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Årsmøte 

Time Sau- og Geit har årsmøte på Undheim Samfunnshuset 28. januar 2021 kl.19:30.
Saker til årsmøte må være innkomne til styret seinast 8 dagar før årsmøte.

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

• Kjell Åge Thorsen RSG informerer om aktuelle saker og siste nytt.

Alle er velkomne.

Sakliste:
 1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
 2.  Val av to til å skrive under møteprotokollen.
 3.  Årsmelding
 4.  Rekneskap
 5.  Innkomne saker
 6.  Val:
  a. Val av leiar for eit år
  b. Val av to styremedlemmar for to år.
  c. Val av to vara medlemmer for eit år.
  d. Val av 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 eit vara medlem til Undheim Samfunnshus
  i. Godtgjersle til styret.
  j. Val av eit medlem til valnemnda.
 7. Eventuelt

Forslag til arbeidsplan for Time sau og geit 2021

Medlemsverving. Vidare innsamling og oppdatering av medlemsregister, fagmøta, kurs, 
heimeside oppdatering, kåring og ull innsamling. Arbeid 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 informasjon 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 913 14 190 med namn og nummer, så ordnar med me det. Laget har til utlån for 
medlemmane til TSG ein stor grill. Denne står i bua vår på skytebanen, ta kontakt med 
Arne om du vil låne denne. 

Ull container:
Ull til Nortura, hjå Simen Høyland Timevegen 506 mob. 938 18 410
Ull til Fatland, hjå Arne Berge Timevegen 532 mob. 950 69 709
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Innstilling frå valnemnda: 

Leiar for 1 år  : Geir Risa  (attval)

Styremedlemmer for 2 år: 

 Ådne Øverland  (ikkje på val)

 Grete Gerritsen  (ikkje på val )

 Helen Tjensvoll Vatland (attval)

 Elisa Garpestad  (ny)

1 Varafor 1 år: Ståle Fjermestad (ny)

2 Vara             for 1 år: Eivind Norheim  (ny)

Revisor           for 2 år:  Ola Eikeland              (ikkje på val)

 Magnar Undheim (ny)

Utsendingar til Fylkesårsmøte 12-13.02.2021:  Leder

 Nest leder

 1 Styremedlem

Vara til Fylkesårsmøte 12-13.02.2021: Styret får fullmakt til å utnemne dei.

1  medlem til valnemnda for 1 år: Sveinung Hadland       (ny)

3 medl. til Undheim Samfunnshus for 1 år: Terje Nedrebø    (attval)

 Jone Undheim    (attval)

 Terje Grødem    (ny)

1 vara til Undheim Samfunnshus 1år: Geir Sæland   (ny)

Godtgjersle til styret 2021:  Leiar  6000,-

 Sekretær 4000,-

 Kasserar 3000,-

Andre styremedlemmer og 1 vara:          1000,-    

Valnemnda foreslår ingen endringar i godtgjersle til styret for 2021.   

Valnemnda 2020:  Geir Sæland, Nils Eirik Hinnaland  og Arne Berge        
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ÅRSMELDING 2020
Laget har i 2020 hatt 141 (140)medlemmar, 100(104)hovudmedlemmar, 20(21) hus-
standmedlemmar og 19(15) støttemedlemmar.

Lager har 2 æresmedlemmar: Torstein Tunheim og Hermund Lende (RSG)

Årsmøte 2020 var på Undheim Samfunnshus 30 jan 2019. Det var 57 stk. som møtte. 

Rolf Gunnar Husveg snakka om korleis fylkesmannen ønsker for småfenæringa i Ro-
galand skal framstå. Kjell Åge Thoresen frå RSG informerer om aktuelle saker og siste 
nytt.  

Styret i 2020 har vore:
Leiar:   Geir Risa
Nestleiar:   Ådne Øverland
Kasserar:   Sveinung Hadland
Sekretær:   Helen Tjensvoll Vatland
Styremedlem:   Grete Gerritsen
1.varamedlem:   Eirin Undheim
2.varamedlem:   Elisa Garpestad

Me har i år hatt  4 styremøter, 1 pakkemøte og handsama 30 bokførte saker. 1.varam-
edlem har vore innkalla på styremøte. Det er sendt ut informasjon på SMS. Årsmøte i 
Fylkeslaget var på Scandic Haugesund, 14-15 feb. 2020. Geir Risa, Ådne Øverland og 
Helen Tjensvoll Vatland møtte frå TSG. Leiarmøte i haust gjekk ut grunna Covid-19 . 
Stilla opp til dugnad under FM i gjetarhund og NM i gjetarhund. Time og Sør Jæren Sau 
og Geit hadde regionmøte 30 november  på  Time Skyttarhus.

Tilstellingar:
1 feb. Sauedag, Gamletun gard
4 mars. Vibemøte, Undheim samfunnshus
4 mars. Dyrevelferd og Smittevernkurs, Gamletun gard
16-18 okt. NM i Gjetarhund tevling, Klepp. 
3 nov. Møte om erfaringsgrupper med Sør Jæren Sau og geit
4 des. Fatland Cup hjå Sven Kverneland

Skotpremie på rev:
Det er utbetalt skotpremie på 34 revar mot 46 i fjor. Time Bondelag støtta med 3000kr

Kåringsdagen.
21 sept-20 hadde me heima kåring. Det vart kåra 100 vêrlam (98 i fjor). I tillegg vart 16 
lam vraka under kåringa i år.5 blei kåra på dispensasjon. Torill Undheim, Leif Matnis-
dal, Alf Torstein Pettersen og Ken Rune Birkeland var oppsett som dommarar frå NSG. 
Alf Torstein Pettersen hadde også alt pc- arbeid. 

Premiering av beste værlam, etter dommarpoeng:

Beste O-kåring NKS: 202041623-10-9-9   eigar: Magne I og Sigrid Undheim

Beste kjøtt- kåring:   202041628-14-14-9-9-9   eigar: Sondre Topdal
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Premiering av oppgåve:
Vibå 4H:  Christoffer Sægrov Holm for prosjektet Gardsliv

Frøy 4H:  Oda Steinsland Moi for prosjektet fotograf

   Styret
Geir Risa Sveinung Hadland  Ådne Øverland
Eirin Undheim Grete Gerretsen  Helen Tjensvoll Vatland
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9Øst
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

Med dobbel rist og tett bunn er FS rundballehekk  
en hygienisk løsning som gir mindre fôrspill.  
Kjegleformet bunn gjør at ballen «deler» seg,  
og dermed blir det ingen gjenstående rester  
av ballen som sauen ikke får tak i, og vi får god  
utnyttelse av grovfôret.

•   28 eteplasser
•   Tett bunn (fungerer fint til kraftfôr)
•   1,90 m diameter utvendig ring og 1,65 m innvendig ring
•   Totalhøyde 1,25 m 

FS rundballehekk
– gir minimalt fôrspill 
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SLUTTORD
Tar en for seg året 2020. Har dette vært et meget spesielt år. Prega av Covid 19, 
og arrangement som har vært vanskeligere å arrangere en normale år. Utad til 
medlemmene våre, har det gjerne virket, som at det har vært lite aktiviteter i laget. 
Men dette vil jeg avkrefte. Tatt i betraktning problemene som Covid 19 har skapt for 
oss, har vi klart å holde kåring, deltatt med personell på FM Gjeterhund, og NM Gjeter-
hund. Der vi stillet med hele 7 personer, og fikk skryt av RSG for bra dugnads onn i 
laget. Vil takke for di som har stilt opp, og gjort en flott jobb for laget.

Videre har styret i Time sau og geit vært opptatt av bland annet, ugressproblematikk, 
landbruksforhandlinger og innspill til dette, rovvilt utviklingen, flere saker fra RSG 
og NSG. Vi har avholdt 4 styremøter og et ledermøte for erfaringsgruppene, som vi 
viderefører sammen med Sør-Jæren sau og geit. Her har det ikke vært samlinger i 
gruppene, på grunn av Covid 19 restriksjoner. Vi har også holdt regionmøte, sammen 
med væringer, RSG, gjeterhund miljøet, og Sør-Jæren sau og geit.

Vider er balansen på lammekjøtt blitt bedre. Flere sauebruk er blitt lagt ned det siste 
året i de ulike kommuner. Det er grunn å stille spørsmålet, om en snart har nådd en 
smertegrense, for hva som er lukrativt å holde på med, eller ikke. Dette gjenspeiler 
seg i Time sau og geit sitt innspill til RSG rundt landbruksforhandlingene. Ved hjelp av 
nøkkelpersoner og diskusjoner i styret til Time sau og geit. Har vi kommet frem til at vi 
ønsker å fremme forslag om at minstefradraget på 6000 kr. i produksjonstilskuddet blir 
fjernet. Dette resulterer en gevinst for alle. Og spesielt for småbrukene. Videre ønsker 
vi å få opp målprisen på lammekjøtt. Og syntes at det er på tide denne får et løft, nå da 
det er blitt balanse, og gjerne litt sug i markedet. Her vil vi også etterspør de siste 50 
kr. som ble tatt bort fra de 500 kr. da utbetalingen av slaktetilskuddet ble overført til 
slakteriene. Da ble denne 50 lappen trukket av, grunnet overproduksjon av lammekjøtt. 
Noe som i dag ikke er tilfelle lenger. Videre ønsker vi å fremme 10% økning på hus-
dyrtilskudd småfe, beitetilskudd og utmarksbeitetilskudd.

Jeg ønsker å få takke styret i Time sau og geit, og alle våre samarbeidspartnere for 
et fint år, og et godt samarbeid. Det var med en viss frykt og skepsis jeg påtok meg 
ledervervet for snart et år siden. Da jeg gikk rett på posten leder, uten å tidligere ha 
vært styremedlem. Men ved hjelp av et godt fungerende styre, og tidligere fartstid med 
organisasjonsarbeid i bygdeungdomslaget. Må jeg si at dette har fungert utmerket. 
Arbeidsfordelingen har gått greit. Og hver en i styret har gjort en flott jobb. Vil ønske 
Sveinung, som går ut av styret, etter mange år, lykke til videre med nye spennende op-
pgaver. Og ønsker Elisa Garpestad velkommen inn i styret. Og til alle våre medlemmer, 
et godt nytt saueavls år. Måtte det bli mindre Corona, og mer etterspurt lammekjøtt.

Vennlig hilsen

-Geir –
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Sørg for god og allsidig fôring

Formel Sau Ekstra  
Vårt toppkraftfôr til sau fra ca. 8 uker før 
lamming til beiteslipp. Har et høgt protein 
(AAT)- og energiinnhold. Tilsatt ekstra E-
vitamin for søyer med 3 lam eller mer, og 
metionin for mer levedyktige lam.

Formel Sau   
Til bruk for søyer og livlam fra innsett på 
høsten til beiteslipp. Gir godt grunnlag for 
god melkeytelse. Tilsatt metionin for mer 
levedyktige lam.

Formel Sau Intensiv  
Spesialblanding med svært høgt fiberinn-
hold. Dekker vitamin- og mineralbehovet 
for sau om vinteren. Tilsatt metionin for 
mer levedyktige lam.

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 å gi dyra mineral- og vitamintilskudd: 
Pluss Sau Pellets og Pluss Sau Appetitt.

Vårt Formelsortiment til sau og lam er av høy kvalitet og passer til alle fôringsbehov.

FORMEL_sau_jan-2021_210 x 297.indd   2FORMEL_sau_jan-2021_210 x 297.indd   2 06.01.2021   15:34:0406.01.2021   15:34:04
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I skrivende stund lukter det pinnekjøtt hos 
Fatland og vi tar ett tilbakeblikk på året 
som har gått. Slaktetallene viser positiv 
utvikling i slaktemengde og kvalitet på 
alle våre anlegg. Stadig flere bønder vel-
ger å levere sine dyr til oss, det er vi glade 
og takknemlige for.
I Fatland legger vi stor vekt på å møte 
produsentene våre med både konkur-
ransedyktige priser og god kundeservice. 
Vi vil være det foretrukne slakteriet for 
produsentene. Vi ønsker å rette en stor 
takk til alle som har solgt sine dyr til 
Fatland i år. Vi vil fortsette å jobbe for å bli 
enda bedre for dere!
Kvaliteten på lammeslaktet i år har vært 
god. Lam fra utmark og heiabeiter i 
Rogaland var særs gode. Mye snø i vår, 
samt en kjølig juli måned, bidrog til friske 
beiter med «nygroa» og grønt gress helt 
frem til samling i september. Dette har 
gitt gode lam, velegna til videreforedling 
og salg.

Fantastisk salg i 2020
2020 har for alle vært et spesielt år. Fra 
mars og resten av året har hele landet 
vert rammet av Covid-19 viruset, dette 
har vært en belastning for oss alle. Men 
for salget av den norske bondens produk-
ter har vi sett en veldig positiv utvikling 
når grensene har vært stengt for både 
utenlandsferier og grensehandel. Salget 
av norsk kjøtt har økt betraktelig. Kjedene 
var også mer på vår side med synligere 
og lengre kampanjer på ferskvarer i høst. 
Vi opplevde et godt salg. Nå er vi midt i ju-
lesalget. Vi ser høye salgstall! Fatland sitt 
pinnekjøtt er test-vinner i år også, gode 
råvarer fra våre bønder og godt håndverk 
fra våre medarbeidere legger grunnlaget 
for dette.  
Vi er glade for å stadfeste at den gode 
trenden vi så på salg av sauekjøtt mot 
slutten av 2019 har fortsatt gjennom hele 
2020. Vi selger alt vi får inn av sau. Våre 
priser på sauekjøtt steg med nesten 10 

kr/kg i 2020! Godt arbeid i salgsmarkedet 
vil gi økte sauepriser også i 2021. Fatland 
vil bidra til denne nødvendige utviklingen.
Vi har valgt å holde oppe prisene på ull, 
selv om prisene internasjonalt har gått 
ned. Visste du at i tillegg til gode tekstil-
produkter av norsk ull, utvinnes også fett 
fra ulla som brukes til understellsbehan-
dling av biler?

Vi er der for våre bønder
Det er viktig for Fatland å være en trygg 
samarbeidspartner for våre produse-
nter. Rådgiving og faglig støtte skal vi 
være gode på. Vi har ulike hendelser og 
arrangementer året rundt rettet mot 
produsentmiljøet, og håper vi får fortsette 
med dette viktige arbeidet når situasjonen 
rundt korona tillater det. I tillegg jobber vi 
året rundt med fokus på Sauekontrollen. 
Vårt ønske er at flest mulig av sauepro-
dusentene er med i kontrollen. Vi hjelper 
gjerne deg som ønsker å ta i bruk dette 
gode produksjonsverktøyet.

Vi ønsker å invitere nye produsenter med 
på laget! Det er flere gode grunner for 
deg til å bli Fatland-produsent:
 - Vi trenger kjøttet! Salget går godt og  
  vi trenger mer ferskt kjøtt for å  
  dekke opp om salget. 
 - Som Fatland-produsent vil du få  
  tilgang på god faglig støtte og   
  veiledning gjennom våre produsent- 
  rådgivere og produsentmiljø.
 - Det lønner seg! Vi har svært   
  konkurransedyktige priser, tillegg og  
  bonusordninger. 
Ta kontakt for en spennende samtale om 
vilkår, priser og hverdagen som Fatland-
bonde!
Med dette takker vi Time Sau og Geit for 
2020 og ønsker alt det beste for 2021!

Tore Oftedal
Fatland Jæren

Småfesesongen 2020 Fatland
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Takk for flotte lam og sauer i i 2020.

2020 har vært et spesielt år generelt sett, men for sauen og beitedyra har det vært 
godt. Det kan vi lese ut fra slakteresultater fra i år.

Det har blitt levert 5849 lam i 2020 mot 5768 i 2019, de har hatt ei snittvekt på 20,1 kg, 
dette er 0,9 kg tyngre lam en i resten av Rogaland, snitt klasse er R pluss og snitt fett 
er 2 pluss, så lammene fra Time holder særdeles høy kvalitet.

I tillegg til at det har blitt levert kjempefine slakt, så har også salget av lam og spesielt 
sau tatt seg veldig bra opp.

Godt salg i sesongen 2020 gjør at vi har en betydelig bedre markedssituasjon når vi går 
inn i 2021, og ekstra grunn til optimisme er at Nortura/Gilde har fått etablert hverd-
agslam i større grad enn før, noe som gjør at vi vil få et større forbruk/salg mellom 
sesongene.

Vennlig hilsen
Stian Espedal
Nortura

Gode småfeprodusenter i Time
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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 

 
Velkommen til 

Lammerekvisita-butikken  
Bryne Landbruksservice AS  

i butikken på Hålandsveien 31, Bryne 
Pga Covid-19 situasjonen så har vi i år 

«sauedager» i stede for sauedag, hvor de  
vanlige gode tilbudene varer fra  

22.februar til 6.mars.  
Kom innom for en trygg handel, eller ta    

kontakt for bestilling.  
Vi leverer og sender selvfølgelig! 


