
Referat. 

Ledermøte i  Rogaland Sau og Geit.  

Egersund Hotell 12 og 13 oktober. 

 

Jan Helge Havsø, leder i Egersund Sau og Geit ønsket velkommen til Ledermøte. 

Ordføreren i Egersund ønsker velkommen. Sauen er viktig for Egersund Kommune. Viktig  at 

Egersund ikke gror igjen. Sauen er en god landskapspleiere. 

Opprop.  

Lederens tale.  Magne Jakob Bjørheim. 

- Skadefellingslag. Har et samarbeid med Bondelaget om utakk av rovdyr.  

- Haier står tomme, for lite sau. Hvilke tiltak kan vi saue bønder gjøre for dette. 

- Apotek 1 avtalen tar RSG seg av 

- Toksoplasmose prosjekt. 

- Fjelldagene2012, 86 stk.  reiste på tur.  

- Fjelldagene 2013 til Sveits. 

Skuddpremie på rev. 

- RSG har sendt ut spørsmål til lokallagene. Resultatet av spørsmåls runden er sendt ut. 

Søknadsfist  1. Des. 12 

Unge bønder. Blir i feb. Er i rute. 

Forskjellige kurs som foregår. Slakte kurs , seminkurs, sikrings kurs. 

- Vi har støtta Finnøy med jubileumskurs. 

- Klyppe kurs i Ølen. 

- Geitedagene på Sola. 

Forklarer hvorfor Ledermøte/ Årsmøte kommer i høstferie/vinterferie. 

RSG må jobbe med disse sakene: 

For lite lam. Jobbe med å få bedre pris på lam. 

 Må også jobbe mot jordbruksforhandlingene. 

 

Spørsmål: Kan vi få andre instanser til å ta ut rovdyr. Vi må søke SNO.  

- Haughom Vest-Agder sau og geit. Dere må presse på SNO. Dei har muligheter til å ta ut 

skadedyr. (Navn:  Brå og Heim). 



 

RSG har jevnlig  kontakt med SNO, (Jon Erling Skåtan)og (Brå) hos Fylkesmannen. 

- Trygve Ravndal. Mattilsynet  behandler oss ikke likt ang. kåring. 

-  Bjørn Høyland, 2013 må det søkes i god tid. Flere lag kan få kåring. 

- Knut Thunheim . Forskjells behandling  v/kjøp og salg. 

 

- Bjørn meiner vi må være innstilte på at Rogaland blir isolerte. Resten av landet kommer helt 

sikkert bli friere. 

Magne Jakob informerer om at RSG har dannet smitte gruppe. 

-  

- Revepremie. Forskjellig fra lag til lag. Stor belastning for enkelte lag. 

-  Rogaland sau og geit betaler ut  75 kr i 2011. 

 Spørsmål om hvordan det går med forsøk kobber/kobolt mangel. Martha Ulven kommer inn 

på det i sitt innlegg. 

- Båndtvang. Forskjellige praksis fra kommune til kommune.  

- Ordføreren i Egersund svarer: Kommunen bestemmer når det er båndtvang.  Ta kontakt med 

kommunen. 

 

Beitelag registret i sitt fylke. Dette er kanskje ikke helt bra.  

 

Mål og tanker om avlsarbeidet v/ Thor Blickfeldt. 

- Krav til avlsmatrialet. Indekser og avlstiltak. 

Hva vil forbrukeren ha om 10 år? 

- Historien rundt lammet. Heia lam. 

- Mindre salg av fårikål. Vi må bli nyskapende. 

- Mye kjøtt og lite fett. 

- Smak av lam kanskje mer fett. Marmorert fett. 

 

- Hvor er saueholdet om 10 år. 

 

Er det  økonomi i saueholdet? 

 

- Areal for sau, Kapital og arbeidskraft. ( Klima) 

 

- Arbeidsforbruket og forgunnlaget. 

 

- Arbeidsinnsats – timelønn. 

 

- Mor- Far rase?  – Mors evne og holdbarhets på sauen viktig. 

 



Kåring; For avlsfamgang .” 

“ Kåringsegenskapene må balanseres mot indelsegenskapene.” 

- Kåring på disp? 

- Farskapstest? 

-  

Per Johan Lyse : Utfordre bruksbudskapene om å komme med innspill til avlsrådet nå, i god 

tid. 

Utfordre styre til å legge opp et løp for kåring. 

- Hvordan vil vi ha det. 

-  Kåringsjå?  

- Kåring av spæl på disp? 

 

Lokallaga/veraringane sin time. 

 

- Utdeling av nye mail adresser til lokallagene . 

- Info om fjelldagene til Sveits 2012. 

-  Legge ut program  for  Fjelldagene på nett. 

Fjelldagene er for medlemmer. 

- Foredragsholdere til Fagmøte.  

- RSG kunne hatt en link med  oversikt over foredrags holdere som er tilgjengelige. 

- Mangler funksjon  i mailen.  

-  Gi beskjed til NSG om lederskifte. 

 

- Sette inn i bondevennen og RSG sin nettside, om ledersamlinger Årsmøte. 

Til Årsmelding.  

Æresmedlem  i RSG. 

- Skrive om disse personene i  Årsmeldingen. 

- Må bli bedre til å profilere RSG.  Plakater med saueraser osv. 

Sjekk Avtalen med Nortura og Fatland om ullinnsamling. Den er fra 2008. 

- Får vi betalt for alle medlemmene. (lokallaga) 

- Burde få til en ny avtale. 

- Hvordan blir dette fordelt. (medlemslister, kommuner el.) 

- Litt forskjellige måter å gjøre dette på. 

Svein Haughom informerer om ulven i Vest-Agder. 

- Mangler en del lam. 

- Må dokumenterer tap av dyr til SNO. 



- En del Gaupe. 1 drept i trafikken og 3 skutt. 

- Har skadefelling  på ulv.  

- Jaktere  burde hatt lisens på ulv og jerv, når dei går på jakt av elg. 

Gjesdal har 2 studie grupper  med damer på småfe og storfe. Har hatt innlegg av  ( Atle Domke, 

Felleskjøpet osv.)  Skal ha inne foredragsholdere fra Avlsarbeidet. Forklare  kåring. 

Fantastisk Bra tiltak.  

 


