
Årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2009 
 

 

 

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Osterøy Sau og Geit onsdag 11.februar kl.19.30 på 

Grønskaret. 

 

Sakliste: 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste 

2. Val av møteleiar 

3. Årsmelding 

4. Rekneskap 

5. Val 

6. Arbeidsplan 

7. Eventuelle saker 

 

 

Leiar i Hordaland Sau og Geit; Inga Winjum Rørlien vil orientera om aktuelle saker frå fylkeslaget 

og landslaget. 

 

 

Enkel servering 

 

 

 

For Osterøy Sau og Geit 

 

Eiliv Veseth 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Årsmelding 2008 
 

Årsmøtet 2008 vart halde på Grønskaret 7. februar. Leiaren i Sotra saualslag, Terje Strandtun 

orienterte om studieopplegget om Kompetansebevis og Karulf Håkull frå Natura orienterte om 

aktuelle saker for sauehaldet (m.a. Elektronisk sauemerking, KSL og framtidsutsikter for 

sauehaldet, der han såg optimistisk på framtida for småfehaldet). 

 

Styret i meldingsåret har vore: Eiliv Veseth, leiar, Mons Kjetil Vevle, nestleiar, Kjell Lohne, 

kasserar, Marta Røskeland, skrivar og Gro Fotland, styremedlem. Ronny Sylta, 1. varamedlem og 

studieleiar og Christine Hagenes 2. varamedlem. 

I meldingsåret er det halde 5 styremøte der det er handsama 22 bokførte saker. 

 

Nemnder i 2008 

 Gjetarhundnemnd: Jørn Brudvik og Audun Seilen. Audun er også medlem i 

 gjetarhundnemnda til HSG. 

 Utstillingsnemnd: Mons Kjetil Vevle, leiar, Tormod Bruvik og Eirik Edvardsdal 

 Revisorar: Jorunn Holsen og Knut Bruvik. 

 Valnemnd: Erlend Raknes, leiar, Agnar Vevle og Johannes Haugland 

 

På årsmøtet til Hordaland Sau og Geit møtte Eiliv Veseth og Mons Kjetil Vevle. På leiarmøtet til 



HSG møtte også Eiliv Veseth og Mons Kjetil Vevle. 

 

Ullinnsamling: Vårulla vart levert 3. april både til Nortura og Fatland ull. Det vart levert 940 kg 

vårull til Fatland og 1675 kg til Nortura. Haustulla vart levert 20. november, og det vart levert 1880 

kg til Fatland.Frå Nortura har me ikkje fått oppgåve over antal kg enno. Laget får kr. 0,85 i 

godtgjersle pr. kg ull for det arbeidet me gjer med ullinnsamlinga. 

 

Fagmøte: 12. februar var det medlemsmøte  om «Aksjon Lammetap». Dette var ein møteserie i 

saualslaga som Nortura laga til. Atle Almeland frå Nortura orienterte om fôring og stell av sauen, 

tilrettelegging i lammesesongen og livberging på svake, nyfødde lam for å redusera lammetapa. 8,5 

% eller 127.500 nyfødde lam daudar, og det utgjer store tap for næringa. 

På det same møtet orienterte veterinær Kristin Gjerde om ulike reglar og forskrifter som gjeld 

innafor husdyrhaldet. Dette var starten på kurset om Dyrevelferd. 

 

9. september hadde OSG i samarbeid med Nortura «Haustmøte».  Kjetil Rødland frå Nortura 

orienterte om haustsesongen; forventa prisløype, leveransetillegg, klassifisering, rett slaktetidspunkt 

på lamma m.m. Han orienterte også om tillegga i jordbruksavtalen frå 1. juli og om fotråte på sau 

og tiltak for å bekjempa den. 

 

Kompetansebevis  Innan 1. januar 2010 skal alle som har ansvar for småfe dokumentera eit visst 

kunnskapsnivå innafor dyrevelferd.  Sotra sau og geit har laga eit kursopplegg som tilfredstiller dei 

krava Mattilsynet har til kompetansebevis. Opplegget vart presentert på medlemsmøtet 12. februar. 

Over 30 medlemer melde seg på kurset. Desse vart delt i 5 grupper og deltakarane vil få eit bevis på 

at dei har gjennomført kurset når dei er ferdige. Kurset er gratis for medlemene. 

 

Familietur: I arbeidsplanen for 2008 var det lagt inn familietur. Styret laga til tur til geitestølen til 

Oddvar Grimstad i Brekkedalen innafor Stalheim på Voss. Det vart sendt ut brev til medlememene 

om turen, men pga. liten påmelding, vart turen avlyst. 

 

Skotpremie på rev : I 2008 er det betalt ut skotpremie på 5 revar. 

 

Sauevaskeriet: Sauevaskeriet er utleigt til 1 medlem i 2008. 

 

Landbruksdagar, verlamkåring: Verlamkåringa var i haust 5. oktober i samband med 

Landbruksdagane på Osterøy. Det møtte 26 lam til kåring. Kvaliteten på lamma var svært god, med 

mange sløyfelam. Jørund Vevle hadde spissen mellom dei kåra verlamma. Verlammet med høgast 

poengsum hadde Hildegunn Veseth. Også i år vart eit saulam til Alfred Rolland valgt til «Miss 

Osterøy» av publikum. Dommarane sette som spiss eit saulam til Hildegunn Veseth. 

I samband med landbruksdagane vart det vist fram 8 ulike sauerasar frå Osterøy, Gunnar Knutsen 

viste saueklipping og det vart vist fram rasehøns og kaniner. 

For å få plass til alle dyra, måtte det lagast fleire skiljegrinder. Me fekk tømmer hjå Øystein Lidtun. 

Tømmeret vart hogt og saga, og det vart laga 40 nye grinder. Landbruksdagane gav eit overskot på 

kr. 4878 til kvar landbruksorganisasjon som var med på tilstellinga. Omlag 1050 personar betalte og 

var innom landbruksdane laurdag og søndag. 

 

Gjetarhund: OSG sponsar medlemene med gratis gjetarhundkurs. Kursdeltakarane vart delt i to 

grupper, med 6 treningskveldar på kvar gruppe. Det var også 5 fellestreningar med frå 3 til 5 

deltakarar kvar gong. Også fellestrening Norse redningshundar. Me trente gjeting med omlag 35 

sau, medan dei gjekk spor i det same området. Dei etterlyser «goodwill» frå bønder om å få gå/trene 

spor i saueområde. 8. november laga OSG til distriktsprøve med 6 delt. i kl 1 og 8 delt. i kl 2. 

  

Klippekurs: 25.oktober var det klippekurs. Kjetil Rødland  frå Bergsdalen var instruktør. Trass i 



brev til medlemene og mange telefonar om kurset, var det berre ein deltakar frå Osterøy og to 

deltakarar frå Åsane som var med på kurset. Kurset var gratis for medlemer i OSG. 

 

Fosterteljing: OSG organiserer fosterteljing på sau for medlemene. Han som har hatt teljinga på 

Osterøy, rekk ikkje over fleire buskapar. Me sende brev til HSG om dette, og tok det opp også på 

leiarmøtet i haust. På heimesida til HSG (nsg.no/hordaland) er det orientert om andre som kan ta 

fosterteljing. 

 

Semin på sau: OSG organisarer semin på sau, med felles tinging av frosensæd. 5 medlemer 

inseminerte sauer sist haust. 

  

 

Styret vil takka medlemene for godt samarbeid, det er alltid lett å få folk til å hjelpa når det er bruk 

for det. Spesielt takk til dei som var med å tilrettelegga for landbruksdagane, og dei som er med når 

me har tilstellingar innafor gjetarhundarbeidet. 

 

 

 

For styret 

 

Eiliv Veseth, leiar 



 


