
Referat fra Teamsmøte om «Kåring i Rogaland» 

Dato/tid: 3. august 2022 kl 19:00-21:00 

Deltakere:  

Rogaland Sau og Geit: Kjell Åge Torsen, Jon Egil Østerhus, Per Johan Lyse og Eirik Gilje 

Time Sau og Geit: Elin Fuglestad 

Sør-Jæren Sau og Geit: Cathrine Undheim 

Time veraring: Jone Lende 

Hå veraring: Leif Matnisdal 

Norsk Sau og Geit: Sven Reiersen, Martin Opheim Gløersen og Thor Blichfeldt 

 

Saksbehandler: Thor Blichfeldt 

Møteleder: Sven Reiersen 

Referent: Cathrine Undheim 

 

Formål med møte 

Møtet ble arrangert på initiativ fra NSG sentralt ut fra flere henvendelser om den uenigheten som 

foreligger angående kåring i høsten 2022: 

- Lokallagenes forpliktelse til å avholde kåringssjå 

- Enkeltprodusentenes mulighet for få gardskåring istedenfor å møte på kåringssjå 

- Ekstrakostnaden med å få gardskåring i tillegg til vanlig kåringsavgift 

Formålet med møtet var å komme fram til et kompromiss som alle parter kan akseptere, og oppnå 

enighet om kåring 2022 i Rogaland. 

 

Årsmøtevedtak i RSG om kåring (26. februar 2022) 

Tolkning av reglementet som NSG har om kåring.  

- RSG v/Thorsen sendt i fjor inn sak til NSG om tolkning av kåring reglementet. Thorsen sier de 

aldri fikk noen svar ut fra innmeldt sak og har da tolket reglementet ut fra hvordan de så det. 

- Blichfeldt opplyste om at Torsen ringte og diskuterte kåringsregelverket med meg og vi gikk 

gjennom det i detalj (Ved oppslag i telefonloggen min fant denne samtalen sted 14. februar 

og varte i 1 time og 19 minutter. Torsen hadde dermed fått informasjon om tolkningen før 

årsmøtet ble holdt.) 

NSGs kåringsregler § 1 

Blichfeldt gikk gjennom hva som står i § 1 i «Regelverket for kåring av værlam» 



- NSG har krav om at fylkeslag skal tilby kåring til alle i sitt fylke, men det er ikke krav om 

kåringssjå.  

- Det er helt opp til fylkeslaget å bestemme om det skal avholdes kåringssjå eller gårdskåring. 

- Vedtaket som ble gjort i RSG sitt årsmøte i februar 2022 krever ingen søknad til NSG om 

dispensasjon fra regelverket.  

Gjennomgang av årsmøtesakene i RSG som er sendt inn av Time og Sør-Jæren 

Sak 1 fra Time Sau og Geit om tilbakebetaling av 8000 kr som RSG hadde krevd inn pga gardskåring.  

- Årsmøtet avslo denne søknaden 

- Elin Fuglestad opplyste at Time Sau og Geit anså denne saken som opp og avgjort. 

Sak 2 fra Sør-Jæren Sau og Geit om ønske om å fortsette med gardskåring for alle medlemmer-  

Forslag til vedtak fra Sør-Jæren: Valgfritt om lokallag i Rogaland ønsker gardskåring (hjemmekåring) 

eller kåringssjå (Kalt «Valfri kåring» i avstemningen). 

Forslag fra styret i RSG: Opprettholde vedtak om kåringssjå som prinsipp i alle lokallag. (Kalt gamal 

ordning» i avstemningen). 

Forslaget fra RSG var basert på: 

- Tolkningen av NSG sine kåringsregler § 1 om at kåringssjå skal være hovedregelen 

- RSG har siden 2019 arbeidet for å komme tilbake til kåringssjå i hele Rogaland 

- Smittesituasjonen i Rogaland gjør det akseptabelt å holde kåringssjå  

Forslaget fra Sør-Jæren falt med 17 mot 30 stemmer for «Gamal ordning». 

Undheim presiserte at det var ikke mulighet å stemme blankt på noen av disse sakene fra årsmøte, 

det var kun ja eller nei som var mulig. 

Innspill fra møtedeltakerne: 

Østerhus: Jeg synes Blichfeldt ønsker å «rive i stykker» årsmøtevedtaket til RSG.  

Blichfeldt: Dette er ikke formålet med å gå nøye gjennom vedtaket. Men årsmøtevedtaket må være 

basert på korrekt informasjon. Er det gjort ut fra feil forutsetninger, kan det stilles spørsmål om 

vedtaket er gyldig. 

Matnisdal: Fotråteforskriften i Rogaland gjelder fortsatt. Hvis smittefaren var over, burde denne vært 

opphevet. Det skal også praktiseres fotbading før og etter deltakelse på kåringssjå. Dette tilsier også 

at smittefaren er til stede. Så lenge det er soneforeskrift i fylket må vi følge den. 

Undheim: Egenerklæringen som den enkelte utstiller skal levere på kåringssjået, bør ha et punkt om 

at utstiller har gjennomført fotvask. 

Blichfeldt: Jeg mener det er vanskelig å nekte et lokallag å gjennomføre gårdskåring hvis lokallaget 

viser til at de ønsker å droppe kåringssjå for å styrke smittevernet. 

Lende: Hvem gir dispensasjon til at besetninger kan reise til andre kommuner på kåring når man har 

restriksjoner i sin kommune? Dette var det ingen som svarte på, men RSG skulle komme tilbake på 

det etter styremøte 24.08.2022. 

Undheim: Hvis lokallaget holder kåringssjå må medlemmene i lokallaget være forpliktet til å stille på 

sjået i eget lag, og ikke stille på sjå arrangert av andre. 



Prinsipiell diskusjon om kåringsavgiften: 

Møtedeltakerne var enige om at: 

- Kåringsavgifta skal være lik for alle utstillere i fylket, selv om kostnadene kan variere mye 

- «Stoppavgiften» for gardskåring skal være like stor for alle utstillere i fylket 

(hvor stor stoppavgiften børe være, diskuteres seinere) 

Oppsummering: 

- Alle møtedeltakerne var nå innforstått med hvordan Kåringsreglenes § 1 skulle forstås 

- Et årsmøtevedtak i RSG er bindende inntil det eventuelt blir gjort et nytt vedtak i et nytt 

årsmøtet. 

- Intensjonen i årsmøtevedtaket i RSG var å sørge for at alle lokallagene som fram til nå hadde 

basert seg på gardskåring, skulle komme tilbake til å arrangere kåringssjå. 

- Ordlyden i årsmøtevedtaket gir styret i RSG stor frihet til å: 

o Utforme kravene til lokallagene om avholdelse av kåringssjå 

o Sette forutsetningene for gardskåring 

o Bestemme kåringsavgiften på kåringssjå og ved gardskåring 

 

Styremøte 15.06.2022, Sak 13 - Søknad om dispensasjon frå Kåringsreglane §1 og §2 

Sør-Jæren Sau og Geit, Time Sau og Geit og Forsand Sau og Geit søker om dispensasjon fra NSG sine 

kåringsregler § 1 og 2 for å kunne droppe kåringssjå og kun gjennomføre gårdskåring. 

Blichfeldt: Det er ikke nødvendig å søke om dispensasjon fra NSG sine kåringsregler. RSG beslutter 

dette ut fra sin egen vurdering av hva som er hensiktsmessig. 

Torsen om vedtaket i sak 13:  

- RSG har vedtatt hvordan et lokallag som ikke ønsker å holde kåringssjå, må gå fram 

- RSG har fastsatt «stoppavgifta» ved gardskåring til 2000 kr 

Flere av møtedeltakerne reagerte på den vedtatte stoppavgifta. RSG har de siste årene gått 

overskudd på kåring (innkrevd avgift har vært større enn kostnadene med kåring.). I 2021 var 

overskuddet 100.000 kr. Stoppavgifta på 2000 kr kan ikke være basert på reelle ekstrautgifter, i alle 

fall ikke i Time og Sør-Jæren. 

RSG bekrefter at inntektene fra kåring i 2021 dekket utgiftene og ga et overskudd, men slik har det 

ikke vært tidligere år.  

Undheim sjekket regnskapene og informerte om at RSG hadde gått godt i pluss de siste årene. 

Blichfeldt: Stoppavgifta kan ikke beregnes kun ut fra forholdene på Jæren. RSG må fastsette en 

stoppavgift som også tar høyde for at utstillere i andre deler av fylket kan komme til å be om 

gardskåring. Stoppavgifta bør dekke inn de faktiske merkostnadene med gardskåring sammenlignet 

med kåringssjå. 

  



Konkret forslag fra Blichfeldt til løsning i saken (punkt 1-4 nedenfor): 

1. La lokallagene selv velge om de vil ha kåringssjå eller ikke. 

 

Svar fra Torsen: Dette kan vi ikke gjøre, for vi har et årsmøtevedtak om at i skal gjennomføre 

kåringssjå. 

 

2. La enkeltmedlemmet velge om det vil møte på kåringssjå eller ha gardskåring 

 

Svar fra Torsen: Alle medlemmer kan søke RSG om å få gardskåring. 

 

3. Gardskåring koster 1000 kr ekstra per besetning i 2022 

 

Kommentar fra Blichfeldt: 

Utstillere som ikke vil akseptere en stoppavgift på 1000 kr ved gardskåring, får liten 

«sympati» fra meg. 

 

Svar fra Torsen: Vi tar opp igjen størrelsen på «stoppavgifta» ved gardkåring på styremøtet i 

RSG 24. august. 

 

4. Kåringsavgifta per kåra dyr beregnes årlig ut fra en kalkyle av hvor mye som må kreves inn 

for å gå i null (ut fra budsjettert omfang og budsjetterte kostnader) 

o I 2021 var kåringsavgifta 170 kr 

o Forslag til kåringsavgift for 2022: 200 kr per kåra lam  

(Økning fordi NSG fra 2022 innfører en avgift på 25 kr per kåra lam). 

Østerhus:  

- RSG har tatt i betraktning økte utgifter til NSG og har vedtatt at kåringsavgifta fortsatt skal 

være 170kr i 2022. 

- Stoppavgift på 1000 kr per besetning må medlemmene i væreringene klare å betale, da de 

slipper mye arbeid med forbading, kjøring etc. 

Undheim: 

Det ikke bør være stoppavgift i 2022 siden RSG har gått så godt i overskudd på kåring. Så får vi når 

året er over, regne ut hva de faktiske utgiftene har vært, og legge det til grunn for kåringsavgift og 

stoppavgift i 2023. 

Lende: Vårt utgangspunkt er at stoppavgifta bør være kr 0. 

Matningsdal: 

- Nytter ikke å godta et beløp i dag hvis vi ikke får med oss ringmedlemmene. Jeg må snakke 

med dem. 

- RSG bestemmer dette til syvende sist. Men vi ønsker jo ikke at noen melder seg ut av 

væreringene.  

- Hvis kommunen skal ha kåringssjå, må alle i Hå kåre i Hå, de kan da ikke reise til Gjesdal f.eks. 

Dette bør jo gjelde alle plasser så lenge RSG tvinger alle lokallag å arrangere kåringssjå. 

Reiersen: Rogaland har dommersamling for kåringsdommere 21 aug. Jeg ønsker ikke at denne saken 

er et tema på dommersamling.  



Oppsummering 

Formålet med møtet var å komme fram til et kompromiss som alle parter kan akseptere, og oppnå 

enighet om kåring 2022 i Rogaland. 

Resultat: 

• Vi oppnådde ingen enighet i dag 

• RSG vil ta opp saken til en siste behandling i sitt styremøte 24.08.2022 

Reiersen: 

- Vi ønsker alle at kåring skal være et tiltak med bred oppslutning blant 

væreringsmedlemmene og selgerne av livdyr 

- Jeg vil derfor be fylkeslaget om å være litt romslige og finne løsninger som forhåpentligvis 

kan aksepteres av flest mulig lokallag og utstillere. 


