
1

Time Sau & Geit
Årsmelding og rekneskap
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Årsmøte 

Time Sau- og Geit har årsmøte på Undheim Samfunnshus 30. januar 2019  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. 

•  NLR- Ole Arnfinn Røysland med regnskapsfører: nybygg,penger og foring
•  Representant frå Rogaland Sau og Geit informerer om aktuelle saker og siste nytt.
•  NSG- Ken Lunn,Organisasjonssjef blir med.
 
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 2019. 
økes til 600,- 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. 
10. Eventuelt

Forslag til arbeidsplan for Time sau og geit 2019

Medlemsverving. Vidare innsamling og oppdatering av medlemmsregister, fagmøter, 
kurs, heimeside oppdatering, kåring, ull innsamling , NM i saueklypping og  sommar-
tur. 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 95069709 med namn og nummer, så ord-
ner me det. 
Laget har til utlån for medlemmane i TSG en stor grill. Denne står i bua vår på skyte-
banen, ta kontakt med Arne om du vil låna denne.
Ullcontainer 
Ull til Nortura , hjå Simen  Høyland  Timevegen  506   mob.93818410
Ull til Fatland , hjå  Arne Berge         Timevegen 532    mob.95069709
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Innstilling frå valnemnda: 

Leiar for 1 år: Arne Berge (attval)                                 
 
2 styremedlemmer for 2 år:        Sveinung Hadland (attval)
 Eirin Undheim (ny)   
                
   
1. Vara medlem styret for 1 år.      Helen Tjensvoll Vatland (ny)     
2. Vara medlem styret for 1 år:       Grete Gerritsen (attval)      
           
3 utsendingar til Fylkesårsmøte:  Leder, nestleder og 1 styremedlem
                       

2 vara medlemmar til Fylkesårsmøte:  Styret får fullmakt til å plukke ut desse. 
1 revisor for 2 år. Nils Petter Aarrestad (attval)  
     
3 medl. til Undheim S.hus for 1 år: Terje Nedrebø (attval) 
      
 Jone Undheim (attval) 
      
 Arve Undheim (attval)

1 vara til Undheim Samfunnshus:  Olav Taksdal (attval)  
 

Godtgjersle til styret 2018:                   Formann: Kr 6000,-
           
 Kasserar: Kr 2000,-
           
 Sekretær: Kr 4000,-.
Andre styremedlemmer og 1.varamedl.kr: 1000,- kvar

1 medlem til valnemd for 3 år: Nils Eirik Hinnaland (ny)  

Valnemnda har vore:    Jonny Topdal, Livar Nedrebø og Geir Sæland
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ÅRSMELDING 2018
Laget har i 2018 hatt 140 (143)  medlemmar, 104 (100) hovudmedlemmer,  21 (23) hus-
standmedlemmer og 15 (18) støttemedlemmer. 
Laget har 2 æresmedlemmer : Torstein Tunheim og Hermund Lende (RSG)
Årsmøtet 2018 var på Undheim samfunnshus 31 jan 2018. Det var ca 65 stk som møtte.  

Per Magne Sinnes fortalde og viste bilde/film frå heia, og Torill Undheim frå RSG var og 
hadde innlegg for oss.
             

Styret i 2018 har vore:
Leiar:    Arne Berge
Nestleiar:   Ådne Øverland
Kasserar:    Sveinung Hadland
Sekretær:    Sonja H. Skårland
Styremedlem:                                       Simen Høyland    
1. varamedlem:    Terje Grødem
2. varamedlem:     Grete Gerritsen

Me har i år hatt  4 styremøte, 1 ”pakkemøte” og handsama 28 bokførte saker. 1. vara-
medlem har vore innkalla til styremøta. Det er sendt ut informasjon på SMS. Årsmøte 
i Fylkeslaget var på Scandic Stavanger, Forus 23 og 24 feb. 2018. Arne Berge, Terje 
Grødem og Sveinung Hadland møtte frå TSG.  På leiarmøte 19. og 20. oktober 2018, på 
Raddison Blue, Haugesund møtte Arne Berge. Time, Nærbø og Sør-Jæren Sau og Geit 
hadde regionmøte 10 desember på Vestly.

Tilstellingar:
07.03.18: 
Stormøte på Undheim ilag med Sør-Jæren sau og geit. Jon Olav Husabø snakka om 
den gode sauen. Arvid Reiersen frå mattilsynet, snakka om dyrevelferd. Veterinær Atle 
Domke snakka om virkeligheten ute hos bøndene.

30.05.18: 
Hadde sosialt samvær med grilling hos Brigt Åge Høyland. Hadde planlagt trening med 
gjeterhund, men pga varmen blei det bare grilling og drøs.

02.06.2018: 
Me var klar til grillaksjon på M44, men pga av bål/grillforbud avlyste RSG aksjonen.

03.11.2018:
Busstur gjennom Bjerkreim vindmøllepark. Hadde middag hos Conni Austdal. Reiste 
vidare til Hallvard Veen, fekk omvisning og smaksprøver av ulike geiteprodukt. Det var 
ein vellykka tur med god guide i Hallvard Veen.
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16.10.2018:
Medlemsmøte på Undheim, tema sauekontrollen og jakt på garden. Mari Langaaker 
frå Animalia, og Arvid Rosland frå Nubben jakt og fiske var med. Leif Håkon Korsbø frå 
Prima var og med.

Skotpremie på rev:
Det er utbetalt skotpremie på 37 revar mot 16 i fjor.

Kåringsdagen.
24 sept- 18  hadde me heimekåring. Det vart kåra 98 verlam  ( 117 i fjor). I tillegg vart 
14 lam vraka under kåringa i år. Torill Undheim, Oddbjørn Laksesvela, Jarl Nord-
Varhaug og Alf Torstein Pettersen var oppsett som  dommarar frå RSG. Stein hadde 
også alt pc-arbeidet. Laget sponset kåringsavgifta og søkte midler frå Time Bondelag 
(Hestefondet),fekk 50% dekka der.
 
Premiering av beste værlam, etter dommarpoeng:
Beste O- kåring :              201840740 10-9-10             eigar: Magne I. Undheim
Beste Kjøt- kåring :   201840791 14-14-9-10-10     eigar: Geir Risa

Premiering av oppgåve:
I  Vibå 4H:     Andreas Time for prosjektet Kniven min
I Frøy 4H:    Oda S. Moi for prosjektet Kopplam

        

   Styret
Arne Berge          Sveinung Hadland            Ådne Øverland
Sonja H. Skårland  Simen Høyland           Terje Grødem
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SLUTTORD
2018 gjekk fort. Vi har lagt bak oss ein kald vår, varm sommar og fekk mykje regn i 
september. Bekymringsverdig slaktepris på både sau og lam, i tillegg til krevande for-
situasjon gav oss tilstrekkeleg utfordringer også dette året, og inn i neste år.

Det har vert, og er fortsatt stort fokus på dyrevelferd, det må vi utnytte til å bli noko 
positivt for oss. Vi må passe på å levere kvalitetslam og ikkje minst kvalitetssau til 
slakt. Avmagra og lite appetittlege dyr bør gå til destruksjon. Då trur eg omsetning-
savgifta vil gå ned, fordi denne  må betale slakting av dyr som eigentleg ikkje skulle 
vore levert, og som må regulerast bort. Dette vil og gi god dyre/bondevelferd. Butikkene 
må og skjerpe seg, fårikål er Norges nasjonalrett og derfor bør tilgangen til fårikålkjøtt 
vera betre enn i dag.

Det har vore god aktivitet i styret, med møte, busstur og sosialt lag osv. 2019 vil også 
bidra med aktivitet. Spesielt NM i saueklypping 5 oktober. Der treng me mange med.

Eg vil takke medlemmane, styret og alle andre som har, og er involvert i Time Sau og 
Geit for samarbeidet i 2018.

Så heilt til slutt:
Tenk dyrevelferd, vær stolt av deg sjølv. Produser gode råvarer og pass ekstra godt på 
dykk sjølv.
Ta vare på godfølelsen  i arbeidet, og ta det fram når bakken blir bratt.
Lykke til i 2019.

- Arne -
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•  Høg konsentrasjon av AAT, PBV og energi.
•  Høg tilvekst på lamma.
•  Tilsett ekstra E-vitamin for meir livskraftige 
    lam.

TOPLAC SAU SAUEFÔR

SAUEFÔR DREKTIG SAU/LAM APPETITT

•   Høgt proteininnhald for god lammetilvekst
•   Tilpassa fiberinnhald for god vomfunksjon. 
•   Optimalt val dersom innefôring etter 
     lamming overstig 3 veker.

•  Vitamin- og mineralrikt
•  Organisk selen og masse vitamin E. 
•  3-5 hekto dekker behovet ved middels     
    surfôr.

•  Fiber- og proteinrikt.
•  “All-round” kraftfôr til alle sesongar. 
•  Fungerer svært godt i kraftfôrautomatar. 

August-paring

Kraftfôr til 
sau og livlam

Kraftfôr til 
kopplam og 
slaktelam

Tilskuddsfôr 
til sau 
og livlam

Sau/Lam 
Appetitt

Sau/Lam 
Appetitt

Sau/Lam 
Appetitt

Sau/Lam 
Appetitt

Sauefôr 
Drektig

-

Sau/Lam 
Appetitt

TopLac Sau, 
eller Sauefôr

Prem. Drektig Sau 
TOPLICK Sau 
Saltslikkestein

TOPLICK Sau 
Saltslikkestein

TOPLICK Sau
Saltslikkestein

TOPLICK Sau
Saltslikkestein

Etter paring til ca 1 
mnd før lamming

1 mnd før lamming 
til beiteslepp I beiteperioden

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

          

Sortimentet til sau
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
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Godt Nyttår og takk for samarbeidet i 
2018.

Med et tilbakeblikk på 2018, kommer 
raskt bildene av brun svidde beiter, skog-
brann, ekstra kostnader på kraftfor og 
fortvilelse fram. Et år mange utfordringer, 
først tørke så mye regn.
Tidlig i sesongen er det Rogaland som 
dekker markedet med lam, på landsplan. 
Med butikk kjedene og industri kunder 
hengene over skulderen, med løfter 
om kvalitet råstoff til bla. Pinnekjøtt og 
markedsdekning. Var det derfor stor 
spenning ved sesongstart på kvaliteten 
som kom inn.  
Selv om ikke Time var det området som 
ble rammet hardes av tørke, syntes jeg 
det er imponerende å se hvor godt dere 
taklet året. Gjennomsnitt vekta i Time 
gikk opp fra 18,7 kg i 2017 til 19,4 kg i 
2018. Sammenligner vi gjennomsnitts-
vekta med Rogaland, ligger Time et helt 
kg høyere og 0,7 kg over landsgjennom-
snittet. Når det gjelder klassifiseringen 
av slaktet ligger største del av slakte i 
Time på R+ med 2161 lam. Imponerende 
at øvre del av EUROP systemet også har 
mengder med slakt registrert. Gi dere 
selv en klapp på skulderen. Bra jobba!

Totalmarked melder om over 100 % 
markedsdekning gjennom hele slak-
tesesongen. Det betyr at sauebonden i 
Nortura har levert nok lam hver uke til 
alle kunder. Da har vi utnytta markedet 
maksimalt. Tusen takk for det!
I overproduksjon og tørke kriser er det 
viktig med et sterkt samvirke med bonden 
som eier.  Vi skal ikke lenger en Sverige 
før vi ser hvordan ting fungerer uten et 
sterkt samvirke. Svenske bønder måtte 
vente i 8 måneder for å få slakte storfe 
i tørkeperioden. Slike tilstander er det 
ingen som ønsker. 
Næringa har hatt noen år i motbakke. 
Noen slutter med sau, andre minker ned 
på antall sau. Fatt mot, det er lys i tun-
nelen. Lammesalget går bra, det er tross 
alt lammene bonden lever av. 
Det er mange dyktige bønder i Time, men 
ønsker du å gjøre det enda bedre, ring 
oss. Vi jobber for bonden og medlemmene 
i Nortura. 
Hilsen
Siri Kvam Haugland
Tilførselsleder Forus og Egersund. 

En stor takk til Time bonden for  
god kvalitet.
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Småfesesongen 2018 – positive 
forventninger til 2019! 
2018 er på hell og Fatland er ferdig 
med slakting av småfe for i år. Ved siste 
slakteuke er det slaktet ca. 170 500 lam, 
30 300 sau/ung sau og 900 værer fordelt 
på våre slakterier Fatland Ølen, Jæren 
og Oslo. I forhold til 2017 er det slaktet 
ca. 4500 flere lam i 2018. Til tross for en 
krevende sesong med tanke på vær og 
klima har kvaliteten på årets lam vært 
bra! Gjennomsnittlig slaktevekt på lam er 
0,5 kg høyere enn i fjor, fett og klasse er 
tilnærmet likt. 
Vi må berømme våre gode produsenter 
som har levert gode lam til tross for en 
krevende sommer. Tusen takk for deres 
gode arbeid og leveranse!

Salg, markedssituasjon og forventninger 
til neste sesong
Lammesesongen startet tidlig med slakt 
av mange kvalitets lam i august pga 
tørkesituasjonen. Pinnekjøttproduksjonen 
kom da tidlig i gang, dette er en veldig 
viktig del av det totale lammesalget for 
oss. Utover høsten jevnet tilførsel av lam 
seg ut og sesongen sett under ett nor-
maliserte seg. Sesongen for fårikålkjøtt 
av lam ble veldig lang i høst og salget 
ble utrolig bra. Slaktemengden i 2018 
ble noenlunde lik som tidligere år, med 
ca. 200 000 egne slakt og oppkjøp av ca. 
90 000 lammeslakt for å dekke opp om 
salgsmengden. Salget av lammekjøtt går 
veldig godt, og det er allerede gjort salg-
savtaler for alle lammeslakt for 2019.

Salget av sau gikk over all forventning. 
Fatland slakter selv ca. 30 000 sau og ung 
sau, og kjøper råvarer av sau fra andre 

slakterier for å dekke opp det totale 
salget. Alle slakta sau er solgt til kundene 
som fersk vare, som fårikålkjøtt av sau, 
spekemat, kebabkjøtt og sodd. Produkter 
som sau-indre og –ytrefilèt er også solgt, 
men er midlertidig fryst ned og klar for 
grillsesongen 2019. Fatland har også et 
pågående arbeid med å få sauekjøtt inn i 
det internasjonale markedet.  
Styrket rådgiving 
Vi har styrket rådgivingstjenesten innen-
for alle dyreslag den siste tiden – også på 
sau og geit! Rådgiverne jobber daglig med 
faglig rådgivning om husdyrbruk, drift-
srutiner, bygg løsninger, økonomi, fôring, 
stell og slakteplanlegging. Fatland ønsker 
å støtte opp om sine produsenter, rådg-
iver er tilgjengelig for hver enkelt bonde 
– ikke nøl med å ta kontakt!   I tillegg til 
det faglige er det viktig med det sosiale 
fellesskapet. Derfor planlegger Fatland 
flere fagdager/ temasamlinger i 2019 
hvor sauebøndene inviteres til faglig- og 
sosialt påfyll. 
GLADMELDING: Fatland trenger mer sau 
og flere lam!
Fatland selger alt vi slakter av både 
sau og lam, vi må kjøpe kjøtt fra andre 
slakterier for å dekke etterspørselen fra 
våre kunder. Det er vårt ønske å ha enda 
flere produsenter av sau og lam direkte 
tilknyttet Fatland. Ta gjerne kontakt for en 
spennende samtale om vilkår, priser og 
hverdagen som Fatlandbonde!

Fatland takker Time Sau og Geit for 2018 
og ønsker alt det beste for 2019!

Tore Oftedal. Produsentrådgiver Småfe, 
Fatland Jæren
96946181/ toro@fatland.no
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fkra.no - ordretelefon 994 30 640

Sørg for god og allsidig fôring
Vårt FORMEL-sortiment  til sau og lam er av høy kvalitet og passer til alle fôringsbehov.
 
FORMEL Sau Ekstra  Vårt toppkraftfôr til sau fra ca. 8 uker før lamming til beiteslipp.  
    Har et høgt protein (AAT)- og energiinnhold.

FORMEL Sau   Til bruk for søyer og livlam fra innsett på høsten til beiteslipp. 
    Gir godt grunnlag for god melkeytelse.

FORMEL Sau Intensiv Spesialblanding med svært høgt fiberinnhold.  
    Dekker vitamin- og mineralbehovet for sau om vinteren.

FORMEL Lam   Kraftfôr til lam fra fødsel. Har god smakelighet og høgt innhold av AAT.
    Egner seg godt til kopplam/grillam og til lam på støttefôring, mens de går   
    sammen med mora og dier på beite.

Husk også å gi dyra mineral- og vitamintilskudd Pluss Sau Pellets og Pluss Sau Appetitt.
 
Ta gjerne kontakt med en av våre konsulenter på kraftfôr for gode råd og veiledning.

FORMEL tilpasset 
din produksjon
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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 23. februar 2019, 

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.


