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Time Sau & Geit
Årsmelding og rekneskap
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Årsmøte 
Time Sau- og Geit har årsmøte på Undheim Samfunnshus 31. januar 2018  kl.19.30. 

Saker til årsmøtet må vere innkomne til styret seinast 8 dagar før årsmøtet.

Komle, utlodding, premiering og saker som medlemmane vil ta opp. 

•  Per Magne Sinnes kjem og snakker om bruk av drone.

•  Representant frå Rogaland Sau og Geit informerer om aktuelle saker og siste nytt.

Alle er velkomne.

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
2. Val av to til å skriva under møteprotokollen.
3. Årsmelding.
4. Rekneskap.
5. Skotpremie rev. 
 Forslag frå styret om fortsatt å betale skotpremie for rev i 2018. 
 500,- pr rev skutt i Time. 
6. Innkomne saker.
7. Val:
 a. Val av leiar for eit år.
 b. Val av to styremedlemmar for to år. 
 c. Val av to vara medlemmar for eit år. 
 d. Val av fire utsendingar til Fylkesårsmøte.
 e. Val av to vara medlemmar til Fylkesårsmøte.
 f. Val av ein revisor for to år.
 g. Val av tre utsendingar til representantskapet i Undheim Samfunnshus.
 h. Val av 1 vara medlem til Undheim Samfunnshus.
 i. Godtgjersle til styret.
 j.  Val av eitt medlem til valnemnda. 
8 Eventuelt

Forslag til arbeidsplan for Time sau og geit 2018

Medlemsverving. Vidare innsamling og oppdatering av medlemmsregister, fagmøter, 
kurs, heimeside oppdatering, kåring, ull innsamling  og  sommartur.
Arbeida med saker frå NSG og RSG. 
 
All medlemsinformasjon vil koma på e-post og SMS framover. Dei som ikkje har  e-
post må ta kontakt med styret for å få informasjonen på annan måte. Møter, kurs og 
liknande blir annonsert i Bondevennen og på SMS.Får du ikkje SMS frå oss, så send 
ein SMS til 90627276 med namn og nummer, så ordner me det. 

Laget har til utlån for medlemmane i TSG en stor grill. 
Denne står i bua vår på skytebanen



3

Innstilling frå valnemnda: 

Leiar for 1 år:  Arne Berge (attval)

2 styremedlemmer for 2 år:      Ådne Øverland (attval)   
 Simen Høyland (ny)           

1. Vara medlem styret for 1 år.      Terje Grødem (attval)      
2. Vara medlem styret for 1 år:     Grete Gerritsen (attval)     

3 utsendingar til Fylkesårsmøte: Leder, nestleder og 1 styremedl.
           

2 vara medlemmar til Fylkesårsmøte: Styret får fullmakt til å plukke ut desse
1 revisor for 2 år. Ola Eikeland (attval)  
 
3 medl. til Undheim S.hus for 1 år: Terje Nedrebø (attval) 
 Jone Undheim (attval)   
 Arve Undheim
        
1 vara til Undheim Samfunnshus:  Olav Taksdal    
  
Godtgjersle til styret 2017:                   Formann: Kr 6000,-   
 Kasserar: Kr  1000,-   
 Sekretær: Kr 4000,-.
 Andre styremedlemmer og
 1.varamedl.kr: 1000,- kvar

1 medlem til valnemd for 3 år: Geir Sæland  (ny) 

Valnemnda har vore:   Jostein Stokka,  Jonny Topdal og Livar Nedrebø 
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ÅRSMELDING 2017
Laget har i 2017 hatt 143 (141)  medlemmar, 100 (96) hovudmedlemmer,  23 (25) hus-
standmedlemmer og 18 (18) støttemedlemmer. 
Laget har 2 æresmedlemmer : Torstein Tunheim og Hermund Lende.
Årsmøtet 2017 var på Karlsbu den 7. februar 2017. Det var ca 60 stk som møtte.  

Torgeir Erfjord frå Nortura og Bjørn Høyland frå RSG var og hadde innlegg for oss.

Styret i 2016 har vore:
Leiar:    Arne Berge
Nestleiar:   Ådne Øverland
Kasserar:    Sveinung Hadland
Sekretær:    Sonja H. Skårland
Styremedlem:                                       Rune Bauge    
1. varamedlem:    Terje Grødem
2. varamedlem:    Grete Gerritsen

Me har i år hatt  4 styremøte, 1 ”pakkemøte” og handsama 22 bokførte saker. 1. vara-
medlem har vore innkalla til styremøta. Det er sendt ut informasjon på SMS. Årsmøte i 
Fylkeslaget var på Clarion Hotel Air 17 og 18 feb. 2017. Ådne Øverland, Terje Grødem og 
Sonja H. Skårland møtte frå TSG.  På leiarmøte 20. og 21. oktober, på Hjelmeland Spa 
og Hotel, møtte Arne Berge. 

Tilstellingar:
14.03.17: 
Medlemsmøte på Undheim. Svein Arvid Tørre, leder i raselaget for farga spæl, var å 
snakka om rasen farga spæl. Hilde Thomsen var å fortalde om saueteikningane sine. 
Vetrinær Snorre Stuen frå NMBU Høyland snakka om Parasitter.

18.06.17: 
Me hadde sommertur til Skogen, her møtte det opp ca.15 stk. med stort og smått. Me 
gjekk frå Sælandskogen og opp Urånå. Grillen var varm når me kom fram.

11.01.2018: 
Klauvskjæringskurs hos Arne. Veterinær Marit Johanne Apeland var med. Fatland var 
med mat. BLS stilte med utstyr.

Skotpremie på rev:
Det er utbetalt skotpremie på 16 revar mot 35 i fjor.

Kåringsdagen.
25 sept- 17  hadde me heimekåring. Det vart kåra 117 verlam  ( 96 i fjor). 17 lam vart 
vraka under kåringa i år. Torill Undheim, Oddbjørn Laksesvela, Jarl Nord-Varhaug og 
Vilhelm Bue var oppsett som  dommarar frå RSG. Stein hadde også alt pc-arbeidet.
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Premiering av beste værlam, etter dommarpoeng:
Beste O- kåring :               201740012: 10-10-9             eigar: Magne I. Undheim
Beste Kjøt- kåring :          201740033: 15-15-9-9-9         eigar: Livar Nedrebø

Premiering av oppgåve:
I  Vibå 4H:    Viktoria Skrudland for prosjektet Sau  
I Frøy 4H:   Mikal Aarsland for prosjektet Sau
        

   Styret
Arne Berge           Sveinung Hadland            Ådne Øverland

    Sonja H. Skårland   Rune Bauge          Terje Grødem

Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no

Sør
3178 Våle
Tlf. 33 30 69 61
sor@fjossystemer.no

Vest
4365 Nærbø
Tlf. 51 43 39 60
vest@fjossystemer.no

Nordvest
6770 Nordfjordeid
Tlf. 57 86 25 05
nordvest@fjossystemer.no

Midt
7473 Trondheim
Tlf. 72 89 41 00
midt@fjossystemer.no

Bygg
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
bygg@fjossystemer.no

www.fjossystemer.no
Fjøssystemer støtter  
kombinertlandslaget

MIK Stepper – gulvet  
som gir resultater

Fjøssystemers plastrister for sau, MIK Stepper, er det originale plastgulvet med knotter.
Det er lett å legge og holde rent – gevinsten er bedre dyrevelferd.

Fjøssystemers plastrister for sau – MIK Stepper
• Holdbart • Lett å legge • Skånsomt mot spener og jur • Varmt og godt liggeunderlag  
• Renslig – god gjødselgjennomgang • Sklisikkert med spesialknotter • Kan legges på lange spenn
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SLUTTORD
Veret gav oss mange utfordringer i 2017. Det blei arbeida hardt for å få opp salet på 
sau og lam, men det gjenstår framleis mykje der. Sau og lammekjøt må verta lettere 
tilgjengeleg i butikk, det må og vera til rett pris. Nye produkt har kome, og fleire kjem, 
så all honnør til slakteria her.

Den blaute vekstsesongen, og ønske frå slakteria om tidlig slakting, førte til noko let-
tare lam i år. Markedet fekk likevell nok kjøt. Telledato virka nok og inn på  slakting av 
sau.Frå sentralt hald er me oppfordra til å redusera produksjonen noko i 2018, og det 
gjorde eg ved å ta i frå veren noko tidligare enn normalt. Blir spanande å sjå korleis det 
slår ut.

 Jesper Eikeland, som blei æresmedlem 28/1- 2009, gjekk bort 26 februar 2017. Jesper 
var kjent for sin gode innsats og store engasjement for Sau og Geit, og då spesielt avl 
på sau. Me lyser fred over hans minne.

Karikaturteikner Hilde Thomsen, og Svein Arvid Tørre, leder av raselaget farga spæl, 
gav oss eit kjekt møte, og inspirerte oss til videre arbeid med sauen. Kven skulle tru at 
ein karikaturteiknar verkeleg sette seg ned ute med sauen for å verta kjent med både 
den og bonden før ho teikna den.

Det vart også ein tur til Skogen, underteikna måtte leggja i siloen og fekk dessverre 
ikkje vera med. Kanskje var det årsaka til at også andre var forhindra i å koma. Det vart 
også ein hektisk haust, i kjølvatnet av fotråteutbrotet i Bjerkreim. Mange besteninger i 
Time måtte og sjekkast, men der har eg forstått at det foreløpig ser godt ut.Me skal gle 
oss over at me også i år klarte levera mat og kulturlandskap så det holder. 

Geitosten « Lille Aske « frå Sikvaland går som det suser, det er veldig kjekt at geitene i 
Time setter spor etter seg.

Å høyra latter og godt drøs på medlemsmøtene er av stor betydning for styret, det gir 
ein boost til videre arbeid.
Eg vil takke medlemmane, styret og alle andre som har, og er involvert i Time Sau og 
Geit for samarbeidet i 2017. Lykke til videre.

- Arne -
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NYTT FRA PRIMA

Godt nyttår sauefolk!
Året 2017 kan vel sies å ha vert et krev-
ende år, med tanke på markedssituasjon 
og værforhold.

Men vi får vel si at gikk av i ligaste laget, 
allikevel! Det viser seg nok en gang at 
sauefolk kan det med å gjøre det beste ut 
av situasjonen. Vi kan i Prima notere oss 
en treff på 75%, noe som er helt vanvittig 
bra. Gi dere et par ekstra klapp på skul-
deren for det resultatet. 

Gjennomsnittlig slaktevekt 2017 ble 18,5 
kg, 0,5 kg mindre enn i 2016. Prima Jæren 
har hatt et ok salg av Jæren Smak Lam til 
ferskvare markedet, og har i tillegg hatt 
et veldig bra salg av Jæren Smak Lam til 
pinnekjøtt produksjon. Det måtte fak-
tisk Jæren Smak Lam for at IDSØ skulle 
stikke av med NM gull i pinnekjøtt. 

Vi hadde i 2017 et mål om 10 000 Jæren 
Smak Lam, og dette klarte dere. Det 
signaliseres også for neste år en økt et-
terspørsel etter Jæren Smak Lam, dette 
viser atter en gang viktigheten med å 
produsere et lam forbruker vil ha!

2018 blir et krevende år med tanke på 
markedsituasjonen, men det jobbes hardt 
med å utvikle nye spennende produkter 
av lammekjøtt i tillegg til høyt fokus på 
markedsføring av Jæren Smak Lam. Vi 
i Prima vil også i år jobbe for best mulig 
pris på deres Jæren Smak Lam.
Takk for et veldig godt samarbeid i 2017, 
vi ser frem til et spennende år i 2018!

Mvh    
Tilførselsleder Sau og Lam
Leif Håkon Korsbø 
Mobil: 92828420
Mail: leif@prima.as

NM-GULL i pinnekjøtt av Jæren Smak Lam
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Godt nyttår og takk for 
samarbeidet i 2017.

Året 2017 er et år vi alle ser tilbake på 
med utfordringer og endringer. Vær-
gudene ga oss utfordringer med kulde og 
regn, og staten ga oss endringer i produk-
sjonstillegg. Disse utfordringene takler 
Time bra. Kvaliteten på slaktet holder seg 
selv om vekta går ned ( -0,6 kg).
Det ble i år satt ny rekord på småfeslak-
ting på Forus. Totalt er det slakta 171 800 
småfe i 2017. Den gamle rekorden ble 
slått med 10 000 småfe. Dette skyldes 
økte tilførsler og økt saueslakting i høst. 
En stor takk til gjengen på slakteriet som 
virkelig har stått på i år.
I 2017 har Nortura solgt 15 %, eller 1011 
tonn mer lam enn i 2016, og 8 %, eller 
132 tonn mer sau. Dette er salg utenom 
heilt slakt til industrikundene (konkur-
renter). Det betyr at vi går inn i 2018 med 
875 tonn mindre lam på reguleringslager 
en vi gjorde ved inngangen av 2017. På  
sau er lageret dessverre 543 tonn høyere. 
Dette skyldes hovedsakelig endringene i 
produksjonstilskuddet. 

Det blir jobbet mye med testing av nye 
produkter på sau. I 2017/2018 blir det 
lansert nye produkter på sau, i første om-
gang gjennom Proff. (til hotell, kantiner 
osv). På lam lanserer Nortura mange 
nye produkt, blant annet Hverdagslam. 
Her kan vi alle bidra. Finner du ikke lam i 
butikk, spør etter lam!!
Stjernelamskampen i Rogaland. I år 
stakk Kvitsøy av med 1. plassen, 84,53%, 
Bjerkreim fikk 2. plassen med 84,17%, og 
Time 3. plassen med 83,72%.
Sauekontrollen. Marie Fuglestad er rådg-
iver i sauekontrollen for Nortura i Time. 
Flere burde blitt med i sauekontrollen, et 
godt verktøy for sauebonden. Ta kontakt.
Til slutt vil jeg takke dere for et godt 
samarbeid i 2017, og lykke til med våren 
og lemming.
Ta kontakt – Vi er her for dere!

Hilsen Siri Kvam Haugland.
Tilførselsleder småfe Nortura Forus og 
Sandeid.

SAUER OG LAM FRÅ TIME I 2017
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Gode småfeprodusent! 

TAKK FOR SAMARBEIDET I 2017 OG 
GODT NYTT SAUEÅR!

I 2017 slaktet Fatland 205.000 småfe ved 
våre slakterier i Ølen, Oslo og på Jæren, 
litt mer enn året før. Gjennomsnittsvek-
tene var noe lavere enn i 2016.  Det er 
ikke til å komme forbi at markedssituas-
jonen for småfe fortsatt er utfordrende, 
men vi i Fatland jobber hver eneste dag 
for at enda flere skal oppdage det gode 
kjøttet som kommer fra lam og sau. Vi ut-
vikler stadig nye produkter som markedet 
etterspør, og i 2017 bidro vi sterkt til at 
reguleringslageret ble tømt. Pinnekjøtt-
produksjonen var samtidig rekordstor. 
At kundene trenger litt hjelp til å velge 
lammeprodukter fikk vi bekreftet da vi i 
august, sammen med Gjesdal Sau&Geit 
og Nortura serverte lammepølser, 
lammeskav og ytrefilet av lam utenfor 
butikker på Ålgård. Da fikk kundene se, 
og ikke minst smake, hvor godt lamme-
kjøtt er. Kundene kunne deretter gå inn og 
kjøpe med seg produktene de hadde blitt 
servert. 
   
HAR DU SMAKT SAUE-CHIPSEN?
I samarbeid med Ragnar Vikingstad fra 
Karmøy har Fatland startet prøveproduk-
sjon av en tørket og saltet chipsvariant av 
sauekjøtt. Prøvesalget på Haugalandet før 
jul ble en kjempesuksess og prøvepartiet 

med «Vikingcheeps» ble omtrent revet 
ut av hyllene av nysgjerrige kunder. Nå 
jobbes det med å videreutvikle produktet 
både nasjonalt og internasjonalt. 

SMART Å BRUKE E-ØREMERKER
Fatland er et moderne slakteri og vi har 
tatt i bruk moderne teknologi på våre 
slakterier for å være mest mulig effektive 
og konkurransedyktige. Det ligger en stor 
gevinst i å utnytte potensialet i elektronisk 
merking, og vi ber alle våre sauebønder 
om å bli med på denne satsningen. Vi 
minner også om viktigheten av å merke 
innkjøpte dyr med e-merke, for å få op-
pgjør for rett dyr! I dag dekker Fatland 
ekstrakostnaden ved elektronisk merke, 
ved å gi 70 øre ekstra pr/kg. 

SAUEKONTROLLEN OG RÅDGIVING
Sauekontrollen gir deg den kunnskap du 
trenger om dyrenes helsestatus, tilvekst 
og slaktekvalitet, i tillegg til kontroll på 
produksjonsresultater og beitebruk. 
Fatland har også i 2017 hatt en god økn-
ing i medlemsmassen i sauekontrollen 
og vi gleder oss over at flere og flere ser 
nytten av kontrollen! Vi ønsker at alle våre 
medlemmer får en god start, og hjelper 
nye godt i gang. 

Ta gjerne kontakt med oss, vi ønsker å ha 
en god kontakten med alle våre produse-
nter!
Hilsen oss i Fatland
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FORMEL Sau Ekstra
gir økt lammetilvekst

Toppkraftfôr til sau fra februar til beiteslipp

Vi har styrket proteinkvaliteten for å sikre optimal tilvekst og helse for  
sau og lam.  
 
FORMEL Sau Ekstra har gunstige og unike egenskaper: 

• Et svært smakelig fôr med høyt innhold av energi og protein
• Høyt innhold av E-vitamin
• Høyt innhold av Metionin (svovelholdig aminosyre)
• Passer til de fleste typer grovfôr
• Stimulerer til økt mjølkeproduksjon
 
Resultatet blir større og tidligere slaktemodne lam og dermed  
økt lønnsomhet for deg som produsent!

Har du spørsmål om fôring av sau og lam, ta kontakt med en av  
våre konsulenter.

fkra.no - ordretelefon 994 30 640
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Bryne Landbruksservice AS 
 
P.B 284-4349 Bryne 
Hålandsveien 31, 
4344 Bryne 
www.bls-as.no 
51 77 07 00 
post@bls-as.no 

Produsert på  
melkeråvarer fra TINE 

VI GJENTAR KJEMPE SUKSESSEN  

ÅPEN SAUEDAG 
Lørdag 24. februar 2018,  

fra kl 09.00 til 16.00 
i butikken på Hålandsveien 31, Bryne 

 
Åpen-dag priser 

på rekvisita og utstyr 
Benytt anledningen til å få/bestille  

det dere trenger til sesongen. 


