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Me satsar på landbruket

Ryfylkebanken 
- alltid tett på

Lokalt og digitalt. 
Me hjelper deg der du er.

Ta kontakt.
Telefon 51 75 44 00
hjelmeland-sparebank.no

Foto: Fridlaug Erfjord
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Årsmøte  Rogaland sau og geit for 2021 

Årsmøte i 2022 blir også dette året halde på teams, då me såg at det blei vanskelig å 
gjennomføre pga av restriksjoner.
Derfor går ordinært årsmøte dessverre ut og det vert i staden eit forenkla årsmøte på 
Teams.
Dette vert eit dagmøte, Laurdag 26.02 frå kl 09.00 til 13.00 ca.
Alle som skal vere med på Teams-møtet må sende oss e-postadressa sin, lokallags-  
leiaren har som ansvar å sende inn e-postadresse på deltakarane frå sitt lokallag,  
dette må me ha INNEN 11.02.22.  Det er  siste frist for saker inn til årsmøtet og 
påmelding!!!!  Sakspapirer vert sendt ut etter påmeldinga.

Program:
• 08.45-09.00 Pålogging
• Velkomst og Informasjon ved Leiar RSG Kjell Åge Torsen
• Opprop
• Val av 2 stk til å skrive under møteprotokoll
• Gjennomgang Årsmeldinga
• Rekneskap
• Budsjett
• Innkomne Saker
• Val
• Oppsummering og avslutning ved leiar.
 
Håper så mange som mulig får til å delta og så satser me på å komme sterkere tilbake 
til høsten, og at det kan arrangeres Ledermøte på normalt vis.
 
 
Mvh Iren Vestersjø Hidle

Tlf 41299390
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Ja så er nok eit år  med Covid omme….. 
Året starta med ein ny form for årsmøte 
for oss, som vart på teams. Med god hjelp 
frå Håvard som tok seg av stemninga 
og ordstyrar Hanne Elise som holdt god 
orden i rekkene så gjekk dette godt. Men 
me hadde håpa på fysisk møte dette året, 
men såg tidleg i januar at dette let seg 
ikkje gjennomførast.

NSG sitt årsmøte blei også gjennomført 
via teams, RSG styret var då samla på 
Lende hos Arne. Me takkar Arne for gjest-
friheten .

RSG har hatt fokus på om å få gjennom-
ført smittevernkurset i 2021, men pga 
Covid situasjonen har me måtte avslutte 
dette prosjektet fordi tida gjekk ut.

Markedssituasjonen på sau og lam tilseier 
at det ved nyttår var 700 tonn lam og 200 
tonn sau på lager. Slik som situasjonen er 
nå tilseier det at me i ballanse. Dette kan 
komme av at det er en del sauebruk som 
er blitt lagt ned grunnet dårlig økonomi i 
sauenæringa.

Aktiviteten dette året i RSG regi har som 
året før vert sterkt prega av covid. Men 
det løysna litt på seinsommaren slik at me 
fekk gjennomført eit meget godt leder-
møte, dette i kombinasjon med avlsutval-
get og væraringane. Raselaga i Rogaland 
var også invitert til møtet, der nokon få 
deltok, me takkar dei som møtte opp.

Slakteri overvåkinga med tanke på fotråte 
har gått sin gang i år også, RSG takkar 
slakteria for god logistikk på gjennom-
føring av dette. 

RSG har fokus på å engasjera lokallaga til 
å sende inn forslag til jordbruksforhand-
lingane, dette er viktig for styrke økono-
mien i småfehaldet. RSG har her eit godt 
samarbeid med Bondelaget og Bonde og 
småbrukarlaget.

Kåringa i 2021 vert stort sett gjennom-
ført med kåringsjå dei fleste plasser, 
tilbakemeldingane seier at dette var svært 
vellykka. Somme plasser var det fleire 
enn vanleg som stilte lam til kåring, det er 
veldig positivt og skapar engasjement. 

Me har hatt god dialog med Rogaland 
Gjeterhundlag og det har vert arrangert 
ein del stevner og prøvar i fylket.

NM i saueklypping og ullhåndtering vert 
i 2021 lagt til Bjerkreim, det var laga i 
Dalane regionen som tok på seg dette 
arbeidet. Det vart eit meget velykka 
arrangement,  takket være flinke folk som 
stilte til dugnad. Me tanke på at NM blei 
tildelt Rogaland så seint som i juli, så var 
det godt gjort at dette blei så godt. 

Til  hausten håper RSG at Agrovisjon let 
seg gjennomføre, RSG vil stille på stand 
der slik som i 2019. Me håper at lokallaga 
også vil vere med oss på dette.

Styret i RSG har hatt eit godt samarbeid 
gjennom året til tross for Coviden. Vil 
også takke lokallaga for gode innspel som 
me har jobba med. NSG,  andre samar-
beidspartnarar og sponsorar fortjener også 
ein stor takk.

For RSG 
Leiar Kjell Åge Torsen

Melding frå styret
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Styret i Rogaland Sau og Geit 2021 

Leiar: Kjell Åge Torsen
 Tlf. 975 12 814 - E-post: kjell.torsen@lyse.net

Nestleiar/kasserear:          Arne Berge
 Tlf. 950 69 709 - E-post: arnber3@online.no               

Styremedlem/ Sekretær: Iren Vestersjø Hidle
 Tlf. 412 99 390 - E-post: iren_vesthi@hotmail.com

Styremedlem: Hanne Lundal  
 Tlf. 930 88 345 - E-post: hanne.lundal@gmail.com

Styremedlem: Hallvard Veen
 Tlf. 992 37 481 - E-post: hallvard@veengard.no

1. vara: Jon Egil Østerhus
 Tlf. 952 31 416 - E-post:  j-egiloe@frisurf.no 

2. vara: Dagfinn Knutsen 
 Tlf. 907 90 639 - E-post: daffy73@live.no 

3. vara: Elin Fuglestad 
 Tlf. 476 63 613 - Epost: elinfuglestad@gmail.com

Leiar Avlsutvalet: Per Johan Lyse
 Tlf. 52 77 99 60 / 470 36 006 - E-post: pejl@online.no

Gjetarhundnemd: Jakob Vetrhus, Leiar Rogaland Gjeterhundlag
 Tlf. 466 47 979 - E-post: jvetrhus@gmail.com

 RogalandGjeterhundlag v/Anita Vikingstad, Sekretær
 Tlf.915 22 908 - Epost : rogaland.gjeterhundlag@gmail.com 

Geitenæringa: Jon Arvid Vassbø
 Tlf. 957 09 969 - E-post: jonavassbo@gmail.com
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Året 2021
Rogaland Sau og Geit består av 28 lokallag med 1726 medlemmer, 41 færre enn i fjor.   
Størst nedgang i time med  -9 og Sør-Jæren med - 7 medlemmer. Gledelig med Bjer-
kreim som har økt med 6 medlemmer. Godt jobba. Dette er pr 31.12.21.  Rogaland 
Sau og Geit har 4 æresmedlemmer, lokallaga har 10 æresmedlemmer.   

Valnemnda for Rogaland Sau og Geit

Valde for Årsmøte 2020
Ryfylke:  Bjarne Østerhus, Tlf . 48229992
Vara:  Dagfinn Birkeland, Tlf. 91383059    
Nord-Jæren: Anders Schanche Rettedal, Tlf. 45044829           
Vara:  Livar Ravndal, Tlf. 91795433 
Sør Jæren: Ådne Undheim ,  Tlf. 90762714
Vara:  Tonje Nærland Kloster, Tlf 97767020 

Valde for Årsmøte 2021
Nord Rogaland: Hilde Kalleklev Håland tlf. 94078301
Vara:  Emilie Moi Eikje,  Tlf. 93216339
Dalane:  Leif Håkon Korsbø  Tlf . 92828420
Vara:  Svend Georg Apeland Tlf. 48157641
 

Valregionar i Rogaland Sau og Geit:  
Dalane:  Bjerkreim, Egersund, Helleland, Sokndal/Heskestad og Lund.
Sør-Jæren: Sør-Jæren og Time.
Nord-Jæren: Gjesdal, Sandnes, Rennesøy/Mosterøy, Finnøy og Kvitsøy
Ryfylke:  Forsand, Strand, Hjelmeland, Halsnøy, Suldal og Sauda.
Nord-Rogaland: Bokn, Tysvær, Skåre, Karmøy, Nedstrand, Skjold, Vikedal/Imsland,   
  Vats, Sandeid, Ølen

Avlsutvalet for sau i Rogaland:
Leiar:  Per Johan Lyse, Nedstrand
RSG:  Lars Nevland, Helleland
Vara:  Bjarne Østerhus, Erfjord
Nortura: Stian Espedal.
KLF:  Hilde K. Håland
Observatør
Fra styret RSG: Kjell Åge Torsen
Sekretær: Hilde K. Håland
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Styret i RSG har i 2020 hatt 10 styremøter 
og behandla 74 saker, i tillegg telefon kontakt. 

Har også deltatt på en del møter, dei aller fleste digitalt pga Corvid19.

• Årsmøte 2021.
• Årsmeldingen. 
• Regnskap.
• Budsjett.
• Handlingsplan.
• Jordbruksforhandlingane 2021.
• Gjeterhund
• NY Kåringsansvarlig
• Markedsbalanse
• Årsmøtet NSG.
• Prosjekt Piggtråd 2021
• Ledermøte 2021.
• Støtte til sekretær.
• Kåring 2021.
• Avlsutvalget.
• Mattillsynet
• Medlemsverving
• Dommarsamling 2021.
• Kåring 2021.
• NM saueklipping 2021.
• Høringssak Båndtvang på Hund.
• Valgnemda RSG
• Innstilling valg NSG.
• Regionsmøter 2021.
• Jordbruksforhandlingane 2022.
• Årsmøtet i 2022.
• Årsmelding/annonser 2021.
• Sentraleråd NSG.
• Innkomne saker.

Saker som har vore handsama i styret 2021
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Drikkeutstyr for sjølvmontering

Vi har alt du treng for montering av drikke-
utstyr til husdyr.  Mange modellar drikkekar, 
stål- og plastrøyr, røyrdelar m.m.

Hengemaskiner, handklippemaskiner med 
batteri eller 230 V, knivar, kammar m.m.

Klippeutstyr

Sjøarsv. 5, 6994 Nessane, Tlf. 57 69 48 00

Gjerdeutstyr

Mjølkepumpe for sau og geit.  Enkel i bruk.
Råmjølkserstatning - reddar tusenvis av lam.
Lammebar - med 5 eller 10 smokkar monterte oppe.  
Størrelse 20 til 65 liter.   

www.nessemaskin.no

Aktuelt til lamminga
Vi har det meste rimelegare enn dei fl este!

Stort utval i elektrisk gjerdeutstyr.
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Rogaland Sau og Geit Handlingsplan 2022

Aktivitet Ansvar Start Slutt Plass Kommentar Evaluering

Medlemsverving Alle Januar Desember Rogaland Verveåret går frå oktober 
til oktober.

Styremøte Styret Januar Januar Sandnes Årsmelding sendes i 
posten.

Styremøte Styremøte Februar Februar Sandnes I forb med årsmøte

Fylkesårsmøte Styret August 
2022

Februar 2023 Teams Sende ut program og 
invitere gjester på Teams 

Gjeterhundarbeid RSG/RGL Januar Desember Godt sammarbeid

Regionmøter RSG/Lokallagene Oktober November Lokallaga er annsvarlig. 

Styremøte Styret Mars Mars Rogaland Nytt og gammelt styre + 
leiaravlsutvalg og kåring-
sansvarlig

Agrovisjon Styret/lokallag Mars 2022 November 
2022

Stavanger Ønsker innspel frå 
lokallag.

Årsmøte NSG Styret Mars 2022 Mars 2022 Kløfta 15- 16 Mars

Styremøte Styret Mai Mai Rogaland

Styremøte Styret Juni Juni Rogaland

Organisasjonkurs Styret/lokallag August November Rogaland Saman med NSG

Dommarsamling Avlsutvalet/ 
Kårings 
dommarar

August August Rogaland Kurs for oppfrisking/ Dag 
møte. Annsvar Kåring-
sansvarlig/leder

Styremøte Styret August August Rogaland Planlegge leiarmøte

Styremøte Styret September September Rogaland Planlegge leiarmøte

Styremøte Styret Oktober Oktober Rogaland I samband med leiarmøte

Leiarmøte Styret Januar 
2022

Oktober 
2022

Kvitsøy 
Hotell Forus

Sende program. Invitere 
gjester i aug. 

Innspel til jordbruks 
forhandlingane

Lokallaga/ 
Fylkeslage

Oktober 
2021

Februar 2022 Rogaland Til orientering 
Lokallag/fylkeslag

Sauekontrollen Alle Januar Desember Større oppslutning til 
sauekontrollen

Styremøte Styret November November Rogaland

Møte valnemnda Valnemnda November Februar

Styremøte Styret Desember Desember Rogaland årsmelding/jordbruks
forhandlingar

Rovdyr Styret/
Rovdyransvarlig

Januar Desember Gje beskjed til 
Rovviltkontakten

Magne 
Jakob 
Bjørheim

Info skriv 
lokallagene?

Styret/ sekretær Januar Desember Sende ut 3 infoskriv i 
løpet av året
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Lokallaga i RSG 2017 2018 2019 2020 2021  Endringer

Bjerkreim 174 173 168 166 172 6

Bokn 26 24 25 22 25 3

Eigersund 89 80 74 71 64 -7

Finnøy 45 43 49 50 50 0

Forsand 34 31 31 32 32 0

Gjesdal 112 105 99 98 98 0

Halsnøy 14 14 14 11 10 -1

Helleland 62 69 71 79 79 0

Hjelmeland 85 82 78 70 66 -4

Karmøy 78 95 94 93 89 -4

Kvitsøy 9 10 9 10 10 0

Lund 38 38 33 33 31 -2

Nedstrand 29 29 32 33 33 0

Rennesøy & Mosterøy 72 70 67 64 63 -1

Sandeid 20 21 18 15 13 -2

Sandnes 143 156 143 139 134 -5

Sauda 49 48 48 50 48 -2

Skjold 33 34 35 35 34 -1

Skåre 15 15 13 13 12 -1

Sokndal & Heskestad 65 57 55 51 53 2

Strand 68 68 68 66 60 -6

Suldal 97 99 103 110 110 0

Sør-Jæren 175 162 170 178 171 -7

Time 143 138 141 141 132 -9

Tysvær 55 53 50 49 49 0

Vats 29 28 26 24 24 0

Vikedal & Imsland 38 36 35 33 31 -2

Ølen 40 38 36 33 33 0

Antall medlemmer 1886 1847 1810 1767 1726 -41

Medlemsoversikt Rogaland Sau og Geit fra 2017-2021
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www.fkra.no | Telefon 99 43 06 40

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_148x210_A5   2 15.01.2021   10:02:21
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Rogaland Sau og Geit

Hanne Lundal Stian Espedal Sven-Georg Apeland

ÅRSMØTE ROGALAND SAU OG GEIT 13. FEBRUAR 21

Teams

Lørdag 13. februar
Pålogging frå 9.15
Møtestart 9.30

Møteleder: Hanne Elise Lindal
Teknisk ansvarlig: Håvard Helgeland

Praktisk informasjon ved møteleder Hanne Elise Lindal
Møteleder ønsket velkommen og informerte om teknisk gjennomføring av møte.

Opprop
Opprop ved møteleder Hanne Elise Lindal. Forsand, Halsnøy, Skåre og Vikedal og 
Imsland og var ikke pålogget møte. Det var 44 stemmeberettigede medlemmer 
pålogget møtet. 

Valg av to personer til å underskrive møtebok
Svend-Georg Apeland, Bjerkreim.
Stian Espedal, Sandnes.

Innledning med leder i RSG – Kjell Åge Torsen.
Kjell Åge Torsen innledet med å si noe om utfordringene med organisasjonsarbeidet 
under Covid-19 pandemien og påvirkningen denne har hatt for aktiviteten i laget. 
Mye av møtevirksomheten har foregått på Teams, blant annet 
representantskapsmøter og møter med NSG.
Smittevernskurset har blitt satt på vent på grunn av pandemien. Planen er å 
gjennomføre dette i fra høsten og fram til tidlig på våren neste år.
2020 var et godt beiteår med mye bra kvalitet på lamma. Dessverre har prisen vært 
lav, spesielt på sau. Heldigvis ser markedssituasjonen lysere ut framover.
Pr 1.1.2021 var det tomt for sau og 18081 tonn lam på lager. Det er nå 343 tonn lam 
igjen på lager nå, og dette er bekreftet solgt. Dette betyr i praksis at det er tomt på 
lager. Det åpnes nå for import, men kun for en uke om gangen.

Med endret markedssituasjon bør prisen til bonden økes. For å oppnå dette er det 
viktig å levere god kvalitet til rett tid.
Verdensmarkedet for ull er for øyeblikket dårlig. Det innebærer at Norilia bare 
utbetaler lokallagene for inn transportering av ull fra de klassene som er berettiget 
tilskudd.
Det er rom for å reforhandle dette om markedssituasjonen endrer seg.
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Hanne Lundal Stian Espedal Svend-Georg Apeland

Årets kåring var utfordrende og tidskrevende på grunn av pandemien, men gikk etter 
forholdene bra.
 I 2020 opplevde vi at ulven dukket opp i fylket. Heldigvis fikk vi raskt 
fellingstillatelse og ulven ble felt. RSG vil rette en stor takk til alle som var involvert 
i denne prosessen.

Kommentar:
-Geir Risa, Time: Vil på vegne av skadefellingslaget takke for at det ble tatt opp arbeidet som har blitt 
gjort av skadefellingslaget. Det blir satt pris på.

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Årsmeldingen 2020
Hallvard Veen gikk gjennom årsmeldingen.

Kommentar til årsmeldingen
Ottar Endresen, Egensund kommenterte tidsbruken ved å lese opp annonsene i 
årsmeldingen og lurte på om dette var nødvendig tidsbruk. 
RSG: Dette blir gjort for å tilfredsstille annonsørene.

Kåringsansvarlig v/Eirik Gilje
Årets kåring var utfordrende med tanke på ekstra smittevernstiltak og utstyr. Det ble 
avholdt 7 kåringssjå og 11 gardskåringer i 2020.
Alt gikk ikke helt på skinner, men ut ifra forutsetningene ble dette forsøkt løst på 
best mulig måte.

Avl, Per Johan Lyse
Året har vært spesielt og utfordrende, også inne avlsarbeidet. 2020 har likevel vært et 
merkeår med innføringen av Genomisk Seleksjon. Genprøve tas av lammet og 
analyseres i utlandet. GS gir blant annet svar på mutasjoner som gult fett og dobbelt 
finne-gen.
 Genomisk Seleksjon gir sikrere O-indeks, også på egenskaper som er vanskelige å 
måle blant annet på grunn av lav arvbarhet.
GS fører til sikrere indeks på de unge dyra. Dette vil også komme bruksegenskapene 
til gode ved mindre svingninger i avlsverdien.
Svarene på årets genprøver kom litt seint, blant annet på grunn av Covid-19 
situasjonen. I 2021 vil en forvente at en får tatt og sendt genprøvene tidligere, slik at 
en har prøvene klare til kåringssesongen.
Mattilsynet har kommet med nye krav når værlam i fra ringene skal slaktes. Lamma 
skal nå slaktes i produsentens navn, og midlene føres tilbake til ringen i etterkant. 
Blichfeldt jobber med et infoskriv om dette til ringene.
Avlsrådet håper på et fysisk møte i Mai, eventuelt på Teams.
Lyse uttrykte behov for å ha et møte nå da det har vært lite møter i 2020 samtidig 
som det skjer mye på avlsfronten for tiden. 



 Årsmelding og rekneskap - 2021 17

Hanne Lundal Stian Espedal Svend-Georg Apeland

Kommentarer og spørsmål i forhold til avl

Stian Espedal, Sandnes: Har fått spørsmål i fra produsent om det gjøres noe i 
avlsarbeidet i forhold til 4 spener?

Emilie Moi Eikje, Bokn: Har det vært/er det fokus på klauvhelse i avlsarbeidet? 
Opplever at dårlig klauvhelse går igjen.

Jon Egil Østerhus: Kommentar til kåring av hvit Spæl. Opplever at det ikke er 
samsvar mellom poeng på kåring og klassifisering på ullstasjonen.

Even Jacobsen, Ølen: Reagerer på seminkatalogen på farga spæl. Dyr med hvite 
foreldre tas inn på seminstasjonen som farga spæl. Er disse farga? Ønsker ellers 
fargevariasjon.

Geir Risa, Time: Spørsmål angående videre arbeid for kjøttsau. Arbeidet med 
kjøttsau i NSG er nå avsluttet. Ønsker å høre hvordan dette arbeidet har gått.
Er kjøttsauen blitt god nok?  

Siv Meling, Rennesøy og Mosterøy: lurer på om det gjennom genomisk seleksjon er 
tenkt å se på mottakelighet i forhold til Scrapie?

Avlsarbeid på antall spener krever at dette blir registret i sauekontrollen. Dersom en 
gjennom genomisk seleksjon finner genet som styrer dette, vil det blir mulig å ta tak 
i dette i avlsarbeidet.
Klauvhelse har det ikke vært fokus på i avlsarbeidet til nå utover poeng ved kåring, 
og dom når de kommer til seminstasnonen. Det er pr i dag ikke delindeks på dette. 
Det er kommet innspill på dette inn til avlsutvalget og vi må løfte dette opp i 
systemet og ta det med videre. 
Krevende med kåring av spelsau. Ulla er vanskelig å dømme. Det er ønske om å ha 
ekstra fokus på dette på dommersamling.
Når det kommet til farge på spelsauen er det delte meninger på om det er en eller to 
raser, men begge er spel. Det blir litt opp til raselaga å definere hvilke kriterier de 
ønsker. Det er avlet mer spesifikt og målrettet på hvit spel, noe som gir er høyere 
indekser. Om en ønsker å høyne indeksen på de farga dyra, blander en gjerne inn 
hvit spel.  Det er fargen på lammet som avgjør rasekoden.

Det var avstemning i forhold om en skulle avslutte arbeidet med kjøttsau, da 
klassene er blitt så gode at det var lite å hente på dette arbeidet. Nå er kjøttfylden litt 
på vei nedover, noe som har økonomisk betydning for bonden.
NSG er delt på dette området, men det tas inn værer på seminstasjonen som er gode 
på kjøttfylde. En kan dermed selv velge å fokusere på dette på besetningsnivå.

Skal ta med muligheten for å benytte Genomisk seleksjon for å se på mottakelighet 
på Scrapie.  I dag er dette ikke med i indeksberegningen men det testes for dette ved 
import av sær og embryo.
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Geit, ved Hallvard Veen
Hallvard orienterte om at det arbeides med kvaliteten på geitemelk og med å fremme 
meieriprodukter i fra geitemelk. 
Det jobbes aktivt på avlsfronten og testes gener også på Geit.

Godkjenning årsmelding
Geir Risa, Time kommenterte at under lokallagsledere på side 37 er det en feil i 
mailadressen hans. Den skal være gerisa@online.no.
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent med denne anmerkningen.

Regnskap ved Arne Berge.
Arne gikk gjennom regnskap og budsjett. Diverse inntekter inneholder også 
refunderte flybilletter inntekter i fra NM i saueklipping.

Kommentarer regnskap
Kjell Ove Rørheim, Sandeid: Blir rovdyrfondet brukt til noe til utbetaling til bonden 
ved tap av dyr til rovdyr?
Rovdyrfondet brukes blant annet til å lønne det interkommunale skadefellingslaget. I 
første omgang blir det brukt lokale krefter. Deretter kalles skadefellingslaget inn og 
lønnes av disse midlene.
Sven Gil Westersjø: Medlemskontingenten er økt. Er det også en økning i utbetaling 
til fylkeslag og lokallag?
Andelen som blir utbetalt til lokallag og fylkeslag har også økt etter at kontingenten 
steg.

Godkjenning regnskap
Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Budsjett ved Arne Berge
Arne gikk gjennom budsjettet.

Kommentarer budsjett
Torbjørn Normark, Suldal: Spørsmål å om støtten til smittevernkurset er tatt med i 
budsjettet og hvor dette eventuelt er lagt inn.
Dette er ikke lagt inn enda da det ikke er brukt noe av disse midlene i forkant. Vi kan 
få midler i fra fylkeskommunen raskt (ca 50%), men foreløpig må RSG vært til bank 
for prosjektet.

Emile Moi Eikje, Bokn: Spørsmål om det er vurdert å gjøre årsmeldingen digital?
Dette krever oppdaterte mailadresser på alle medlemmene. Dette er pr dags dato ikke 
på plass men dette er absolutt interessant med tanke på kostnadene med 
årsmeldingen.
Kjell Åge Torsen kommenterte at dersom en skal gå over til å sende ut årsmeldingen 
digitalt krever dette en vedtektsendring, men at RSG vil se på dette.

Terje Kringeland, Tysvær: Vil oppfordre lokallagene til å ut medlemslistene og 
oppdatere informasjonen og sikre at denne er korrekt.

Geir Risa, Time: Kunne en spurt Jakt og Fiske foreninger om å være med å sponse. 
RSG oppfordrer lokallaga til å undersøke dette lokalt, men kan undersøke dette på 
fylkesnivå.
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Even Jacobsen, Ølen: Spørsmål om ikke annonseinntektene i fra årsmeldingen skal 
dekke produksjon og porto?
Dette stemmer, og det balanserer rimelig bra.

Terje Kringeland, Tysvær: Uttalte at det er flott at det er skuddpremie på rev da 
reven er en stor utfordring. 
RSG jobber med å utarbeide et enklere skjema for registreringen. Vil også ta inn 
etterslepet ved at noen lokallag søker støtte på rev skutt året før, og andre på 
innværende år. Ved å ta inn dette etterslepet vil støtten til revepremien og 
regnskapsåret samsvare.
Sven Gil Westersjø: Kommenterte at det var bra at budsjettet var oppe og synlig 
under gjennomgangen. Dersom det skal komme et nytt skjema på rev er det ønskelig 
at dette kommer fort da jakta er pågående.
Skjemaet er tenkt for å sikre at en får med alle nødvendige opplysninger, men skal 
være enkelt. 

Sven Gil Westersjø: Hvilken dokumentasjon kreves for å få utbetalt revepremier? 
Det er vanlig at det kreves at det klippes labb eller klo for å sikre at det ikke utbetales 
tilskudd to ganger på samme dyret. Hvem klipper revene varierer. Noen plasser er 
det kommunen som kommunen som står for klippingen, andre plasser er det 
lokallaget eller FK-butikken.
RSG krever lokallagets dokumentasjon. De kan eventuelt få dokumentasjon i fra 
kommunen/de som står for klippingen etter avtale. 

Godkjenning av budsjett.
Budsjettet ble godkjent.

Innkomne saker
Sør-Jæren Sau og Geit ved Cathrine Undheim hadde sendt inn en sak med spørsmål 
om hvorfor det ikke er avsatt midler til sekretær i RSG og foreslår at det settes av 
midler til dette.

Styret har behandlet saken og kommet fram til et forslag til vedtak: 
Styret foreslår at det settes av 12000kr til styresekretær som kommer i tillegg til 
honoraret som styremedlem. Dermed vil styresekretæren få et samlet honorar på 
20000Kr

Forslaget i fra styret ble enstemmig vedtatt.

ORIENTERINGSSAKER

Forslag til handlingsplan ved Kjell Åge Torsen
Torsen gikk gjennom styrets forslag til handlingsplan. Denne sendes ut til lokallaga 
mandag som da har 14 dager på seg til å komme med tilbakemelding på denne innen 
1. mars.

Kommentarer til handlingsplanen
Emilie Moi Eikje, Bokn: Synes det ser bra ut, men det er et årstall som må rettes til 
2022
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Emilie Medhus Jensen, Nedstrand: Hva kreves som medlemsbevis for å få rabatt på 
apoteket?
Medlemskortet har fungert som medlemsbevis, men RSG sender oppdaterte 
medlemslister til Apotek1. 

Even Jacobsen, Ølen: Lokallaga har flere plasser sendt medlemslister til de lokale 
apoteka. Betyr dette at dette ikke er nødvendig lenger?
Dette skal ikke være nødvendig da RSG sender ut medlemslistene.

Sven Gil Westersjø: Kommenterte at det er vanskelig å se på regningen/kvitteringen 
at en faktisk har fått medlemsrabatten.

Det varierer hvordan de lokale apotekene legger inn rabatten noe som kan gjøre dette 
vanskelig å lese. Konkurransetilsynet gjorde det problematisk å reklamere for 
apotekavtalen. Dette kan være en medvirkende årsak til at det er vanskelig å lese 
rabatten ut i fra kvitteringen/rekningen.

Emile Moi Eikje, Bokn: Det er flott at det sendes ut lister fra RSG da det ikke kom 
noe medlemskort i fra NSG i år. De på Nordsida av Boknafjorden kan i tillegg sende 
inn medlemslistene til Boost apotek på Oasen, og få medlemsrabatt der.

Håvard Helgeland: I Aksdal har en tidligere ikke fått rabatt uten medlemskort. Det er 
derfor veldig viktig at RSG sørger for at medlemslistene kommer ut.

Jordbruksforhandlingene
Jordbruksforhandlingene i 2020 ble forkortet. RSG har tatt utgangspunkt i fjorårets 
innspill og tilpasset dette dagens situasjon og innkomne innspill.

Kommentarer til jordbruksforhandlingene
Geir Risa, Time: Er det tatt med nye forslag som er kommet inn?
Torbjørn Nordmark, Suldal: Suldal Sau og Geit har spilt inn forslag og ser at noe av 
det er tatt med, og at noe ikke kommer inn under jordbruksforhandlingene.
Kjell Åge kommenterte at omsetningsavgiften på småfe er noe det jobbes med både 
lokalt og sentralt selv om dette ikke kommer inn under landbruksforhandlingene.
RSG sender ut forslaget til jordbruksforhandlingene til lokallagene med oppfordring 
om å komme med tilbakemelding på dette innen 1. mars. Dersom det ikke kommer 
innspill, tolker RSG dette som et klarsignal på at det er enighet om at dette sendes 
videre til Bondelaget og NSG.

Leder i valgnemnda Ådne Undheim presenterte medlemmene i valgnemnda og la 
frem valgnemndas innstilling.

Valg av leder:
Kjell Åge Torsen ble valgt som leder med 44 av 44 stemmer.

Valg av styremedlem:
Iren Vestersjø Hidle ble gjenvalgt for 2 år.
Hallvard Veen ble gjenvalgt for 2 år.

Valg vararepresentanter til styret
1. vara Eirik Gilje har takka nei til gjenvalg. Valnemnda har innstilt Jon Egil Østerhus som 1. vara. 

Jon Egil ble valgt for et år.
2. vara. Dagfinn Knutsen ble valgt for 1 år.
3. vara. Elin Fuglestad ble valgt for 1 år.
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Valg av revisorer
Egil Svela og Tor Olav Gya ble gjenvalgt for 1 år.
Andre Kjørmo ble valgt som vararevisor for 1 år.

Valg av ordstyrer
Hanne Elise Lindal ble gjenvalgt som ordstyrer/møteleder for 1 år.
Jostein Eiane ble valgt som vara ordstyrer for 1 år.

Møtegodtgjørelse

Ådne Undheim la fram valgnemndas forslag til godtgjørelser 

Leder 30.000
Nestleder 15.000
Kasserer 15.000
Styremedlem   8.000
Forslag i fra styret med bakgrunn i fra forslaget fra Sør-Jæren Sau og Geit
Styresekretær 20.000

Forslaget i fra valgnemnda ble godkjent med forslaget fra styret om honorar til 
styresekretær.
 Dagsatser ble vedtatt etter innstillinga fra valgnemda.

Valgnemnda

Nord-Jæren: Hilde Kalleklev Håland 
Vara:  Emilie Moi Eikje

Dalane: Leif Håkon Korsbø
Vara: Svend-Georg Apeland

Avslutning og oppsummering med leder Kjell Åge Torsen

Kjell Åge takka Hanne Elise og Håvard for vel gjennomført jobb som ordstyrere på 
årsmøtet.
Deretter takka han årsmøtet for fornya tillit.
2020 har ført med seg nye måter å drifte laget på, blant annet med mye møter på 
Teams. Det har vært annerledes men det har fungert selv om han håper at dette året 
vil gjøre det mulig å ha mer aktivitet. 
Kjell Åge sa også at han øsker at lokallaga i 2021 aktivt vil gå ut for å verve flere 
medlemmer.
10. mars er det årsmøte i NSG. Der har valgnemnda vraka leder og nestleder, så det 
blir spennende å se hva som skjer her.
Kjell Åge avslutta med å takke for møte og si at han gledet seg til å treffe alle igjen 
på et fysisk møte, og at han håpet at det vil være mulig å ha et fysisk ledermøte til 
høsten.
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15.- 16. Oktober 2021 - ScandicForus

Fredag15. oktober

Ordstyrar Hanne Elise Lindal åpner møte med 
å ønske velkommen møte, hvor hun videre går 
gjennom dagens program.

Under opprop mangler det en person fra 
Egersund sau og geit, samt Sandnes være-ring
gir beskjed om de møter med en mindre 
påmeldt.

Leiar i RSG Kjell Åge Thorsen tar ordet og 
ønsker velkommen til ledermøte 2021.  
Han uttrykker at det er gledelig at vi endelig 
kan møtes igjen, da det har vært en tung tid å 
få til noe i covid-19 tidene. 

Kjell Åge bruker og tid til å skryte av lokallaga, 
både hvordan de har håndtert Corona tidene 
og av arbeidet som har blitt gjort. Det blir og 
lagt gode ord til Dalane som gjennomførte et 
bra klippe-NM høsten 2021.

Ny leder i NSG Roald Slemmen åpner sitt inn-
legg med å fortelle litt om hva organisasjonen 
jobber med, og hvilke tilbud medlemmene får. 
Han viser og forteller hvordan organisasjonen 
er satt opp, og hvordan de jobber. Videre går 
han gjennom de 5 råda NSG har, og hva disse 
råda jobber med. Slemmen fortell så om NSG 
sine 5 satsningsområder, og forklarer hvorfor 
da hvorfor disse er så viktige. Medlemsstate-
stikken blir vist på skjermen, mens Roald 
Slemmen presiserer hvor viktig hvert enkelt 
medlem er! 

Slemmen avslutter sitt innlegg med å fortelle 
om NSG sin posisjon opp mot jordbruks-
forhandlingene. Han viser til at det er på gras-
rota det starter, saker blir sendt fra lokallag inn 

til fylket, og så videre inn til NSG sentralt som 
tar med seg dette inn til forhandlingene. 

Geir Risa spør: Det er nå snakk om store import 
fra England, kan du forklare hva som skjer 
her? Slemmen kommer med svar om at dette 
er politisk arbeid, og mer kan han ikke uttale 
seg om.

Knut Tunheim spør: Det er for mye fokus på 
klima, hvorfor fokuseres det så mye arbeid 
på dette? Slemmen svarer at vi må stille med 
reelle tall fra vår næring, og vi må få frem 
bindinga til beitedyra.

Norges Bondelag:    
ved nestleder Bodhild Fjelltveit.
Fjelltveit åpner sitt innlegg med å snakke om 
det nye regjeringsskiftet som gir tro på endrin-
gar både i landbrukspolitikken og rovdyrpoli-
tikken. Fjelltveit har god tro på at dette kan 
gå i en positiv retning for næringen. Hun gir 
utrykk for at landbruket står sterkt, spesielt om 
vi står samlet! Dette mener hun viser godt ved 
årets valg. Nå har faglaga nye samarbeidspart-
nere frem mot jordbruksforhandlingene.

Videre snakker Fjelltveit om import, og nevner 
at her har de litt og gjør. Det jobbes med å 
minske import av både kjøtt og veganske varer. 
Hun vil at norske ressurser skal utnyttes til sitt 
maksimum! 

Hun tar med seg at Bondelaget har gjort ved-
tak på at inntekt i næringene skal opp på lik 
linje innen 2026.

Avlutter sitt innlegg med å legge fram noen 
forslag/ideer om hvordan man kan få øke 
inntektene i sauenæringa.

Leiarmøte Rogaland Sau og Geit
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Geir Nødland: Mattilsynet.
Nødland har fått med seg at Mattilsynets  
omdømme har sunket til bunns, men dette 
skal bygges opp og bli sterkt på ny! Dette har 
han tro på skal gå veldig bra om man samar-
beider. Nødland forteller videre hvilke punkter 
Mattilsynet arbeider på og for.

Videre presiserer han at standeren i jordbruket 
er hele næringen med på å sette, Mattilsynet 
har i oppgave å se til at standeren blir holdt 
med å bla reise på tilsyn hos bøndene. 

Nødland varsler at det ikke vil bli stopp på 
tilsyn, for dette er viktig! Han sier Mattilsynet 
ønsker å samarbeide, og dette burde være likt 
fra bondens ståsted.

Egil Svela spør: Hvorfor har MT satt en 
inne-dato for sau (01.11) når vi har så godt 
klima ute for dyra? Nødland kan ikke svare for 
dette.

Kunt Tunheim spør: Hvorfor er det alltid det 
negative under tilsyn som fremmes? Nødland 
svarer med at Mattilsynet bør bli bedre selv på 
å ta med seg det positive.

Andreas Våge oppfordrer Mattilsynet med å 
forbedre småfenæringa med å få til en type 
sjekkliste som bonden kan jobbe opp imot. 

Rovvilt: Magne Jakob Bjørheim.
Bjørheim forteller litt om status på rovdyr, og 
hvordan samarbeidet er med SNO. Nevner ut-
tak av en streifulv i Lund i 2020. Suldal ønsker 
mer tilbakemeldinger ang rovdyr til lokallaga. 

Gjeterhundlaget: Jackob Veterhus. 
Fortell om et aktivt gjeterhund-miljø i hele 
fylket! Det har vært mye tevlinger, og mye 
og holde styr på. Fokuset på å få frem gode 
gjeterhunder til alle som trenger det er eit 
høyt og viktig mål. Veterhus har fått inntrykk 
av at medlemmene tror det kun handler om 
tevlinger, men gir uttrykk for at selv om mye 
av tyngden laget har er tevlinger så jobbes 
det med å hjelpe medlemmene der det trengs 
hjelp.

Kåringansvarlig: Eirik Gilje.
Gilje tar en rask gjennomgang av årets 
kåringer, viser statistikk over bedømte og vraka 
lam. Og fortell kort om årets sesong. Nevner 
at Rogaland vil sende inn forslag til regelen-
dringer på kjøttkåring, vil ta fjerne ull-lengde 
som eit krav.

Thor Blichfeldt: Hvordan jobber NSG med 
klimautslipp?

Blichfeldt fortell at utslipp på dur har arvegrad, 
dvs utslipp kan avles på. 

Målinger av utslipp blir målt i en statsfinansiert 
klimabil, denne bilen er utstyrt til å kunne måle 
utslipp av det enkelte dyr, samt det kan brukes 
til andre målinger og forsking i senere tid.

Det har vist seg at det er forskjell på de ulike 
sauerasene når det gjeld utslipp, selv om det 
er målt opp mot antall kg så spiser noen raser 
mer en andre, og slipper derfor ut mer. 

Blichfeldt viser så en klimakalkulator, her 
forklarer han hvordan klimautslipp blir rekna 
ut i tall.

Blichfeldt avslutter sitt innlegg med å snakke 
om semin. Her går han først gjennom årets 
utvalg når det gjeld hovudrasane (nks og kvit 
spæl), om hvor mange som er nye og hvilke 
«gamle» som er å finne i katalogen.

Hva er forventa tilslag i år? Tilslaget er dårlig-
ere en før, selv om arbeidet på Staur gjøres likt 
som alltid. Så det er vanskelig å finne svar på 
hva som gjør at tilslaget blir dårligere…

Det kommer en kommetar på kvit spæl: Mye 
værer med dårlig ullkvalitet, det må tas inn 
bedre kandidater på dette området.

Referent Fredag : Eirik Gilje.



24 Årsmelding og rekneskap - 2021                                                                          

REFERAT LEDERMØTE  
Lørdag 16.10.21

Organisasjonsarbeid med Lars Erik Wallin

Wallin roste RSG og lokallaga i Dalane for 
jobben de gjorde i forbindelse med klippe 
NM.

Dette er et godt eksempel på hvordan vi blir 
gode sammen.

Videre påpekte Wallin viktigheten av felles 
lagarbeid. Vi er alle Sau og Geit, og vi må dra 
lasset sammen. VI SKAL SAMMEN GJØRE 
ORGANISASJONEN GOD.

Lagslovene er grunnlaget for organisasjons-
arbeidet, for alt vi gjør.

NSG jobber med et nytt medlemssystem og 
ny «min side». Dette skal bli bedre og mer 
effek-tivt. 

Det nye medlemssystemet skal integreres i 
«min side».

Etter pandemien har folk behov for å møtes, 
dette kan organisasjonen dra nytte av ved å for 
eksempel arrangere temamøter og samlings-
punkter, noe som igjen vil kunne rekruttere 
medlemmer.

Hallvard Veen gikk gjennom min side og 
informerte om hvordan siden kan brukes i 
forhold til å sjekke avvik i betalt medlemskap 
i kontingent. Dette gir mulighet til å kontakte 
vedkommende for å se om de er villige til å 
fortsatt være medlemmer. Det er også viktig 
for lokallag å være klar over at de ikke får 
refundert penger fra NSG for medlemmer 
som ikke har betalt konting-enten sin etter 15. 
november.

For de som melder seg inn i NSG etter 25. 
august, er det halv kontingent ut året.

Faktura på medlemskapet kommer i dag ut 
med medlemsbladet. Denne vil senere komme 
på mail, tekstmelding eller EHF.

NSG har epost adresser til omtrent 60% av 
medlemsmassen. Dette er en sak det jobbes 
konti-nuerlig med.

Emilie Moi Eikje stilte spørsmål om det i den 
nye versjonen av «min side» vil være mulig for 
tillitsvalgte ute i lokallagene å gå inn å legge 
til/redigere epostadressene. Dette vil spare 
NSG sentralt for mye arbeid.

Wallin svarte at det ikke er helt klart enda om 
det vil blir en mulighet i det nye systemet.

Det vil muligens bli mulig å sende sms til alle 
medlemmene via det nye systemet.

Dersom en benytter mailfunksjonen på min 
side vil NSG stå som avsender. Det er ønskelig 
å kunne velge lokallag eller fylkeslag som 
avsender når en benytter funksjonen.

Redigering av antall sau. Dette han du endre 
selv på min side.

Spørsmål i fra Emilie Moi Eikje om dette vil 
plukkas ut i fra produksjonssøknaden etter 
hvert.

Dette vil være mulig etter at det nye systemet 
tas i bruk, men vil kreve at NSG har identifika-
tor (produsentnr mm).

Det hadde også vært ønskelig at det var en 
link mellom medlemslistene og påmelding 
til kåring og gjeterhundkurs/prøver slik at en 
kan gå inn å sjekke om de påmeldte har betalt 
medlemskon-tingenten.

Medlemsfaktura på mail?
Det er en krevende jobb å skaffe/oppdatere 
alle mailadressene dersom medlemsfaktura 
skal sendes ut på mail. Det burde være mulig 
for tillitsvalgte i lokallaga å gå inn å endre 
dette, da det vil spare NSG sentralt for mye 
arbeid.

Intranett
Det skal komme et intranett som er forbeholdt 
medlemmer i NSG. Dette fordi ikke alt skal 
være tilgjengelig for personer som ikke er 
medlemmer.
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Det kom fram ønske om mulighet for å betale 
et ekstra beløp for å få medlemsblad for de 
som ikke er hovedmedlemmer. NSG tar dette 
videre.

SAKER TIL ÅRSMØTET I NSG 

- Lovsaker/lovendringer må fylkeslag.

- et spille inn minst 3 måneder før årsmøtet.

- Vanlige saker må være inne 8 uker før 
årsmøtet.

TEAM UNG M/ELIN FUGLESTAD
Team ung skal fungere som et rådgivende 
organ og skal komme med innspill til styret i 
NSG. Tar også imot innspill i fra medlemmer.

Driver fremdeles å «staker ut» kursen for 
arbeidet sitt.
Har fokus på 
- Rekruttering
- Webside
- Sosiale medier
- Fag og opplæring
- Representere (deltar på arrangement)
- Ressurs i kommunikasjon (spille ball med 
kommunikasjonsrådgiver i NSG)

Mål:
Utvikle organisasjonen for å imøtekomme 
framtidas småfe og gjeterhundholdere.
1. Økt aktivitet
2. Økt synlighet på sosiale medier
3. Organisasjonsopplæring
4. Rekrutering
5. Økt deltakelse i gjeterhundmiljøet

Oppfordring i fra leder i RSG om å gjøre 
seg mer synlig og tilgjengelig for lokallag og 
fylkes-lag.

Lokallaga oppfordres til å ha kontakt med 
Team Ung. Viktig å gjøre det vi kan for å  
synliggjøre oss for grasrota.

MEDLEMSVERVING OG MEDLEMSPLERI M/
HALLVARD VEEN
Det er kommet ønske om å ha mulighet for å 
betale medlemskontingent med Vipps, så  
kan en ta kontakt for å registrere medlems- 
opplysninger i etterkant.

Tips:

- Ta kontakt, gjerne via telefon

- Ved avvik i betalt kontingent, ta kontakt, 
spør, nevn fordelene med å være medlem

- Tilby de som har sluttet med sau å være støt-
temedlemmer slik at de fortsatt kan følge med. 
Langvarige medlemmer kan få medlemsbladet 
selv etter at de går over som støtte-medlemmer.

Aktivitet i laget er positivt som medlemspleie
- Fjosmøter
- Temamøter for eksempel med Dyrlege 
- Studiering/kurs (insimineringskurs, klippekurs)
- Familiedag
- Sauabingo
- Fjellvandring
- Gjeterhundtrening/kurs
- Besøke andre lokallag
- Samarbeid med andre lokallag
- Strikkekafe
- Skinnarbeidkveld
- Kokkekurs
- Slaktekurs
- Årshjul med oversikt over planlagte aktiviteter.

SKUDDPREMIE PÅ REV M/ARNE BERGE
Arne viste nytt skjema for skuddpremie på rev. 
Dette skal inn til 23.12.2021

De lokallaga som er på etterskudd skal levere 
inn både for 2020 og 2021

Enkelte lokallag gav uttrykk for missnøye med 
at RSG kun ønsker å betale ut støtte til lokallaga 
på rev skutt av medlemmer. Noen lokallag har 
diskutert å ha to satser for skuddpremie. En for 
medlemmer og en lavere for de som ikke er 
medlemmer. 

DYREHELSE OG SMITTEVERN 

RSG får ikke informasjon i fra Animalia om 
hvor menge småfeholdere i Rogaland som har 
tatt kurset.

Skal det holdes kurs rundt om i lokallag?

Referent lørdag : Hanne Lundal.
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Helsing frå geitebøndene i Rogaland 2021
Hei, og takk for eit gildt år med mykje glede og utfordringar.I Rogaland er der 12  
geitebesetningar som driv med melk, i tillegg til nokre ammegeitbesetningar. Det er 
fleire av oss som driv med vidareforedling av både kjøtt og melk,både i nord og  
sørfylke. Det blir  framstilt knall gode ostar som enten har etablert seg, og nye produkt 
med nye smakar som er under utvikling og på full fart ut.

Heldigvis er der fleire av oss som nå satsar på kjekjøtt ,både i nord og sør. Men me 
hadde sett pris på at slaktetilskotet hadde auka. Då hadde både økonomien vorte  
betre og det hadde også bidrege til at fleire kanskje hadde blitt med på satsninga.   
Eit slaktetilskotsauke for kje har vi god tru på at vi får gjennomslag for.

Utforfringar framover
1 Få opp salet på geitosten.Få det ut og la barna få smakka.
2 celletalsutfrodringar.
4 Vi vil i 2022 få til semin kurs.

Avlsarbeidet
Vi er 3 avlsbesetningar i Rogaland . I fjor skreiv eg at vi måtte arbeida med å få alle 
med, men no er ting annleis. No vil Tor redussera talet frå 48 som vi er i dag, til 30 stk.

No er også geita inne på Genomisk seleksjon, for å auka avlsframgangen.

Gjenom Genomiske avlsverdier vil vi.

Gjera eit sikrare utvalg av avlsbukkar,når dei er 0,5 år før dei brukest til naturlige paring.

Bukkene tass då inn til semin då dei er 1,5 år ikkje som no 2,5 år .

Geitebøndene har i høst hatt eit møte i samarbeid med meieriet, med fokus på dei 
unge bøndene. Ungdommane frå alle 7 gardane møtte opp ,lover godt for framtida.

Vi har kåra 20 Bukkje, dei beste er.
2021252 sum kåring 152  Janne Marie og Gjermund
2021241 sum kåring 151 Randi og Jon Arvid.
Av bukker f 2019 har 8 bukker fått endlig index.
Den Beste er 2019280 Donald Veen 156 i index.
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Frå venstre : Katrine Østebø, Joakim Strømstad Vassbø, Elisebeth Svela, Tor Inge Båsseth,  
Nils Martin Sikveland, Gunn Pia Østebø, Siri Elin Bjordal, Janne Marie Veen Vassbø og   
Gjermund Vassbø.

Beste Bukk 2018331.
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VI TAR GJERDING TIL ET NYTT NIVÅ 
 

 
 

www.htgjerde.no 
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Årsmelding og rekneskap – 201870

Solide 
BATEMAN 
lammevekter
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Vi er importør av Batemans produkter til 
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- Me tar i mot skinn for beredning
- Hentar returskinn på dei fleste slakteri
- Velg kun ut dei beste råvarene til beredning

Salg av alle typar 
skinn og lær, 
engros-detalj

NORSKPRODUSERTE SKINN SIDAN 1951

BJOAVEGEN 187 - 5582 ØLENSVÅG  
TLF. 52 76 50 00 - GRANBERGGARVERI.NO

FABRIKKUTSALG I ØLENSVÅG, VELKOMMEN!
MAN-TOR 10-16 / FRE 10-17 / LØR 11-14
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Nok et år er snart forbi, og jeg tenkte jeg 
ville komme med noen ord om året som 
har gått.

Året som har gått, var fremdeles prega 
av Corona. Årsmøter og anna møtevirk-
somhet var sterkt prega av dette. Men vi 
fikk til et lyspunkt under ledersamlingen 
til RSG. Da arrangerte Avlsutvalget og 
RSG en fagdag på Avl. Thor Blichfeldt og 
Martin O Gløersen fra NSG, stod for det 
faglige, etter innspill fra Avlsutvalget.

Det var flere viktige tema som var oppe, 
registreringsbesetninger, semintilslag, 
ringreglene, ullbedømming, økonomien i 
ringene m.m.

Det ble i høst sendt ut invitasjon til en del 
ringbuskaper om de ville være Registre-
ringsbesetning. Disse besetningene skal 
registrere mer enn en vanlig ringbuskap. 
Alle egenskaper som vi har i dag, samt en 
del nye som vil komme 
i tiden fremover. Da kan 
det være for eksempel, 
speneplassering og 
antall, kryss bredde og 
vinkel, voksenvekt, hold, 
lammingsvansker på det 
enkelte lam, m.m.

Det var flere enn det 
som NSG trengte som 
ønsket å være med på 
dette. Så nå går NSG 
gjennom de som meldte 
seg, for å plukke ut de 
som blir tilbudt å være 
med. Da er nøyaktig og 
rett føring av sauekon-
trollen et viktig kriterie.

Belønningen fra NSG for å være med 
på denne jobben, er gratis gentesting av 
påsett lamm kandidatene. Noe som vil gi 
sikrere O-indeks på disse.

Det har vært en del snakk om semin 
tilslaget i høst. Det kan se ut som om 
tilslaget har vært noe dårligere enn i fjor, 
spesielt på spæl. Det er ikke gjort noen 
endring på produksjonen av sæd på flere 
år, så en er litt usikker på hva som gjør at 
tilslaget minker. Når alle data kommer inn 
for innsimineringen og omløp, får en ta 
en vurdering da. Dette blir sikkert en sak 
for avlsrådet til neste år.

Det har også vært litt debatt rundt feitt 
på slaktelamma i høst. Det kan se ut som 
om ringbuskapene begynner å få litt for 
mange lamm i de nedre feitt klassene. 
Dette går utover både klasse og vekt på 
slakteskrotten. Avlsutvalget har sendt 
inn til Avlsrådet en kommentar på dette. 

Informasjon fra Avlsutvalget høsten 2021
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Vi utfører alt innen 
bolig- og landbruksbygg
Nybygg - påbygg - rehabilitering 

VI FORHANDLER ALT AV BYGGEVARER: 
- Stålsperr - Limtre, stål og tre-åser
- Sandwichelementer - Eternittplater
- Plastmoplater - PVC vindu og dører.

Ta kontakt for pris.

Ta kontakt på telefon 991 57 987 
oskar@vigrestadbygg.no

Mulige tiltak kan være å behandle feitt 
del inndeksen som en opptimums egen-
skap. Da vil de som har innføre feitt som 
en opptimums egenskap. Da blir de med 
ønsket feittklasse  premiert, samt de som 
er for feite eller for magre blir straffet. 

Mange ringmedlemmer tok genprøver 
av aktuelle kåringskandidater, før fjell-
beite i år. Dette fungerte bra, selv om en 
måtte ettersende noen som ble aktuelle 
i etterkant. NSG har nå fått et bra system 
på genprøvetakingen og publiseringen av 
dette. 

Informasjonen fra NSG til ringene, fun-
gerer også bra. Informasjonen blir sendt 

ut til kontaktpersonen i ringen, så må han 
videre formidle dette til medlemmene. 
Samt at det har blitt flere indekskjøringer, 
noe som gjør avlsarbeidet lettere for 
buskapene.

Vi i Avlsutvalget er også helt avhengig 
av innspill fra ringene for å gjøre en god 
jobb videre inn i Avlsrådet. Så bare ta 
kontakt viss det er saker dere vil ha tatt 
videre. Dette gjelder også smårasene.

Husk at dere alle avlsbuskaper gjør en 
kjempe jobb for hele sauenæringen!!!

Hilsen
Per Johan Lyse, Leder Avlsutvalget.
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Addera ble 50 år i 2021, og er eid av de bøndene 
som fører regnskapet sitt hos oss.

TRENGER DU 
EN ”JORDA”

REGNSKAPSFØRER?
- en som vet hva du driver med

og som kjenner ”lukten”?

  VI TILBYR OGSÅ:
- Driftsanalyser      - Driftsplaner
- Landbrukstakst   - Eierskifte-hjelp

Gjennom vår samarbeidspartner  
Duett, kan du også ha alt av regnskap 
og økonomi på mobilen. Da er vi med 
deg uansett hvor du bor.

52 75 40 10 - post@addera.no
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Likt som i fjor så har vi stått i nokk 
eit år med pandemi, men rett før 
kåringssesongen så slapp smitteverntiltaka 
opp. Dette gjorde til at det vart muligt 
å holde kåringssjå rundt om i fylket. I 
haust hadde vi heile 15 kåringssjå her i 
Rogaland, mot fjorårets 7. Og med tanke 
på at fleire av lokallaga ikkje har hatt sjå 
på en del år, så synes eg dei gjennom-
førte dette veldig bra! Me hadde og 3 
gardskåringer. Kanskje er 2022 året alle 
lag gjennomfører kåringssjå, då ingen av 
laga lenger har restriksjonar. 

Statistikkmessig så ser man ikkje noen 
store forskjeller på 2020 og 2021, omtrent 
like mange bedømte lam og utstillere.  
Det vart i 2021 bedømt 19 forskjellige 
raser i Rogaland. 19 forskjellige raser 
viser at vi er ikkje alle like, vi har ulike 
ønsker når det gjeld vårt sauehald. Meir 
statistikk kan dere lese andre plasser i 
årsmeldinga eller på saueavl.nsg.no

Som ny kåringsansvarlig ønsker eg gjerne 
tilbakemeldinger. Send heller tilbake-
meldinger til meg en å øse ut negative 
ting på medier som for eksempel face-
book, det vinner ingen på. Eg tar imot alle 
typer tilbakemeldinger, vi har alltid rom 
til forbedring.

Vil til slutt takke alle som er med og 
bidrar til at vi kan gjennomføre kåringene 
på best mulig måte. Dommere, lokallag, 
væringer, raselag. Alle er med på å gjøre 
kåringene til en god opplevelse! Vil og 
takke Kjell Steinar Løland og Leif Mat-
ningsdal som etter en årrekke går av som 
dommere. Deres innsats og arbeid i NSG 
settes stor pris på, og vil bli savna. Lykke 
til med saueholdet og avlsarbeidet.

Eirik Gilje
Kåringsansvarlig i Rogaland

Kåring 2021
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NAVN PÅ LAGET LEIAR MAILADRESSE
Bjordalsheia Beitelag BA

Bjødnalia Beitelag Paulfinn Torland paulfinn.torland@gmail.com

Bleskestad Sankelag SA Johne Halsne johne.halsne@gmail.com

Brattebøheia Sankelag BA Kjetil Gjerdrem kjetilgjerdrem@gmail.com

Breiborg/Sanvatn Beitelag Kristian Watne kjarly@gmail.com

Brå Beite og Sankelag Forening Odd Arild Varhaug odd.arild.varhaug@gmail.com

Bråtveit Sankelag Sveinung Nessa sveinung@hotmail.com

Byrkjedal og Maudalsheiane Beitelag BA Kåre Maudal ol-an-by@online.no

Dalane Beitelag Rolf Gravdal

Espedalsheia Beitelag Per Kristian Espedal perkristian74@gmail.com

Espeland Sankelag SA Svein Hetlesæter as-hetle@online,no

Foreininga Hamrabø Beitelag Kenneth Tveit kenneth.tveit@gmail.com

Forsand Beitelag Kåre Oaland koaland@online.no

Georg Opsal Georg Opsal georgopsal@gmail.com

Grasdelen Beitelag Bjørn Laugaland aud.mel@frisurf.no

Hagafjellet Beitelag SA Tor Jan Espedal tjanespe@online.no

Havradalen Nye Beitelag Jan Tore Mortveit jtmortveit@hotmail.com

Hegelstad Beitelag Anne Pearl Gravdal bard.gravdal@gmail.com

Heskestad Beitelag SA Morten Hammersmark morhamm3@online.no

Indrejord Beitelag Leif Arne Øvrebø leif.arne@hebnestre.no

Jensaheia Beitelag SA Hildegunn Pavlica hildegunn@gjerdrem.com

Jorunn Øye kjerringngtveit@gmail.com

Jæren Smalalag Torbjørn Fjermestad j-seldal@frisurf.no

Jøsneset Beitelag Sven Gil Westersjø sven.g.westersjo@gmail.com

Kjømberget og Tungevald Beitelag Øystein Bjelland

Kleppa Sankelag Ola Kleppa okleppa@gmail.com

Kringletjørn Beitelag Andreas Bakkedal Strandnes

Kvilldal Beitelag Sigrid Bakka sigridbakka@hotmail.com

Kvinnesland Beitelag SA Tom Inge Lønning

Kvitlen Beitelag Ivar Versland

Lund Nordre Beitelagsforening andr-kj@frisurf.no

Lund Vestre Beitelag Harald Kjørberg

Lund Østre Beitelag Jostein Østrem thmoen@online.no

Lyse og Flørli Sankelag berloel@online.no

Maudalsheia Beitelag Andre Gjerdrem post@gjerdrem.no

Myrekveven Beitelag SA Kjell Espevold kjellesp@hotmail.no

Måmyra For- og Beitelag SA Bjørn Ingvaldstad

Nilsebu Beitelag BA Tårn Sigve Thomsen t.sigve@hesbynett.no

Ognedalstølen Beitelag Nils Are Hatteland arneege@online.no

Rambjørheia og Eik Beitelag BA Ståle Eikeland elin@stavtjornalpin.no

Røsslyngen Beitelag Ove Heggland

Sameige Kvitlen Utmarksbeite Ivar Versland ingeb@hotmail.com

Sauda Beitelag Ove Guldbrandsen ovgulbr@hotmail.com

Sauda Sau og Geitalslag Johannes Herheim

Skjold  Beitelag Gunnar Haakull

Sognesand Beitelag Jarle Ravnås jravnaas@hotmail.com

Stakken og Storhiller Beitelag BA Nils Kjetil Nessa nkjet@online.no

Stokkafjell Beitelag SA Ole Gya ole_gya@hotmail.com

Store Lilandsheia Beitelag SA Jostein Sleveland sleveland@yahoo.no

Strand Sankelag Eirik Mihle Strand eirik@eie-as.no

Støladalen Beitelag Frode Bråtveit fbraatve@online.no

Søre Skjold Beitelag Øystein Hundsnes

Såt Beitelag Per Magne Førre permforre@hotmail.com

Tysvær Beitelag Ba Nils Ivar Sundfør n_i-sundfoer@hotmail.com

Tøtland Beitelag Karlfrid Mæland karlfrid@online.no

Undeknuten Sankelag Lars R Nesvik la-nes@online.no

Vanvik Sankelag Geir Ove Løland bjerga@hotmail.com

Veen Gardsmat

Veka og Valskår Sankelag Gerd Helen Bø gerdheb@frisurf.no

Vem Beitelag SA Hallvaed Veen hallvaed@veengard

Viglesdal Beitelag Øystein Valheim oystein@valheim.com

Votna Beitelag Hallgeir Rønnevik

Vågslid Beitelag Leiv Arne Garatun

Ølmedal og Skipevåg Beitelag BA Egil Schibevåg

Ørsdalsheiane Sameige Jon Arvid Vassbø jonavassbo@gmail.com

Øvre Espedal Beitelag Per Egil Espedal per.egil.espedal@gmail.com

Øyestøl Beitelag Geir Brattebø hegebra@hotmail.com

Beitelag og Sankelag i Rogaland
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Husdyr ID - kvalitet fra øre til øre

MOEN  Ta kontakt med oss for bestilling:  Tlf 5140 1150
post@moenbjollefabrikk.no      www.moenbjollefabrikk.no
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Spælverer:
Kåringsnr: Navn O-ind Slakt Kjøtt Feitt Mor  Vår Mor 

Slakt
Antal 
Lam

Alar Ring

202041067 Olakongen 142 152 114 141 139 140 125 Bernt S Undheim 137

202041064 Olaprinsen 138 147 116 142 129 136 125 Bernt S Undheim 137

202040644 Kylles Fin 128 140 116 124 120 121 113 Heidi og Kato Sinnes 126

202040659 Hetland Fi 128 121 121 133 118 119 115 Trond Kåre Hetland 126

202040655 Hetland M 127 132 112 117 121 122 116 Trond Kåre Hetland 126

202040660 Olfi 127 130 108 118 127 123 116 Trond Kåre Hetland 126

202040643 Sinnes Jr 126 111 124 92 129 119 115 Heidi og Kato Sinnes 126

202040439 Ivars Fin 125 124 111 124 116 120 128 Ivar T Kyllingstad 126

202041692 125 133 131 119 114 108 105 Magnar Helgeland 127

Farga spælverer:
Kåringsnr: Navn O-ind Slakt Kjøtt Feitt Mor 

Slakt
Mor 
Slakt

Antal 
Lam

Alar Ring

202040640 Gabri ros 117 128 90 112 129 117 112 Heidi og Kato Sinnes 126

202040430 Lyshank 115 121 104 114 109 116 111 Vilhelm Bue 126

Pelssau-Verer:
Kåringsnr: Navn O-ind Slakt Kjøtt Feitt Mor 

Slakt
Mor 
Slakt

Antal 
Lam

Alar Ring

202041194 Hodne F 128 125 111 96 128 125 112 Guttorm Gudmestad 129

202040026 Herr Findu 120 111 111 112 113 116 116 Berit og Enst Herreds 121

202041192 Hodne S 116 106 101 107 114 106 100 Guttorm Gudmestad 129

NKS-Verer:
Kåringsnr: Navn O-ind Slakt Kjøtt Feitt Mor Vår Mor 

Slakt
Antal 
Lam

Alar Ring

202040958 Fjellmodt 144 134 117 131 147 147 102 Leif T Aamodt 139

202040498 Rabbe H 2 143 132 107 126 143 152 119 Kjetil Ravndal 133

202040972 Gullmo 143 132 132 107 142 143 104 Bernt S Undheim 137

202040189 142 144 129 118 130 137 119 Johannes Marvik 127

202040607 Prinsen 142 125 120 137 143 145 121 Dag H Osaland 134

202041301 142 130 113 127 147 143 117 Hilde og Kåre Nordb 128

202040505 Rabbe L 140 107 117 114 146 164 105 Kjetil Ravndal 133

202040936 Fjellhus 140 137 113 132 136 140 109 Kari og Harald Melh 139

202040950 Gullaare 140 141 118 117 139 139 111 Leif T Aamodt 139

202040971 Lillestase 140 133 110 112 149 145 112 Bernt S Undheim 137

202041073 Øyestadg 140 140 129 109 130 133 101 Tore Mattingsdal 137

Høgste nye indeksverer i Rogaland 2021
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medlem.tine.no

Kvifor skal eg være eigar av 
TINE-samvirket?
• Eit samvirke som arbeider for best mogleg økonomisk 

resultat frå din mjølkeproduksjon

• Trygg og forutsigbar avsetning av mjølka.

• Tilgang til verdfull kompetanse i alle deler av 
mjølkeproduksjonen.

• Ein gunstig startpakke som ny brukar.

• Eit godt fagleg og sosialt miljø i produsentlaget.

• Eit samvirke som sikrar deg konkurransekraft og 
påverking vidare i verdikjeda.

Saman skaper me eit levande Norge
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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

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 

medlem.tine.no

Kvifor skal eg være eigar av 
TINE-samvirket?
• Eit samvirke som arbeider for best mogleg økonomisk 

resultat frå din mjølkeproduksjon

• Trygg og forutsigbar avsetning av mjølka.

• Tilgang til verdfull kompetanse i alle deler av 
mjølkeproduksjonen.

• Ein gunstig startpakke som ny brukar.

• Eit godt fagleg og sosialt miljø i produsentlaget.

• Eit samvirke som sikrar deg konkurransekraft og 
påverking vidare i verdikjeda.

Saman skaper me eit levande Norge
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Telefon: 982 59 800
bg@bgsuldal.no - www.bgsuldal.no

Karmøy Sveis & Landbruk

Telefon 917 30 910
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OS ID, 2550 Os i Østerdalen              Tlf. 62 49 77 00               post@osid.no              www.osid.no       

OS IDs produkter sikrer husdyrs identitet og 
sporbarhet og leverer verdifulle data om dyras 
helse, velferd og produktivitet. Dataene gir deg 
oversikt og innsikt, slik at du kan effektivisere og 
forbedre drifta.  

I godt samarbeid med norske bønder legger vi  
til rette for smart husdyrhold, som gir mer 
bærekraftig og dyrevennlig  produksjon av 
verdens viktigste vare – maten vi spiser. 
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Vi hjelper bonden til 
enda bedre 

resultater!
Fatland er Norges største private kjøttbedrift. Også i høst 
har vi opplevd stor etterspørsel etter lam. Vi takker våre 
gode leverandører for tilførselen av kvalitetslam.

Ta kontakt med oss for en hyggelig prat om våre svært 
konkurransedyktige priser og vilkår.

Fatland Oslo: 97 69 26 50
Fatland Ølen: 97 98 55 22
Fatland Jæren: 97 97 21 20

www.fatland.no
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FFaattllaanndd  JJæærreenn  AASS Hommersåkveien 250, 4311 Hommersåk  
Tlf: 51 68 21 00 • Org.nr.: 913 251 342 
 
Fatland Ølen AS Pb 241, 5588 Ølen 
Tlf: 53 77 55 00 • Org.nr.: 930 054 968 

FFaattllaanndd  OOsslloo  AASS Prof. Birkelandsv. 30 A, 1081 Oslo 
Tlf: 23 17 63 50 • Org.nr.: 934 469 801 
 
Fatland Sandefjord AS Klinestadmoen 13, 3241 Sandefjord  
Tlf: 33 48 52 00 • Org.nr.: 915 942 350 

FFaattllaanndd  SSaallgg  AASS Klinestadmoen 13, 3241 Sandefjord 
Tlf: 334852 20 • Org.nr.: 916 750 862 
 
Fatland Hud & Skinn AS Hommersåkveien 250, 4311 Hommersåk 
Tlf: 40 92 24 02 • Org.nr.: 956 982 715 

www.fatland.no 

 

 

  
SSMMÅÅFFEESSEESSOONNGGEENN  22001199  

2019 ble en meget god slaktesesong på sau og lam i Fatlandkonsernet. Vi kom tidlig i gang med slakting av lam. 
Lamma som kom til slakt i august og tidlig september (før heialamma kom) var av særs god kvalitet. Gode vekter, 
slakteklasser og jevne dyr ga oss svært gode råvarer til videreforedling. Produksjon av pinnekjøtt og fenalår startet 
tidlig, og ga oss et godt utgangspunkt for denne sesongen. Fra første uka i september og utover, har store mengder 
flotte lam fra utmarks- og heiabeite funnet veien til Fatland. I skrivende stund er slaktesesongen for småfe 2019 
avsluttet. Totalt slaktet vi 164.000 lam, 21.800 sauer og 900 værer fordelt på våre tre slakterier i Ølen, på Jæren og i 
Oslo. Dette er en liten reduksjon i antall dyr, men en prosentvis mindre nedgang enn gjennomsnittet for norske 
slakterier. Lamma er også tyngre i år, så vi har totalt sett en vekst både i tonnasje og markedsandeler. Takk til våre 
gode produsenter for så mange fine kvalitetslam! 
 
SSAALLGG  AAVV  SSAAUU  OOGG  LLAAMM  HHOOSS  FFAATTLLAANNDD  GGÅÅRR  BBRRAA 
Vi opplevde en litt treg start på fårikålsalget i høst, men dette har kommet seg utover i sesongen. Vi har fått en 
veldig god start på pinnekjøttsesongen med godt salg i butikk. Gode lam gir gode råvarer for denne viktige 
produksjonen – kvaliteten på årets produkter er høy. Det har vist seg igjen i flere gode test-resultater.   
Det er også gledelig at denne høstens fokus på kjøtt fra voksne sauer har gitt en merkbar økning i interesse for 
sauekjøtt i markedet. Vi har i flere år hatt godt salg på sauekjøttet vårt – men ser en enda større etterspørsel i år. 
Derfor kan vi fremdeles si at alt vi slakter av både sau og lam selges som ferskvare i det norske markedet! 
 
VVII  EERR  DDEERR  FFOORR  VVÅÅRREE  BBØØNNDDEERR 
Det er viktig for Fatland å være en seriøs samarbeidspartner for våre produsenter. Rådgiving, faglig støtte og 
veiledning skal vi være gode på. Vi har ulike hendelser og arrangementer året rundt rettet mot produsentmiljøet. Til 
eksempel hadde vi mer enn 300 deltakere på holdvurderingskurs i høst. Vi jobber året rundt med Sauekontrollen. 
Vårt ønske er at flest mulig av saueprodusentene er med i kontrollen. Vi hjelper gjerne deg som ønsker å ta i bruk 
dette gode produksjonsverktøyet. 

FFAATTLLAANNDD  SSAAUU  2200++2200  
I 2020 skal vi følge et årshjul som tar for seg de aktuelle tema og utfordringer som årstidene byr på. Vi kaller dette 
prosjektet Fatland Sau 20+20. Det er et ordspill på årstallet 2020 og tanken er hvordan få sauen vår til å produsere to 
lam med slaktevekt 20 kg. i året. Vi vil bevisstgjøre våre produsenter på hvilke grep han/hun kan gjøre for å heve 
kvalitet, lønnsomhet og produksjon i egen besetning. Faglige møter, kurs, artikler, fjosmøter og gardsbesøk vil bli 
brukt for å formidle dette til sauebonden. 
 
TTAA  KKOONNTTAAKKTT!! 
Til slutt vil vi benytte anledningen til 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 produsentrådgivere 

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 Rogaland Sau og Geit for et godt samarbeid i 2019! 

Hilsen Hilde Håland og Tore Oftedal 

Kjære sauebonde! 
Når me skriv dette er året nesten omme og me 
har lagt bak oss ein lang og travel småfesesong. 
Sjølv om 2021 har vore nok eit trasig år for 
mange med tanke på den pågåande pandemien, 
er me glade for å konstatere at det er teikn som 
tydar på at vinden bles i seila til småfenæringa!

Hjå Fatland har lammesesongen vore god. Me 
har opplevd ei markant auke i slaktetala for sau 
og lam på landsbasis. Pr november hadde me 
slakta 180.808 lam og 28.192 sau fordelt på 
våre tre slakterier i Noreg. Det er 3% fleire lam 
og 12% fleire sau målt mot same tid i fjor. Me 
slakta også 725 geiter og 1297 kje. Me er glade, 
stolte og audmjuke over at stadig fleire bønder 
vel Fatland som sitt slakteri - tusen takk for tillita 
de syner oss! 

Det er viktig for Fatland å være det beste 
slakteriet for bonden. Prisane våre til produsent 
skal vere konkurransedyktige, me ynskjer å gje 
bonden den beste kundeservicen og me vil syna 
oss tillita verdig med å handtere råvarer, produk-
tutvikling og sal på best mogleg vis. Hjarteleg 
takk til våre dyktige bønder for samarbeid og 
leveranse i 2021.

2021 - vind i seila for småfenæringa
Jamt over har kvaliteten på lamma vore god i år. 
Fine slakte- og feittklassar og gode vekter. Den 
gode kvaliteten på råvarene gjer det mogleg og 
produsera gode sluttprodukt. I haust vant Fat-
land fleire gullmedaljar i NM for kjøtt produkt, 
spesielt pinnekjøttet vårt gjorde særs godt – 
desse resultata kan me ikkje oppnå utan dyktige 
råvareprodusentar!

Så er det også gledeleg at marknaden i stadig 
større grad set pris på våre produkt av sau og 
lam. Salet i 2021 har vore fantastisk - både av 
ferskvare og speke- og julemat. Me sko gjerna 
hatt hand om fleire slaktedyr - for etterspørselen 
er no større enn kva med kan levera. 

Dette er samstundes eit godt teikn for den 
norske sauebonden. Pris på sau har hatt ei 
positiv utvikling dei siste to åra - no håpar me 
at me kan sjå litt av den same utviklinga for 

lamma. Fatland skal 
arbeida knallhardt for 
å oppretthalda det 
gode salet og dermed 
kunne bidra til auka 
verdiskapning for  våre produsentar.

Så vil me også understreka at sauen er meir enn 
berre kjøt. Marknaden går rett veg for skinn og 
ull også. Me sel 75.000 hovud av lam, bein og 
knoklar til både mat- og sementindustri og me 
eksportere fleire tusen kilometer med lamme 
tarm til utlandet. Fatland jobbar for å heve 
total-økonomien i sauehaldet.

Me er der for våre bønder
Det er viktig for Fatland å være en seriøs samar-
beidspartner for våre produsentar. Rådgiving og 
faglig støtte skal me vera gode på. Me har ulike 
hendingar og arrangement året rundt, retta mot 
produsentmiljøet, og håpar me får fortsette med 
dette trivelige arbeidet når situasjonen rundt 
korona tillèt det. I tillegg arbeider me året rundt 
med fokus på Sauekontrollen. Det er ønskjeleg 
at oppslutnaden i kontrollen aukar og me hjelp-
er gjerne deg som ønsker å ta i bruk dette gode 
produksjonsverktøyet.

Me har plass til fleire
Me ønskjer å invitere nye produsentar med 
på laget! Det er fleire gode grunnar for å bli 
Fatland-produsent:

- Me treng meir råvare! Salet går godt og me 
treng meir fersk kjøtt for å dekke opp om salet. 

- Som Fatland-produsent vil du få tilgang på fag-
leg støtte og rådgjeving gjennom din produsen-
trådgjevar og produsentmiljø.

- Det løner seg! Me har svært konkurransedyk-
tige priser, tillegg og bonusordningar. 

Ta kontakt for en spennande samtale om vilkår, 
priser og kvardagen som Fatland-bonde!

Fatland takkar Rogaland Sau og Geit for et godt 
samarbeid i 2021, og ønskjer lukke til med alle 
dei viktige oppgåvene i 2022!

Hilsen Hilde Håland og Tore Oftedal

Helsing frå Fatland AS ved årsslutt 2021
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Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 

Veterinærhøgskolen 
Seksjon for småfeforskning og husdyrhelse 

Svebastadveien 112, 4325 Sandnes 
Tlf: 67 23 29 00 

E-post: sandsmafe@nmbu.no 
 

 

 
 

 
§ Forsker på sykdommer og helse på småfe 
§ Obduksjon av småfe i månedene februar-juni og september-oktober etter henvisning fra lokal veterinær 
§ Tilbyr undersøkelse på 

§ Bakteriologi 
§ Histologi 
§ Parasittologi 
§ Mikroskopi 
§ PCR for toksoplasmose 

§ Har undervisning av veterinærstudenter i 6. -11. semester 
§ Gratis obduksjon i undervisningsperioden på våren 

(se detaljer i dagspressen) 
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Classification: Open 

 

COOP LANDBRUK / BYGGMIX VIKESÅ | 51 45 40 20 

Åpningstider: 

Man-Fre 08.00-18.00 Lørdag 09.00-16.00 

Salg av byggevarer og landbruksvarer 

 

Saudavegen 7478 
5576 Øvre Vats 

www.veldemaskin.no 

Hege Vigre – 940 11 285 
hege@veldemaskin.no 
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Salg av lam sesongen 2021 uke 32-43
6 000 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

2020 2021

Norfersk Dagligvare Storkjøkken Industri
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Flott slaktekvalitet på lamma frå 
Nortura-sauebonden 
Da er 2021 historie. I Nortura vi slakta 666 
000 lam dette året, en nedgang på i underkant 
av 15 000 lam i forhold til 2020. Kvaliteten 
på lamma som Nortura-sauebonden leverer 
er som vanleg veldig bra. Medel slaktevekt 
i 2021 var 18,9 kg, medel klasse er klasse R 
(8,0) og medel feittgruppe 2+/2 (5,7). Kvaliteten 
er veldig lik som i 2020, bortsett frå litt mindre 
feitt. Dette gjer at ein rekordhøg del av lamma 
har gjort seg fortent til kvalitets-tillegg. I haust-
sesongen fekk heile 90 %  av lamma  Stjernelam-
tillegg, ein auke på 2 % i forhold til 2020. 
Nortura-sauebonden har difor gjort seg fortent 
til mykje kvalitetstillegg i 2021, og Nortura 
har fått flotte lam som kan foredlast til gode, 
lønsame produkt. 

Godt sal gjev god marknadsbalanse
Den viktige haust-salssesongen gjekk veldig 
bra. Salet til daglegvarekundane (Gildelam og 
Norfersk) hadde ein liten nedgang på 4%. Vi er 
likevel godt fornøgd med det, fordi vi saman-
liknar vi oss med ein veldig god salssesong i 
2020 med stengte grenser og mykje heime- 
eting. Ein liten, men viktig salskanal er stor-
kjøkken. Her var salsveksten på 25 %. Den 
største salsveksten kom i industrimarknaden. 
Her var salsauken på heile 34 %. Dette kom 
fyrst og fremst av at reguleringslagra var 
tomme før årets sesong. Det er mykje betre 
økonomi for sauebonden at industrikundane 
kjøper heile ferske lam i sesong til full pris, 
enn frosne lam frå reguleringslager med rabatt. 
Difor går omsetningsavgifta ned etter nyttår.  
I sum leverte Nortura 15 % eller 653 tonn 
meir lam i årets slaktesesong enn i fjor. 

Salet av pinnekjøtt til jul gjekk også bra.  
Daglegvarekundane selde omtrent same 
mengde som i 2020, medan det var ein stor 
salsvekt både i industri- og storkjøkken-
marknaden. Hverdagslam-serien som Nortura 
etablerte i 2018 har vokse til ein betydeleg 

salskanal for lam. 
Årleg sel Nortura 
nå ca 900 tonn 
Hverdagslam-produkt. Det betyr at den norske 
forbrukaren vil ha lam på menyen, året rundt!

Tomt reguleringslager
Godt sal og lågare produksjon gjev mindre 
lam på lager. Før jul kom det signal om at ein 
del store industrikundar ynskte å kjøpe opp 
reguleringslageret for å sikre seg nok råstoff 
fram mot ny slaktesesong. Når dette skjer, går 
Nortura Totalmarked ut og informerer heile 
bransjen om dette. Det var stor interesse for 
å kjøpe, og reguleringslageret vart difor tømt 
før jul. All sau som vart slakta i 2021 er skore 
ned i Nortura eller seld til industrikundar. Det 
finst likevel sau og lam på lager. Prisoppgang 
etter nyttår gjer nok at alle aktørar har sikra 
seg godt med råvarer på eigne lager i løpet av 
slaktesesongen. Vi håpar dette vil vera nok til 
å forsyne marknaden saman med den løpande 
slaktinga av sau og lam fram til ny slaktesesong

Prisoppgang til sauebonden
Når marknadssituasjonen betrar seg, sørger 
Nortura for at prisen til sauebonden går opp. 
I slaktesesongen 2021 har avrekningsprisen 
på lam i medel vore kr 3,10 og på sau kr 9,50 
høgare enn i slaktesesongen 2020. Konsern-
styret i Nortura har vedteke fylgjande endring 
i gjennomsnittleg engrospris 1. halvår 2022 i 
forhold til 2. halvår 2021:
Lam: + kr 2,60 
Sau: + kr 5,00

Prisløyper for å ta ut denne engrosprisopp-
gangen er presentert på Medlemsportalen til 
Nortura og på Nortura-sidene i Bondebladet 
og Sau og Geit. 

Vi i Nortura ynskjer alle sauebønder i Rogaland 
lykke til med eit nytt saueår. Vi skal stå på for 
sauebonden også i 2022. 

Helsing frå Nortura

Lever ulla til Nortura/
Norilia og bidra til norsk 

ull og din fremtid!

Lever ulla til Nortura/
Norilia og bidra til norsk 

ull og din fremtid!

Foto: G
rethe Ringdal
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Pengesilo på tunet eller
(Land)Brukskonto hjå oss?

Heile regionen er avhengig av at gardbrukarane kan lukkast.  
Me i Haugesund Sparebank kjenner bøndene sine utfordringar og har 

gode løysingar for dei fleste formål. 
 

Ta kontakt, og la rådgivarane våre i Aksdal, Skjold  eller ØØlleenn 

laga eit skreddarsydd tilbud som passar for deg og ditt bruk. 
Kontakt: Margareth Alfsvaag (Aksdal): 52 70 51 10 /  

Marit Synnøve Frantsen (Skjold): 52 70 51 45 /  

Lars Olav Larsen (Ølen): 52 70 51 42 

TELEFON 52705000   
HAUGESUND-SPAREBANK.NO
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Årsmelding og rekneskap – 201856

Telefon: 982 59 800
bg@bgsuldal.no - www.bgsuldal.no

Ravndal Klyppeservice

• Topp kvalitet klyppeutstyr
• Hengemaskiner
• Håndmaskiner
• Saueskjær tilpassa

mange ulltypar
• Skjær for lama,

storfe og hest
• Sliping og reparasjon

Stort delelager til  
Heiniger, Lister 
og Supershear.

Gjesdalvegen 594, 4334 ÅLGÅRD – Tlf 51 61 69 10 – Mobil 916 35 364
E-post: ravndal@klyppeservie.no – www.klyppeservice.no – https://www.facebook.com/klyppeservice

Ravndal Stålbygg
Skurvemarkå 10

4331 Ålgård

Faks: 51 61 50 00
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Fotråte – status 2021 og planer for 2022 
For andre år på rad er ikke fotråte påvist i Norge, det gir grunn til optimisme, men også fortsatt 
årvåkenhet. 

Siden første tilfelle av ondarta fotråte ble påvist i 2008 er det lagt ned en massiv og viktig innsats for 
å bekjempe smitten, både fra sauenæringa og det offentlige. Totalt har over 130 besetninger sanert 
for fotråte. Rundt halvparten har sanert medisinsk, mens halvparten har sanert gjennom full 
nedslakting. Det ble ikke påvist nye tilfeller hverken i 2020 eller i 2021 hverken gjennom overvåking 
på slakteri eller undersøkelser av mistanker i felt.  

Overvåking på slakteri 
Siden tidlig fase av prosjekt Friske føtter er det gjennomført 
undersøkelser på slakteri. Dyr med mistenkelige symptomer er 
prøvetatt og undersøkt for smitte. Ved påvising er selve flokken 
undersøkt og kontakter er utredet. På den måten har 
slakteriundersøkelsene vært en viktig del av bekjempelsen av fotråte.  

Totalt er det påvist ondarta fotråte i 16 besetninger på slakteri, og 
undersøkt nærmer en million sauer gjennom disse årene.  

I 2022 er det også planlagt overvåking på slakteri, men i et litt redusert 
omfang. Det er Mattilsynet som er ansvarlige for overvåkingen, men 
det er Animalia ved hjelp av klauvinspektører som gjennomfører de 
praktiske undersøkelsene på slakteriet.  Prøvene blir analysert ved 
Veterinærinstituttet. 

Feltundersøkelser 
2021 var det første året uten båndlagte besetninger pga. fotråte eller kontakt med smitta 
besetninger. Det var kun undersøkelser av dyr i besetninger som opplevde halthet eller andre 
mistenkelige symptomer. På landsbasis undersøkes det årlig mellom 10-20 besetninger som melder 
om mistanke til veterinær eller Mattilsynet. Dette er en veldig viktig del av overvåking og 
bekjempelse. I Rogaland ber ofte Mattilsynet om at Animalia og klauvinspektørene kan gjennomføre 
undersøkelse og prøveta dyr med mistenkelige symptomer, mens i andre deler av landet er det 
privatpraktiserende eller Mattilsynet selv som gjennomfører dette.  

Grunn for optimisme 
Bekjempelse av fotråte er en langvarig oppgave, da smitten kan ligge skjult i besetninger uten å gi 
uttalte symptomer. Vi må derfor ta høyde for at selv etter to år uten nye påvisninger i Rogaland og 
sju år uten påvisinger i tidligere Aust-Agder, kan smitte ligge skjult. Sannsynligheten for dette blir 
mindre for hvert år som går. Situasjonen med mædi i Trøndelag har imidlertid vist hvor viktig det er å 
gjennomføre god overvåking over lang tid. At sauebønder melder fra ved mistenkelige symptomer er 
en viktig del av denne overvåkingen.  

Synnøve Vatn, Animalia 

 

År
Påvist 
tilfeller

2009 2
2012 2
2013 6
2014 0
2015 3
2016 0
2017 1
2018 1
2019 1
2020 0
2021 0
Totalt 16
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Verering: Kontaktperson: Telefon: Adresse: E-post:

Bjerkreim Svend Georg Apeland 481 57 641 4387 Bjerkreim svendgeorg@hotmail.com

Dalbuen Kari Melhus 958 44 655 4376 Helleland k-melhus@frisurf.no

Finnøy Karl Andre Vignes 992 63 015 4160 Finnøy fadosten@hotmail.com

Gjesdal Steinar Fossfjell 905 77 620 4330 Ålgård stfossfjell@gmail.com

Haugaland NKS ring Per Johan Lyse 470 26 006 5576 Nedstrand pejl@online.no

Ryfylke Sverre Nordbø 412 07 535 4120 Tau sverrenordboe@gmail.com

Hå Leif Matnisdal 918 86 165 4363 Brusand lematnis@online.no

Lund Knut R. Thunheim 418 43 496 4460 Moi knut.thunheim@dabb.no

Rennesøy Anders Scanche Rettedal 450 44 829 4156 Mosterøy anders@klostergarden.no

Rogaland Spelring Vilhelm Bue 959 10 434 4330 Ålgård vibue@online.no

Sandnes Olav Furenes 915 77 720 4308 Sandnes ofurenes@yahoo.no

Time Jone Lende 480 33 033 4347 Lye jone.lende@gmail.com

Andre Sauelag:

Svartfjeslaget Ole Johan Bergene 982 30 354 4376 Helleland ojb@svea.no

Suffolklaget Anders Rettedal 450 44 829 4156 Mosterøy anders@klostergarden.no

Fuglestadbrokete & 
Blæselaget

Livar Ravndal 917 95 433 4330 Ålgård livar.ravndal@gmail.com

Rygjalaget Knut R. Thunheim 418 43 496 4460 Moi knut.thunheim@dabb.no

Norsk Reinrasa Sau Sondre Reiersen 917 28 661 4330 Ålgård sondre.reiersen@lyse.net

Steigarsau Solfrid Bye 900 78 225
raselaget.steigarsau@gmail.
com

Norsk Pelssau lag Knut Sveinung Kleppa 928 42 053 4130 Hjelmeland knu-kle@online.no

Farga Spælsau Sveinung Skjerahaug 951 49 873 4233 Erfjord sveinung@suldalokonomi.no

Kontaktliste vereringar og andre raselag
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Kåringssted Utstillere Bedømte lam Kåra Kåra på disp Vraka

[Gardskåring Rogland] 24 69 100% 65 94% 2 3% 2 3%

Bjerkreim 18 145 100% 136 94% 0 0% 9 6%

Finnøy 9 74 100% 60 81% 6 8% 8 11%

Forsand 5 56 100% 41 73% 9 16% 6 11%

Gjesdal 26 207 100% 166 80% 20 10% 21 10%

Helleland 15 99 100% 93 94% 1 1% 5 5%

Hjelmeland 12 100 100% 94 94% 0 0% 6 6%

Hå 15 130 100% 116 89% 3 2% 11 8%

Karmøy 5 47 100% 40 85% 0 0% 7 15%

Lund/Sokndal 8 58 100% 54 93% 0 0% 4 7%

Nedstrand 11 88 100% 76 86% 8 9% 4 5%

Rennesøy 11 123 100% 112 91% 1 1% 10 8%

Sandnes 14 112 100% 96 86% 10 9% 6 5%

Sauda 6 33 100% 29 88% 0 0% 4 12%

Strand 9 64 100% 57 89% 0 0% 7 11%

Suldal 13 107 100% 95 89% 4 4% 8 7%

Time 12 99 100% 59 60% 29 29% 11 11%

Tysvær 7 52 100% 34 65% 11 21% 7 13%

Vindafjord 19 212 100% 176 83% 23 11% 13 6%

Rogaland Sau og Geit 225 1875 100% 1599 85% 127 7% 149 8%

Østfold Sau og Geit 7 57 100% 48 84% 2 4% 7 12%

Akershus Sau og Geit 23 170 100% 107 63% 1 1% 62 36%

Buskerud Sau og Geit 80 464 100% 393 85% 21 5% 50 11%

Hedmark Sau og Geit 71 535 100% 399 75% 0 0% 136 25%

Oppland Sau og Geit 184 1294 100% 913 71% 12 1% 369 29%

Vestfold Sau og Geit 17 106 100% 70 66% 3 3% 33 31%

Telemark Sau og Geit 34 238 100% 169 71% 5 2% 64 27%

Aust-Agder Sau og 
Geit

24 189 100% 159 84% 0 0% 30 16%

Vest-Agder Sau og 
Geit

31 208 100% 170 82% 16 8% 22 11%

Rogaland Sau og Geit 225 1875 100% 1599 85% 127 7% 149 8%

Hordaland Sau og 
Geit

201 1202 100% 1015 84% 31 3% 156 13%

Sogn og Fjordane Sau 
og Geit

161 873 100% 736 84% 14 2% 123 14%

Møre og Romsdal Sau 
og Geit

92 538 100% 410 76% 32 6% 96 18%

Sør-Trøndelag Sau 
og Geit

71 616 100% 478 78% 15 2% 123 20%

Nord-Trøndelag Sau 
og Geit

55 467 100% 343 73% 5 1% 119 25%

Nordland Sau og Geit 81 670 100% 551 82% 1 0% 118 18%

Troms Sau og Geit 50 270 100% 248 92% 2 1% 20 7%

Finnmark Sau og Geit 11 70 100% 62 89% 0 0% 8 11%

Landet 1418 9842 100% 7870 80% 287 3% 1685 17%

Kåringsstatistikk 2021:



 Årsmelding og rekneskap - 2021 61

Kåringsstatistikk raser 2021: 
Rase Utstillere Bedømte lam Kåra Kåra på disp Vraka

Dala 2 5 100% 0 0% 2 40% 3 60%

Rygja 13 57 100% 52 91% 1 2% 4 7%

Sjeviot 4 4 100% 3 75% 1 25% 0 0%

Spæl (kvit) 34 131 100% 109 83% 6 5% 16 12%

Steigar 1 1 100% 1 100% 0 0% 0 0%

Suffolk 11 28 100% 28 100% 0 0% 0 0%

Svartfjes 23 109 100% 97 89% 5 5% 7 6%

NKS 162 1057 100% 949 90% 15 1% 93 9%

Texel 4 48 100% 6 13% 31 65% 11 23%

Pelssau 8 59 100% 50 85% 7 12% 2 3%

Gmlnorsk sau 1 16 100% 15 94% 0 0% 1 6%

Gmlnorsk spæl 7 17 100% 16 94% 0 0% 1 6%

Grå trønder 1 4 100% 2 50% 2 50% 0 0%

Fuglestadbroget 17 60 100% 58 97% 1 2% 1 2%

Blæset 25 63 100% 55 87% 7 11% 1 2%

Nor-X 2 8 100% 0 0% 8 100% 0 0%

Farga spæl 54 205 100% 158 77% 38 19% 9 4%

Charollais 1 1 100% 0 0% 1 100% 0 0%

Shropshire 1 2 100% 0 0% 2 100% 0 0%

Rogaland Sau 
og Geit

225 1875 100% 1599 85% 127 7% 149 8%

Dala 5 15 100% 7 47% 4 27% 4 27%

Rygja 21 89 100% 81 91% 1 1% 7 8%

Sjeviot 48 129 100% 114 88% 1 1% 14 11%

Spæl (kvit) 227 1115 100% 832 75% 18 2% 265 24%

Steigar 15 63 100% 53 84% 3 5% 7 11%

Suffolk 38 111 100% 83 75% 13 12% 15 14%

Svartfjes 48 177 100% 149 84% 15 8% 13 7%

NKS 1006 6201 100% 5125 83% 31 0% 1045 17%

Texel 14 76 100% 8 11% 53 70% 15 20%

Pelssau 43 239 100% 194 81% 17 7% 28 12%

Gmlnorsk sau 17 73 100% 52 71% 0 0% 21 29%

Gmlnorsk spæl 113 494 100% 336 68% 20 4% 138 28%

Grå trønder 23 123 100% 101 82% 4 3% 18 15%

Fuglestadbroget 25 72 100% 68 94% 2 3% 2 3%

Blæset 86 229 100% 192 84% 20 9% 17 7%

Nor-X 5 13 100% 3 23% 8 62% 2 15%

Farga spæl 184 616 100% 471 76% 72 12% 73 12%

Charollais 2 2 100% 1 50% 1 50% 0 0%

Shropshire 3 5 100% 0 0% 4 80% 1 20%

Landet 1418 9842 100% 7870 80% 287 3% 1685 17%



62 Årsmelding og rekneskap - 2021                                                                          Årsmelding og rekneskap – 2018 25

Eiksenteret Klepp Rogneveien 2, 4352 Kleppe

Eiksenteret Varhaug Oppstadveien 651 , 4360 Varhaug

Eiksenteret Haugesund Eikeskogvegen 72, 5570 Aksdal
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Kåringssjå Sandnes Sau og Geit
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Vrakingsårsak Rogaland Landet

Antall % av vraka % av bedømte Antall % av vraka % av bedømte

  3 0,2 0,0

Testikler  29 19,5 1,5  136 8,1 1,4

Horn  1 0,7 0,1  22 1,3 0,2

Feil bitt  11 7,4 0,6  99 5,9 1,0

Lause bøger   15 0,9 0,2

Slakk rygg   4 0,2 0,0

Kryss   4 0,2 0,0

Lågstilt   12 0,7 0,1

For liten   21 1,2 0,2

Bein  10 6,7 0,5  175 10,4 1,8

Dødhår  2 1,3 0,1  96 5,7 1,0

Farga hår  11 7,4 0,6  45 2,7 0,5

Marg  52 34,9 2,8  582 34,5 5,9

Grov ull   30 1,8 0,3

Glissen ull  1 0,7 0,1  9 0,5 0,1

Filta ull   57 3,4 0,6

Kort ull  8 5,4 0,4  102 6,1 1,0

Utypisk ull  3 2,0 0,2  88 5,2 0,9

O-indeks  4 2,7 0,2  20 1,2 0,2

Sumpoeng  1 0,7 0,1  10 0,6 0,1

Helhetsvurdering  5 3,4 0,3  73 4,3 0,7

Annet  11 7,4 0,6  82 4,9 0,8

Totalt  149 100,0 7,9  1685 100,0 17,1

Kåringsstatistikk vraka 2021:

Støtt våre annonsører
- de støtter oss!

Sunt bondevett i generasjoner.

Du eier ikke en gård, du tar bare vare på den 
for de som kommer etter deg.
Og for mange bønder er målet å overlate familiegården til neste slektsledd. Helst 
i bedre stand enn da man overtok. Da må man sørge for trygghet for liv og verdier. 

Vi har mer enn 200 års erfaring med forsikring av landbruket. 
I fremtiden skal vi gi nye generasjoner av bønder tryggheten 
de trenger for å kunne overta og forvalte gården videre. 
Les mer på gjensidige.no/bondevett

Til odel,
ikke til eie
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Dagfinn  Knutsen fra Karmøy Sau og Geit blei NSGs superverver 2020 og mottok heder og ære 
på NSG sitt representantskapsmøte 19.10.21
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Guttorm Gudmestad mottok 19 oktober 2021 prisen for beste avkomsgranska NKS vær 2020, for 
væren 201640693 Hodne Gullet.
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Rogaland sau og geit sine innspel i forbindelse med 

jordbruksoppgjeret i 2021

Markedsbalanse 
Dei siste åra har det vore stor overproduksjon av både lam og sauekjøtt. Markedsbalanse er det 
viktigaste for økonomien i småfeholdet. 

På sauekjøtt må det gjerast ein betydelig innsats for å få opp prisen på dette flotte kjøttet. Det må 
vera eit heilt klart mål at sauekjøttet minst skal betalast med kr 20,- pr kg til bonde. 

Ung sau er eit fantastisk produkt som med få grep burde la seg selje enkelt. 

For å få solgt eldre søyer bør det innførast begrepet «kvalitetsau» som for eksempel kunne ha vore i 
klassane frå O+ og oppover og i fettklasse 2 til 3+ 

Det bør gjerast ein innsats for å forlenga salg sesongen for lam, slik at prisen til bonde kunne vore 
meir utgjevna. Dette er viktig for å oppretthalda dyr på utmarksbeita våre. 

Auka husdyrtilskot 
For å kunna driva med dyr må det være lønnsomt.
Ein opplever at inntekta stadig blir pressa og mange gardsbruk er ikkje egna til å ha for mange dyr, 
fordi at gardane kan være tungdrevne og krev stor arbeidsinnsats. Ein del av desse gardsbruka ligg i 
utkantstrøk og er viktige for busetjinga og for å oppretthalda eit rikt kulturlandskap der det er  
vanskeleg å kombinere med anna arbeid. 

Vi vil derfor føreslå at det blir innført ei ny grense på dei 50 fyrste sauene.

Når alle bønder får ei slik støtte til dei 50 fyrste dyra, vil det også bidra til å støtte økonomien for 
alle sauehaldarar.

Avl 
Tilskuddet til avlsarbeid har stått stille i mange år. Det arbeidast nå med å innføra genomisk  
seleksjon i avlsarbeidet, noko som skal gi god framgang i avlsarbeidet og bidra til å finna dei genene 
som er ønska eller ikkje. Eit eksempel kan vera å finna eit «klima gen» der ein avlar fram eit dyr  
med lite klimautslepp. Dette er noko som krev meir midlar og vi vil derfor føreslå at bidraget til 
avls-arbeid på sau aukar med 2 millionar. 

Beite 
For å oppretthalda dei lange tradisjonane vi har i Norge men å fora fram dyr på utmarksbeite er   
det viktig at dette får auka støtte. Kostnadane til transport, tilsyn, sanking og leie av utmarka aukar 
stadig. Beiting av dyr i inn og utmark skjer der det ikkje går ann å produsera anna mat og bidrar 
sterkt til Co2 binding i jorda. Dette er noko som snarast må tas med i Norges klimaregnskap.

Innmarksbeite er viktig for vårt distrikt og ein stor del av vår grasproduksjon kjem frå denne måten 
og nytte jorda. Vårt unike kulturlandskap med det opne grønne landskapet kan ein takke dei  
beitande dyra for. Med innmarksbeite meiner vi beite som ikkje lar seg hauste maskinelt og som 
krev mykje innsats for å halda i hevd. 
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Det må gjerast noko med faktoren som ein nå nyttar ved utrekning av innmarksbeite. Her trekker 
in av faktorer som stein osv. Nå er denne faktoren 0.6 av fulldyrka, noko som ikkje er rimeleg ut frå 
arealet som er beita og arbeidsbelastninga med å sjøtta dette.

Faktoren for innmarksbeite som ikkje er fulldyrka bør aukast til 0,7.

Tilskot til beiting må aukast for å kunna dekka ein større del av utgiftene med å halda   
kulturlandskapet i hevd.

Innovasjon Norge 
Mange gardsbruk slit med dårlege og udaterte bygninger. Økonomien tillet heller ikkje det å fornya 
seg, Rogaland Sau og Geit meiner at Innovasjon Norge ikkje skal støtta nye produsenter som vil 
starta opp og der ein aukar betydelig med dyr. Slik marknaden er nå er ikkje dette forsvarleg.

Men dersom ein vil fornya seg i tråd i nokonlunde i tråd med den drifta ein har i dag burde det vore 
mogleg å fått «Fornyingsmider» Rogaland Sau og Geit fryktar at mange vil gi opp dyrehaldet om det 
ikkje er midlar til å fornya bygningar.

Det må framleis vera midler til generasjonskifte for å gjer det attraktivt for dei unge å overta.

Rogaland sau og Geit vil tilbakerføre kvalitetstilskuddet til dei opprinnelege 500,- pr lammeslakt. 

Det viktigaste me som dyrehaldarar held på med er å produsera mat. Det må lønna å vera ein  
dyktig sauehalder og produsera kvalitet.

Endring av AK-tilskottsone for kommunane Bjerkreim, Gjesdal og Strand i Rogaland Rogaland sau og 
geit støttar krava fra desse kommunane om at desse blir fjerna fra AK sone 3 som er ei rein kornsone 
for Østlandet, i tillegg kjem desse 3 kommunane i Rogaland.

Primært så ynskjer kommunane Bjerkreim, Strand og Gjesdal vert flytt frå AK sone 3 til sone 5B slik 
at dei kjem i same sone som nabokommunane.

Sekundært vert det oppretta ei ny AK sone 3B der desse kommunane er med.

På Geit vil vi komme med følgende forslag:

Auke slaktetilskot på kje frå 300 til 600kr.(same opplegget som for lam)Her må det også  
kompenseres for ønska slaktevekt, fordi framforing ved vektauke er såpass kostbar, att då må   
tilskudd ennå meir opp.

Dette må til for at det skal vera i nærleiken av interessant å fore dei opp i staden for å avlive  
overskots kje.

Beitebruk til melkegeit er trua grunna innstramming i celletallsregelverket. For å motverke dette må 
beitetilskuddet aukast.

Vi vil stimulere til forbedring av eng ved å bruke prisnedskrivings midler til såkorn. Dette meiner vi 
er meir fornuftigt enn å bruke tilsvarende midler på nedskriving av korn til kraftfor. Sauen og Geita 
er som alle veit ein miljømaskin som verkeleg utnyttar beitemuleghetene og lager fantastiske  
produkter både til mat, klær og landskap.
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Rogaland sau og Geit meiner att tida er overmoden for bedring i økonomien til småfe-produksjon 
og stell av kulturlandskapet med faktorer som ikkje er direkte produksjonsdrivende. Forrutan det 
å få markedsbalanse og ta ut høgare pris i marknaden, må det brukes friske midler. 

 1. Produksjonstilskott sau 1-50 vfs +317 k (ny sats 1200 kr) 

 2. Produksjonstilskott sau 51 – 150 vfs + 117 kr (ny sats 1000 kr) 

 3. Produksjonstilskott sau 151 – 300 vfs + 6 kr (ny sats 200 kr) 

 4. Produksjonstilskott 300 + vfs 0 (sats 194 kr) 

 5. Kvalitetstilskott – slaktelam O+ + 50 kr (ny sats 500kr) 

 6. Auka arealtilskott grovfôr i sone 5 til 7 

 7. Auka investeringsstøtte organisert beitebruk + 7 mill (ny sats 30 mill) 

 8. Beitetilskott utmarksbeite (5 veker) + 20 kr (ny sats 250 kr) 

 9. Beitetilskott unntatt fulldyrka alle soner (16 veker) + 30 kr (ny sats 80 kr) 

 10. investeringsstøtte til organisert beitebruk. Det er stort behov for oppgradering av sankehytter  
  og skillegarder/sankekve i tilknyting til heiabeite/utmarksbeite. RSG foreslår å auke denne  
  potten til 50 000000 kr.

 11. Avløysarordning sau og geit + 29 kr (ny sats 500 kr) 

 12. Avløysarordning melkegeit/sau + 53 kr (ny sats 1000 kr) 

 13. Maks avløsertilskudd  + 4200 kr (ny sats 90000)

 14. Innovasjonsmidler til fornying av driftsapparat men ikkje utvidelse eller oppstart av nye   
  produsenter. 

 15. Tilskot til avlsarbeid på sau aukast med 2 millionar.

Mål for norsk saueavl
Hovedmål: Avlsarbeidet på sau skal bidra til å styrke økonomien i saueholdet.

Delmål:

 1. Størst mulig avlsframgang innenfor rammene av bærekraftig utvikling og god dyrevelferd.

 2. Framgang for egenskaper i avlsarbeidet som:
  a) gir produkter som forbrukerne etterspør.
  b) bidrar til redusert arbeidsforbruk i produksjonen, spesielt i lamminga.
  c) styrker bruken av beite og andre norske forressurser. 
  d) sikrer god dyrevelferd.

 3. Effektiv spredning av avlsframgangen fra avlsbesetningene til bruksbesetningene.

 4. Et avsarbeid som ivaretar interessene til NSG sine medlemmer både 

 4. Et avlsarbeid som ivaretar interessene til NSG sine medlemmer      
          både bruksbesetningene(«de mange») og avlsbesetningene (væreringsmedlemmene).
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Skotpremieutbetaling for rev til lokallag 2021
Lokallag Rev ÅR

Bjerkreim 124 2020-2021

Bokn

Eigersund 39 2021

Finnøy

Forsand 35 2020- 2021

Gjesdal 63 2021

Halsnøy

Helleland 33 2021

Hjelmeland 38 2021

Karmøy 3 2021

Kvitsøy

Lund 73 2020-2021

Nedstrand 36 2020-2021

Rennesøy og Mosterøy

Sandeid 11 2021

Sandnes 44 2021

Sauda 31 2021

Skjold 63 2020-2021

Skåre 3 2021

Sokendal og Heskestad 88 2021

Strand 82 2021

Suldal 105 2021

Sør-Jæren 21 2021

Time 26 2021

Tysvær 123 2020-2021

Vats 7 2021

Vikedal og Imsland 32 2021

Ølen 74 2020-2021
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Rovviltforvaltning i Rogaland 

Dei viktigaste aktørane: 

 
Statsforvaltaren i Rogaland 
Miljøvernavdelinga har ansvar for bestandsforvaltning, irekna kunnskap om førekomstar og 
mengde per areal av freda rovvilt i fylket. Dessutan kan avdelinga gi løyve til felling av 
skadegjerande individ av freda rovvilt, og har ansvar for å handsame søknadar om erstatning for 
husdyr tatt av freda rovvilt. Søknadar om førebyggande og konfliktdempande tiltak vert og 
handsama av Statsforvaltaren.  

Rovviltnemnda for Region 1 
Rovviltnemnda tiltredde i funksjon 1. april 2005 og dekker Rogaland, Vestland og Vest-Agder. Den 
har ansvar for mellom anna fordeling av fylkesvise rammer til tilskot til skadeførebyggande tiltak 
og fastsetting av fellingskvotar og skadefellingskvotar på dei store rovpattedyra. Ein 
forvaltningsplan for regionen er utarbeida. 

Statens naturoppsyn (SNO) 
SNO har ansvar for dokumentasjon av moglege rovviltskadar på husdyr og undersøking av 
observasjonar, spor og sporteikn. Til å hjelpa seg i dette arbeidet er lokale rovviltkontaktar 
engasjert. I Rogaland er det fire slike rovviltkontaktar. 

 

Tilskot om førebyggande og konfliktdempande tiltak 
Førebygging av rovviltskadar på husdyr er ein prioritert oppgåve i fylkets rovviltforvaltning. 
Tilskot kan gis til private tiltak for å hindre eller avgrense slike skader. Søknaden skal sendast 
elektronisk gjennom elektronisk søknadssenter innan fristen 15. februar.  
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/Default.aspx 

I beitesesongen kan ein søke om tilskot til skadeførebyggande, akutte tiltak. Dersom dette er 
aktuelt, ta straks kontakt med Statsforvaltaren i Rogaland, Miljøvernavdelinga. 

 

Slik går ein frem ved funn av husdyrkadaver 
Finn du eit kadaver og mistenker at rovdyr har vært på ferde, bør du gjere fylgjande: 

- La kadaver ligge mest mogleg urørt, men dekk det til slik at åtseletarar ikkje kjem til. 

- Merk funnstad, gjerne med plastpose i eit tre e.l. slik at det er lett å finne. 

- Beskriv funnstad og kryss av på kart om mogleg, aller best er GPS-posisjon. 

- Fotografer kadaver om mogleg frå ulike vinklar, gjerne med ein gjenstand av kjent 
størrelse ved sidan av kadaver (særleg bra for å anslå f.eks. størrelse på bitt og avstand 
mellom tenner). 

- Meld frå til næraste rovviltkontakt så snart som råd – bevis forsvinn raskt! 
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Det er eit krav for seinare å ha rett til å søka om erstatning at alle funn av kadaver eller skadar på 
husdyr som kan skyldast rovdyr straks vert meldt til naturoppsynet. Her er ein oversikt over 
rovviltkontaktar i Rogaland: 

 

Namn Mobilnummer Ansvarsområde 
Andreas Dunkley 480 25 444 Haugesund, Sauda, Suldal, Tysvær og Vindafjord. 
Berit Helland 977 03 275 Bjerkreim, Eigersund, Forsand, Gjesdal, Hå, Klepp, 

Lund, Randaberg, Sandnes, Sokndal, Sola, Stavanger, 
Time 

Kristian Eiken Olsen 905 33 793 Bjerkreim, Bokn, Eigersund, Finnøy, Forsand, Gjesdal, 
Haugesund, Hjelmeland, Hå, Karmøy, Klepp, Kvitsøy, 
Lund, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sauda, 
Sokndal, Sola, Stavanger, Strand, Suldal, Time, Tysvær, 
Vindafjord og Utsira. 

Krister Seljeset 915 40 836 Hjelmeland og Suldal. 
 

Rovviltansvarleg for SNO i Rogaland er Jon Erling Skåtan. Mobil: 482 54 803, e-post: 
jon.erling.skatan@miljodir.no 

 

Søke erstatning for skader på husdyr 
Fristen for å søke om erstatning for skader på husdyr er 1. november. Staten erstattar 
dokumenterte og antatt tap og skader frå freda rovvilt på husdyr. Alle søknader skal leverast 
elektronisk gjennom Miljødirektoratets database elektronisk søknadssenter: 
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/ 

Dersom ein opplever problem med å levere elektronisk kan ein ta kontakt med 
landbrukskontoret i kommunen og be om hjelp. Nye søkarar må først registrere seg som søker. 

Alle relevante opplysningar må fylgje søknaden. Dette er viktig for at vi skal kunne vurdere 
søknaden etter forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt: 
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-05-30-677 

Søknaden må innehalde eit kart der beiteområdet er teikna på. Det er også eit krav om å legge 
ved ei liste med besetningsdata. Denne skal som minimum innehalde alle individnummer i 
besetningen, kopling mellom mor og lam, dødsårsaker og helse/sjukdomsinformasjon. 

 

Rovviltkontaktar hos Statsforvaltaren i Rogaland: 

Bjørn Mo: tlf: 51568909, e-post: bjomo@statsforvalteren.no  

Cathrine Stabel Eltervåg: tlf.: 51 56 89 15, mobil: 986 76 987, e-post: fmrocsh@statsforvaltaren.no 
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DRIFTIGE BØNDER SKAPER DE BESTE RÅVARENE!

PRIMA JÆREN er stolte over å levere det ypperste norske kjøttprodusenter 
kan produsere. Å alltid tilby kun det beste er en edel kunst, og vi klarer det 
med hjelp fra våre dyktige bønder. Vi legger mye tid og krefter i å samarbeide 
med kvalitetsbevisste gårdseiere, og Norges beste kjøttprodusenter fi nner 
man på Sør-Vestlandet.

Dette er et frieri til kremen av lokale bønder: 
Småfeprodusenter! Storfeprodusenter! Svineprodusenter!

VI BETALER BEST FOR KVALITET!
Ikke bare med gode ord, men med klingende mynt. Prima Slakt as har 
vært best på totaløkonomi for bonden de siste ti årene, og slik skal det 
fortsatt være. Bli med på laget, og kontakt oss i dag:

Tilførselsleder Gris
Leidulf Sigmundstad

Tlf.: 45287830 
leidulf.sigmundstad@prima.as 

Tilførselsleder Storfe
Siri Haugland
Tlf.: 92885919 

siri.haugland@prima.as

Tilførselsleder Småfe
Leif Håkon Korsbø

Tlf.: 92828420
leif@prima.as

“BEST PÅ BETINGELSER”

P S
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Prima slakt i 2021 

 

Ja når er nok et saueår omme. For oss sauebønder må vi vel si at det har vært et god år. Fin vår og 
sommer som resulterte i god lam som var tidlig slaktemodne. Prima har mottatt veldig fine lam i år, de 
første årslammene ble levert i slutten av april,2000 lam ble levert i løpet av juli måned. Med en 
slaktevekt på 20,6 kg,klasse R+og 3- i fett. Tidlig Jærensmak lam er et ettertraktet lam i marked og er 
for noen sauebønder en mulighet for bedre DB på sine lam. Høstens lam hadde en slaktevekt på 20,2 
kg klasse R ,2+ i fett. Hoved tyngden av lam ble levert i løpet av september, tolal ble det levert 22 000 
småfe til Prima i 2021. En liten økning fra 2020, så vi har et stor behov for mer småfe. Derfor er 
Prima's mål å være det beste alternativet med tanke på å oppnå best DB på sau og lam,dette er noe 
vi vil ha stort fokus på inn i 2022 ! 
Takk til dere dyktige sauebønder,som sagt før, kvalitet skal lønne seg!  
Takk for et strålende saueår,lykke til i 2022!  
 
Mvh 

Tilførselsleder Sau og Lam 
Leif Håkon Korsbø 
Mobil: 92828420 
Mail: leif@prima.as 
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Salet av tonnvarer i FKRA for året 2021 enda 
over salet for 2020 og over budsjett. Formel 
hadde ei liten tilbakegang frå 2020, men 
Kromat og Gjødsel hadde ein sterk vekst. Når 
det gjeld salet av Formel utgjer 12% Formel til 
sau.

Elles var 2021 prega av ein uvanleg stor  
prisauke på gjødsel og kraftfôr.

Det er mange forhold som ligg bak denne  
prisauken. Større etterspørsel etter korn og 
proteinvekstar på verdsmarknaden, ekstrem 
auke i gjødselprisar grunna høgare inter-
nasjonale energikostnader. Prisen på gass 
og straum gjorde det ulønsamt å produsera 
gjødsel i enkelte land. I tillegg har ratane på 
bulk- og conteinerskip gått dramatisk gått opp. 
Vi opplever også at viktige komponentar i 
kraftfôrproduksjonen er vanskelige å få tak i 
grunna pandemien.    

Vi får derimot mykje positiv tilbakemelding 
på blandingane vi har til sau og lam. Spesielt 
Formel Sau Ekstra og Formel lam vert trekte 
fram. Toppblandinga vår for sau frå 8 veker 
før lamming til beiteslepp, har høg energi og 
høgt proteininnhald. God næringstilgang den 

siste tida før lamming gjev friske søyer med 
god kvalitet på råmjølka og friske lam. Ekstra 
e-vitamin og metionin gjev meir livskraftige 
lam. Det er ikkje minst viktig når det kjem tre 
lam og fleire.

Ekspandat til sau
Nytt av året er Formel Sau X. Blandinga er 
lik Formel sau, men er laga som ekspandat. 
Ekspandat gjev grovare struktur som sikrar eit 
betre opptak av stivelsen i tarmen. Dette gjev 
ei betre utnytting av fôret og redusert fare for 
sur vom med høgt kraftfôropptak slik som etter 
lamming.  

Det å gje Formel Lam frå fødsel i lammegøymer 
sikrar tilveksten og utvikling av drøvtyggjar-
funksjonen. Tidleg start med Formel Lam sikrar 
opptaket dersom støttefôring på beite vert 
nødvendig. Lamma må vera tilvende kraftfôr 
om dei skal vennast av mjølkefôring tidleg. 
Sidan marknaden ikkje vil betala for vårlam og 
sommarlam, vil tidleg avvenning med mjølk 
sikra det økonomiske resultatet for kopplam.

Austrumdal 24.01.2022
Ådne Undheim

Felleskjøpet Rogaland Agder 2021



 Årsmelding og rekneskap - 2021 77

Bondens 
butikk siden 

1899!

Her finner du oss

bondekompaniet.no

NETTBUTIKKKLIKK OG HENT

VESTLAND
Etne  53 77 11 30
Kvinnherad  99 38 48 70
Stord  53 40 09 00

ROGALAND
Bryne  48 01 08 78
Egersund  48 02 29 00
Haugesund  52 70 54 70
Klepp  47 62 55 00
Randaberg  48 03 55 00
Sandnes  47 80 11 80
Stavanger  90 29 50 54
Varhaug  51 77 14 70
Vikeså  51 45 12 12
Årdal  51 75 42 30

AGDER
Evje  99 33 36 33
Flekkefjord  38 32 68 40
Grimstad  47 61 04 00
Lyngdal  38 33 10 70
Mandal  38 27 29 70
Rigetjønn  38 05 67 20
Sørlandsparken  90 94 70 00
Tvedestrand  37 16 69 25
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1. Styret og medlemmer 2021 
Styret i Rogaland gjeterhundlag har i 2020 hatt følgende sammensetning: 

Leder:    Jacob Vetrhus 

Nestleder:   Sven Kverneland 

Styremedlem:       Ingar Ivesdal 

Styremedlem:  Erlend Kvinnesland 

Styremedlem:   Ola P. Hetland  

1. varamedlem og kasserer:    Anita Vikingstad (sekretær og kasserer) 

2. varamedlem:     Arnt Erik Eide Andersen 

3. varamedlem:     Kurt Kristensen 

Revisorer:  Torill Undheim og Arvid Årdal 

Styret har hatt åtte styremøter, alle digitale via Messenger/Teams. Utenom er Messenger, mail og tlf 
blitt benyttet av styret som kommunikasjonskanaler.  

Per 31.12.21 hadde Rogaland gjeterhundlag 126 medlemmer, en økning på 6 medlemmer fra 2020, og   
120 medlemmer, en økning på 21 fra 2019, og 30 sammenlignet med 2018.  

2. Arrangerte prøver i fylket 
Årstall  Kl. I Antall st. Kl. II Antall st. Kl. III  Antall st. 
2017 7  5  11*  
2018 10  5  13*  
2019 13 169 10 89 18* 492 
2020 10 154 7 106 14** 342 
2021 16 173 8 137 18* 568 

* Hvorav én var prøver med dobbelhent (FC-finalen). 

** Hvorav to var prøver med dobbelhent (FC- og NM-finalen). 

Totalt antall startende var 872 fordelt på kl. I-III, noe som utgjør en vesentlig økning sammenlignet 
med i fjor (= 602 starter, inkludert NM-prøvene).  

Covid-19-pandemien har derfor ikke bremset aktiviteten i Rogaland.  

På generelt grunnlag er det verdt å merke seg at Haugaland gjeterhundlag strekker seg over fylkes-
grensen inn i Hordaland.  Det vil si at prøver som arrangeres i Haugaland gjeterhundlags område i 
Hordaland ikke nødvendigvis telles med. 

3. Nye gjeterhundførere og godkjente bruksprøver 
I 2021 har 20 nye førere oppnådd bruksprøven (12 i 2020 og 15 i 2019). Så langt det er mulig å finne 
med dagens registreringssystem har 74 hunder har oppnådd godkjent gjeterhundprøve (min. 60p i kl. 
I).  

ÅRSMELDING
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Årstall Nye førere Nye godkjente 
bruksprøver 

2017 12 37 
2018 8 41 
2019 15 67 
2020 12 55 
2021 20 74 

 

Dette viser at det er god aktivitet til tross for pandemien, hvor det ikke har blitt godkjent så mange nye 
hunder og førere de siste fem årene som i 2021.  

3.1 Fatlandcup 
Fatlandcupen innledende runder ble arrangert i samarbeid med Hå gjeterhundnemnd, og foregikk 
helga 31. juli – 1. august. Det var stor pågang på deltakelse. Prøven ble holdt på Brusand. De åtte beste 
ekvipasjene fra første innledende runde og de åtte beste fra andre innledende runde, som ikke allerede 
har kvalifisert seg i første runde, gikk videre til finalen i cupen. Finalen ble gjennomført 13. november 
på Kårstø, Tysvær, i samarbeid med Haugaland gjeterhundlag. Fatlandcup er en regional konkurranse 
i bruk av gjeterhund, og Fatland AS er sponsor for cupen. Vinner av Fatlandcupen 2021 ble Arvid Årdal 
med Mac, han tok også 2. plassen sammen med Ylva, mens Svanhild Markhus og Aira tok 3. plassen.  

En stor takk til Fatland for sponsing av cupen, til Hå gjeterhundnemnd og Haugaland gjeterhundlag 
som tok på seg å arrangere prøvene!    

3.2 Fylkesmesterskap 
Fylkesmesterskapet 2021 ble arrangert i samarbeid med Sandnes Sau og geit, og ble avholdt søndag 3. 
oktober. Arvid Årdal og Mac stakk av med Fylkesmester-tittelen, mens Glenn Nodland og Nemi kom 
på 2. plass. 3. plassen gikk til Jan-Tore Brattebø og Mila. Pokalen for Årets unghund går til Glenn Nod-
land og Bea, som kom på en fin 4. plass. Vi gratulerer! 

3.3 Landsprøver 
Rogaland arrangerte to NS-prøve-helger i 2021.  Første helg 7.-8. august arrangerte Hå gjeterhund-
nemnd og 2019 ble det arrangert to Norgesserieprøver i Rogaland.  28. og 29. august arrangerte 
Sandnes Sau og geit.  

Rogaland hadde 12 ekvipasjer med i årets NM.  Dette var:  

 Fører Regnr hund Navn Hund Født hund 

1 JANE ESPEVOLL HAUGEN NO40531/14 SAGA 2014 
2 JANE ESPEVOLL HAUGEN NO47053/13 IRIS 2013 
3 ARVID ÅRDAL NO59936/17 YLVA 2017 
4 JAN TORE BRATTEBØ NO33759/19 SORA 2019 
5 GLENN NODLAND NO32068/15 NEMI 2014 
6 ARVID ÅRDAL S00/342844 MAC 2016 
7 ERLEND KVINNESLAND NO39765/19 MINNI 2019 
8 JAKOB MARKHUS NO58164/17 ZORRO 2017 
9 JAN TORE BRATTEBØ S00/342015 MIDDERY MILA 2015 
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10 GLENN NODLAND NO38268/19 DJERV'S BEA 2019 
11 KARL JOHAN MATTINGSDAL NO46824/12 BALDER 2011 
12 HARTVIG JOHNSEN NO38426/18 KING 2018 

1.res SVANHILD L. MARKHUS S00/313036 AIRA 2011 
2.res SVANHILD L. MARKHUS NO55821/16 FLY 2016 

Per.res ARVID ÅRDAL NO42331/15 LYDA 2015 
Per.res GLENN NODLAND NO38264/19 SHEP 2019 

 

3 førere kom seg videre til NM-finalen, der Jane Espevoll Haugen med Saga fikk den beste plasseringen 
(11. plass), Arvid Årdal og Mac kom på en 15. plass og Jan-Tore Brattebø på en 16. plass (begge brudd).   

3.4 Internasjonale prøver 
Rogaland var godt representert på årets Nordisk nursery, avholdt i Danmark:  

Glenn Nodland med Djerv's Bea, Djerv's Shep og Djerv's Enja. 

Jone Gystøl med Meg. 

Odd Kristian Håland med Bracken. 

Gerhard Haakull med Seren Becka. 

Rogaland hadde 4 ekvipasjer blant de 10 beste. Den gjeveste plasseringen fikk Jone Gystøl som kom 
på 1. plass med Meg. Glenn Nodland tok 3. plass (Djerv’s Enja) og 4. plass (Djerv’s Bea). Gerhard Haakull 
og Seren Becka sikret seg 9. plassen. Kjempeflott innsats av alle og vi gratulerer! 

4. Kursvirksomhet i fylket 
I 2020 har det vært noe færre kurs enn året før.  Dette kan nok i stor grad forklares med nedstenging 
av Norge i flere omganger pga pandemien.  I 2020 ble det arrangert 6 kurs, mot 11 i 2019. Vær obs på 
at oversikten er basert på innmeldt kursvirksomhet fra den enkelte instruktør.  

Type kurs Antall 
deltakere 

Instruktør 

Vinterkurs, Suldal  
(3 helger)  

7 
 

Jane Espevoll, Suldal Sau og 
Geit 

Helgekurs, Sauda  5 Jane Espevoll, Sauda Sau og 
Geit 

Helgekurs, Hjelmeland 
 

6 Jane Espevoll 

Helgekurs, Hå 
 

10 Arvid Årdal, Jarl Nord-
Varhaug og Karl Johan 
Mattingsdal, Hå 
gjeterhundnemnd 

Helgekurs, Hå 
 

12 Arvid Årdal, Jarl Nord-
Varhaug og Karl Johan 
Mattingsdal, Hå 
gjeterhundnemnd 

Dagskurs 7 Arvid Årdal, Hå 
gjeterhundnemnd 
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Dagskurs 7 Arvid Årdal, Hå 
gjeterhundnemnd 

Dagskurs 7 Arvid Årdal, Hå 
gjeterhundnemnd 

Kveldskurs, 5 kvelder, 
Bjerkreim 

8 Jarl Nord-Varhaug, Hå 
gjeterhundnemnd 

Helgekurs, Nærbø 
4 lørdager 

9 Jarl Nord-Varhaug og Karl 
Johan Mattingsdal, Hå 
gjeterhundnemnd 

Vinterkurs Tysvær  
(10 samlinger) 

6 Jonathan Gerhard Haakull 
 

Sommerkurs Tysvær 
(10 samlinger), avsl. prøve 

5 Jonathan Gerhard Haakull 
 

Høst ’20 /vinter ’21 Bømlo 
(10 samlinger) 

6 Jonathan Gerhard Haakull 
 

 

Haugaland gjeterhundlag strekker seg som nevnt over fylkesgrensen inn i Hordaland.  Det vil si at flere 
kurs som arrangeres i Hordaland ikke vil telle med i den nasjonale statistikken, men tas med her for å 
synliggjøre den aktiviteten som faktisk foregår i Haugaland gjeterhundlags område. Flere instruktører 
gir tilbud om 1-til-1-undervisning, og ikke minst bidrar mange aktivt på fellestreninger i sitt 
nærområde.  

5. Samarbeid 
Hanne Lundal fra styret i RSG har også i år inngått som observatør i RGLs styre.  Rogaland gjeterhundlag 
opplever et godt og konstruktivt samarbeid med RSG, og det har vært svært positivt å ha Hanne Lundal 
som kontaktpunkt mellom de to styrene. RGL og RSG følger den utarbeidede arbeidsinstruksen for 
hvordan samarbeidet om gjeterhundarbeid i fylket skal gjennomføres.     

Vi har ellers godt samarbeid med gjeterhundrådgiver i NSG, Karianne Kjelstrup. 

Vi har også hatt et godt samarbeid med lokallagene i fylket i forbindelse med gjennomføring av de 
større prøvene i fylket i år, som NS-prøver, Fatland-cupen og FM-finalen. Det er utrolig flott at lokal-
lagene stiller opp og er med på å få i havn disse store, viktige og ikke minst kjekke arrangementene.    

6. Takk for innsatsen! 
Mange personer i gjeterhundmiljøet gjør en stor innsats i løpet av året.  Vi vil takke så mye for at så 
mange stiller trofast opp, og trør til når det trengs.  Vi takker for samarbeidet, og ser fram til et nytt år 
med våre samarbeidspartnere! 
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TopLac  Sau Fiber
 løyser utfordringa!

®

GODT GJORT ER BETRE ENN GODT SAGT
FISKÅ MØLLE ROGALAND  Tlf. 51 74 33 00
FISKÅ MØLLE ETNE                    Tlf. 53 77 13 77

Mange testa vårt nye kraftfôr i lamminga i 
fjor, og tilbakemeldingane er svært positive. 

Det høge fiberinnhaldet kvesste appetitten 
på både kraftfôr og surfôr. Sauene heldt seg 
friskare, mjølkeproduksjonen blei god og 
lammetilveksten likeeins.

TopLac Sau Fiber er spesielt effektiv om 
surfôret har høg kvalitet, eller tilgangen er 
avgrensa.

Ventar du fleire trilling - og firlingsøyer så 
tilrår vi den prisgunstige TopLac® Sau Fiber i 
lamminga. 

Sikrar høg mjølkeproduksjon 
trass fibermangel 
 
Skånsam for vomma trass høge 
kraftfôrrasjonar  

Kvar pellet består av 75% 
TopLac® Sau og 25% Roetopp 

Svært god smaklegheit  

TopLac® Sau Fiber – den perfekte løysinga ved store lammekull og ekstra godt surfôr.

Produksjonsstart: Tysdag 15. februar 

Supert til lamminga!
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Med tomme lager av sauekjøt er det viktigare 
enn nokon gong å ta godt vare på alle lamma. 
Fiskå Mølle tilbyr produkt som legg til rette for 
det, enten du velger å la sauen gå med trillingar 
eller tek jobben med å fôre kopplam.

Grunnlaget for mange livskraftige lam blir lagt 
allereie med rett fôring i drektigheita. Kraft-
fôret Sauefôr Drektig er tilsett store mengder 
E-vitamin, selen og andre mineral og vitamin 
som reduserer risikoen for svakfødde og 
daudfødde lam. Avhengig av størrelse vil ein 
allereie ved 3-4 hekto pr dyr pr dag gjennom 
vinteren oppnår søyene dekning av behova. 
Medan alminneleg kraftfôr ved slik låg dosering 
gir ein for lite mineral og vitamin så treng du 
faktisk ikkje å gje vitamin/mineraltilskot ved 
sida av dette unike kraftfôret. Om du ikkje gjev 
kraftfôr til dei vaksne dyra tilbyr vi også eigne 
mineraltilskot, både pulver og slikkebøtter. 
Og husk at alle dyra bør ha tilgong til saltstein 
heile året!

I fjor lanserte vi TopLac Sau Fiber som er spesielt 
godt eigna om du har godt grovfôr og mange 
sauer som går med tre lam. Tilbakemeldingane 
var klare; veldig god smakelighet, søyene toler 
rask auke i dagsrasjonane etter lamming, og 
får god mjølkeproduksjon. 

Om du likevel ser at det blir kopplam tilbyr 
Fiskå Mølle i år som tidlegare Denkamilk 
Lammedrikk basert på høg andel norske 
mjølkeråvarer. I 2021 auka vi salet med heile 
80 % i forhold til fjoråret. Det trur vi ikkje er 
tilfeldig! God tilvekst, minimalt med diarè og 
god blandbarhet uavhengig av fôringsopplegg 
er dei gjentakande tilbakemeldingane. Prøv 
den gjerne du også, om du ikkje har gjort det 
før!

Dei siste åra har det blitt vanleg å gje lamma 
mjølk til dei er mellom 15-18 kg, for deretter 
å gå over til kraftfôr og grovfôr/beite. Sau/
Lam Appetitt og Lam Beite er dei mest eigna 
kraftfôrslag i den samanheng.

Vi i Fiskå Mølle vil vere på bonden si side 
i dagens krevjande situasjon. Vårt mål er 
å tilby gode produkt som hjelper deg til å 
nå dine produksjonmål, og til ein pris som 
sikrer inntekta di. Vi ynskjer også å bidra med 
faglege råd og vurderingar. Ta gjerne kontakt 
om de ynskjer besøk på årsmøter eller andre 
fagsamlingar.

Ynskjer alle ei god lamming, og ser fram til 
utvida samarbeid!

Leif Malvin Eggebø
Rådgjevar drøvtyggarfôr
Fiskå Mølle

Gode Sauebonde!

Gode råd om kraftfôr og mjølkeerstatning til sau og lam
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Valgnemda i RSG sitt forslag til styre i RSG 2022:

Leiar:    Kjell Åge Torsen   Gjenvalg 1 år
Styremedlem   Anders Schanche Rettedal      Ny 2 år       
    Valgnemda sit forslag til nestleiar 1 år   
Styremedlem:   Iren Vestersjø Hidle  Ikkje på valg
Styremedlem:   Hanne Lundal   Gjenvalg 2 år
Styremedlem:   Hallvard Veen   Ikkje på valg
Nestleiar:   Anders Scanche Rettedal Ny 1 år
1. vara:    Jon Egil Østerhus  Gjenvalg 1 år
2. vara:    Dagfinn Knutsen  Gjenvalg 1 år 
3. vara:    Elin Fuglestad   Gjenvalg 1 år
Ordstyrer:   Hanne Elise Lindal  Gjenvalg 1 år
1.vara:    Jostein Eiane   Gjenvalg 1 år
Revisor:    Egil Svel   Gjenvalg 1 år
    Tor Olav Gya   Gjenvalg 1 år  
1. vara:    Andre Kjøremo   Gjenvalg 1 år

Forslag frå valkomiteen til Rogaland Sau og Geit på betaling og fråværs og  
møtegodtgjersle.

Leiar:  30 000,- Kr pr. år.
Nestleiar: 15 000,- Kr pr år.
kasserar: 15 000,- Kr pr år.
Styremedlem:    8 000,- Kr pr. år.

I tillegg kjem kr 1 600,-  for møter/ fråvær over 6 timar og kr 800,- for møter/fråvær 
under 6 timar.
Dette gjeld for inntil 8 dagar pluss årsmøtet pr. år.

Valgnemda Rogaland Sau og Geit :
Ådne Undheim
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Turer med noe ledig i 2022.  
  
NNåå  kkoommmmeerr  rreeiisseellyysstteenn!!    --  VVii  hhaarr  fflloottttee  ffeerrddiiggttuurreerr  mmeedd  oommssoorrggssffuullll  rreeiisseelleeddeerr!!    
IIddeerreeiisseerr  AASS,,  --  ttiillbbyyrr  fflloottttee  ttuurreerr  mmeedd  oopppplleevveellsseerr      --  nnooeenn  lleeddiiggee  ppllaasssseerr!!    
VVåårree  ttuurreerr  ppaasssseerr  ttiill  aallllee  aallddeerrssggrruuppppeerr!!  FFoorr  ffaammiilliieenn  ddiinn  kkaann  vvii  sskkrreeddddeerrssyy  ttuurr!!    
FFoorr  sskkoolleenn  ddeerreess  llaaggeerr  vvii  PPoolleennttuurreerr,,  ssttuuddiieettuurreerr  ffoorr  llæærreerrnnee,,  ffoorr  bboonnddeenn    
sskkrreeddddeerrssyyrr  vvii  llaannddbbrruukkssttuurr,,  ffaaggttuurr  ffoorr  bbeeddrriifftteenn  ddiinn  oogg  ppeerrssoonnaall  ffoorr  kkuurrss--    
kkoonnffeerraannssee  oogg  vveellffeerrddssttuurr!!  PPrrøøvv  oossss  ggjjeerrnnee  --  kkvvaalliitteett  oogg  oommssoorrgg  ppåå  vvåårree  rreeiisseerr!!  
 

Vi gjentar suksess med noen av våre reiser:  
 
1 Hévìz  - Ungarn sosial og behagelig påskeferie i 2022  
 5. - 15. april - inkl. halvpensjon og utflukter, spa etc.  
 
2 Rundtur på Balkan - Kroatia - Bosnia - Montenegro  
 11.  -  18. juni - inkl. fullpensjon, rundtur, opplevelser   
 
 

3 Flott venneferie i Dubrovnik / Montenegro (mulig med flere )  
 14. - 22. juni ( Vi har pakketur for 10 personer til ferieparadiset )  
 

4 Flott venneferie i Dubrovnik / Montenegro (mulig med flere ) 
 29.06 - 06.07 ( Vi har pakketur for 10 personer til ferieparadiset )  
 

5 Elvecruise - Europas flotteste på Douro elven i Portugal 
 11. - 18. aug.  inkl. fly, mat, drikke, utflukter all inklusiv.  
 

6  Øyhopping fra Split i Kroatia - (Sykling på øyene - nytelse om bord)   
 17. - 24. sept. -  Chartret cruiser  - øyenes idyll fra soltaket og i land m. m   
 elvecruiser med soltak, bar og restaurant alt inkl.  
 

7  Vi gjentar vår tur til Cuba - under produksjon!  
 26. oktober - 9. november  
 

8 Sri Lanka  - Ferie og opplevelse på nye breddegrader!  
 14. november  -  28. november  
 

9 Julemarked til Vilnius og Litauen  -  direktefly t/r   
 9.  -  12. desember   
 
Vi har i 21 år laget reiser i hele verden. Skreddersydde turer     
tilbys for påmelding. Våre kunder er lag & foreninger, banker og 
bedrifter, idrettslag, skoler osv.  
Prøv oss - personaltur, studietur, fagtur for alle bransjer.  
Ferieturen til deg med familie fikser vi og! Jubileumsturer, turer 
for familien ved feiring av runde tall - hva som helst!    
 
 
 

Vi er samarbeidspartnere med Charterselskapene Apollo  
og Ving samt selskapene Color Line, Fjordline osv. 
 
Idèreiser as   Ring oss - når du vil reise tlf. 51 42 57 44.  
Verdalsvegen 28, 
4351 Kleppe.  Anne Kari direkte mobil 909 77 41   

Idereiser AS  

    VVåårr  ccrruuiisseebbåått  ii  SSpplliitt––  KKrrooaattiiaa    

PPoorrttoo  bbyy  --  DDoouurroo  --  eellvveeccrruuiissee!!  GGaammlleebbyyeenn  DDuubbrroovvnniikk  ii  KKrrooaattiiaa    

DDoouurroo  ddaalleenn  ii  PPoorrttuuggaall  



Avsender: Iren Vestesjø, Hidle, 4173 Nord Hidle
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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 

Vi har gleden av å informere  
om at  

SPRAYFO LAM51 
igjen blir å få i 2022 sesongen.  
På norske råvarer-levert av Tine! 

 
Takk for godt samarbeid i 2021 
og velkommen til handel også  i 

2022-sesongen. 
 

Husk Sauedag 5 Mars !


