nr. 6
Fremdeles jobbe for at tilskudd til gress i sone 1 skal komme tilbake igjen.
Nr. 7
Jobbe for et småskifte tillegg.
Nr.8
Vi ønsker også at det blir en økning i Smil midler og midler til RMP. Dette er
midler som går til den aktive bonde, og da forblir midlene i næringen. For oss i
småfenæringen i Vestfold er dette en vesentlig ordning.
En økning i arealtilskuddet kan fort føre til økte jordleiepriser, og da forsvinner
midlene ut av næringen.
Årsmøtet i Norsk Sau og Geit ble avholdt 11-12/03. Her møtte Lars Bjarne
Linneflaatten og May Britt Michelsen. Torstein Lie deltok som varamann til
styret i NSG. Der hadde vi også sendt inn innspill på 3 saker:
•
•

Ønske om opprettelse av markedsråd
Kommentar til strategiplan

•

Medlemskontingent

Vi hadde også planlagt å samles til en lunsj for sauebønder på Åsgårdstrand
Hotell. Denne ble avlyst pga coronaen.
NLR (norsk landbruksrådgivning) Viken inviterte til felles nettmøte med tema:
Fra slått til ensilering.
Familietur ut i skjærgården i Tønsberg ble også avlyst pga corona. Vi håper
dette er en tur vi kan arrangere senere.
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Nortura inviterte til sesonginformasjonsmøte, som ble holdt på Gamle Revetal
Stasjon. Dette var mulig å gjennomføre, da det var et opphold i coronarestriksjonene!
Det var et bra oppmøte!
Foredragsholdere var: Torstein Dahl, salg, Martin Opheim Gløersen, rådgiver
storfe og Torhild F Sisjord rådgiver småfe. Vi hadde også besøk av Per Asbjørn
Andvik som er leder i Jarlsberg Krets i Nortura. Vi fikk servert fåreburgere,
som seg hør og bør til sauebønder!
I midten av august ble det stress for bønder i Hof-traktene, da det ble
observert ulv i beiteområdet! Det ble raskt bevilget fellingstillatelse for
fellingsområde Øvre Eiker – Drammen og Holmestrand kommuner. Det lyktes
ikke å felle ulven og den vandret videre sørover. Tapene i vårt område var
minimale, heldigvis. I denne forbindelsen sendte VSG et brev til Fylkesmannen i
Vestfold med bekymringsmelding ang beredskapsplan og skadefellingslag i gamle
Vestfold Fylke. I svaret kom det fram, at dette ikke finnes pr dags dato.
Preben Fossaas og raselaget for Gammelnorsk Spelsau
hadde klippe-kurs hjemme hos Preben i samarbeid med
Nortura SA.

Høstmøte for medlemmene klarte vi å gjennomføre. Dette ble avholdt på
Vonheim Ungdomslokale i Fon, med tema: Avl og avlsarbeid i ring- og
bruksbesetninger. Greit oppmøte, men vi ønsker oss bestandig flere.
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Julebrev ble sendt ut til alle medlemmene, der vi forklarte litt om årets
utfordringer.
Leiar i VSG Lars Bjarne Linneflaaten er for tida engasjert med metanmåling i
prosjekt i regi av Norsk sau og geit.
Kåring:
Årets kåring var hjå Knut Søyland på Fossan på Revetal 4. oktober 2020.
110 værlam fra 15 utstillere ble dømt.
74 vart kåra, 6 ble kåra på disp. og 30 blei vraka.

Statistikk:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Utstillere
Bedømte lam
Kåra
15 110
100%
74
16 137
100 %
86
14
93
100 %
59
18 126
100 %
79
13 118
100 %
64
12 100
100 %
77
12 118
100 %
85
68
100 %
55
71
100 %
62

67 %
63 %
63 %
63 %
54 %
77 %
72 %
81 %
87 %

Kåra på disp Vraka
6
5%
30
4
3%
47
8
8,50 %
26
4
3%
43
5
4%
49
7
7%
16
3
3%
30
0
0%
13
0
0%
9

27%
34 %
28 %
34 %
42 %
16 %
25 %
19 %
13 %

Det er ein nedgang i tal stilte værlam til kåring i 2020 fra forrige år.
Vrakingsprosenten på 27 % er noko over resten av landet (16%).
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Vrakingsårsaker

Beste kåra værlam 2020:
ring

82

Produsentnr
Namn

Terje Gjersøe

Kåringspoeng
Kåringsnr

202030022

Rase

indeks

10

140

Poeng v kåring

164

Bruksegensk

7

Beinstill

8

Ullkval

Rasepreg

9

Beste gransket vær 2020:
Prøvevær

Rase

O-ind GSnå

Myo

merke NKS

Myo
spæl

Gul

Finn

Fødselsbuskap

201930014

Sunnegull 6

10 NKS
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Ok
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Jorunn og Truls Rustan
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Arbeidsplan for Vestfold Sau og geit 2021
Månad/Dato

Gjest/

Stad

Arrangement

Teams

Styremøte

Leiar

Årsmøte

Styre

Foreleser

Ansvarleg

JANUAR 2021
28

FEBRUAR 2021
24

Teams

MARS 2021
9

Teams

Styremøte

Leiar

10-11

Teams

Årsmøte NSG

Linneflaatten
og Felin

Teams

webinar

Film sau
Animalia

Styret

Førebuing til
lamming
Ev. møte med
veterinær
APRIL 2020
MAI 2020
27

Teams

Styremøte

Leiar

Teams

Styremøte

Leiar

Teams

Møte for
sentralt
tillitsvalte i
NSG

Leiar

JUNI 2020
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JULI 2020
AUGUST 2020
Helg i veke 33 Skjærgården
eller 34

Familietur

Invitere TSG

Avhengig av Alt: Hjå Tore
smittesituasjon Felin

Styre i
samarbeid
med Preben
Fossaas

SEPTEMBER 2021

Styremøte
Værlamkåring

Leiar
Dommer:
(2 stk)

Styret og
væringen.

OKTOBER 2021
Nortura
Tønsberg

Høstmøte

Tema: Avl

Styre

Invitere Jon
Roar Grøstad
Styremøte

Styre

Rep. NSG
DESEMBER 2021
Julekosenisse-

Styret

spisemøte
Styret skal i tillegg arbeide med:
 Skadefellingslag
 Vidareutvikling av avlsarbeidet i Vestfold inkludera værlamkåring.
 Ta del i den landbrukspolitiske dagsorden, og arbeide for å få det beste
ut av den til ei kvar tid gjeldande landbrukspolitikk.
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Rekneskap og budsjett
Regnskap 2020
INNTEKTER
Innsamling ull
Renter
Bidrag fra Notura SA
Kontigenter NSG
Div. inntekter
Sum Inntekter

5758,23
37,57
30000
42360
6150
84305,8 84305,8

UTGIFTER
Gaver premier
Sekretær kostnader Notura SA
Møterkost. / beverting
Beverting værlamkåring
Sum beverting

500
30000
6323,6
0
6323,6

Leder
Nestleder
Kasserer
Værlamomsetting
Øvrige godtgjørelser
Sum Styrehonorarer

5000
2000
2500
4000
4500
18000

Kostnader 70 års arragement
Godtgjrørelse værlamomsetting
Bevertning værlamkåring
Andre kostnader værlamomsetting
Netto kostnader værlamomsetting
Tilskudd gjeterhundarbeid i Vestfold
Sommer arrgement
Div. Ullsekker
Div. kostnader
Sum div utgifter
Sum utgifter
Overskudd
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2021 Budsjett
6000
50
30000
40000
76050

76050

500
30000
0
0
6323,6

2500
30000
10000
0
42500

2500
30000
0
0
42500

18000

5000
2000
2500
0
10000
19500

19500

0

0

4403,1
4403,1

4000
5000
4000
13000

4403,1

5000
0
0
9305,6
14305,6 14305,6
73532,3
10773,5

5000
5000
0
5000
41000

13000

28000
90000
-13950
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Bank pr. 31.12.2019 1207.55.69740
Skyldig påløpte utgifter
Inntekter 2020
Kostnader 2020
Bank pr.31.12.2020 1207.55.69740
Skyldig påløpte utgifter
Avstemingssum

95193,16
0
84305,8
73532,3
0
105966,66
0
0

Styret ber om fullmakt fra årsmøte til å kunne omdisponer mellom de
ulike postene innenfor ramma budsjettet gir.
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