
Referat styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit 

Servicesenteret, Skei 9. oktober 2012  

Tilstede: Lars Nesse, Mirjam Friberg, Eva Høydal, Håvard Øyrehagen, Kjell Olav Kusslid,(2 vara) 

 Arve Tokvam prosjektleder geitesenter, Ola Søgnesand Geit i vekst 

 

48/12 Referat og meldinger 

Håvard: 

Telefonmøte med geit i vekst, han er nå valgt til leder i styringsgruppen. Nytt møte i slutten av 

november. Geitehelg 17. og 18. november 

Møte i rovviltnemda.  

Tatt opp med NSG om geterhund og avlsrådet kan få egne e-poster. 

Sikkerhetsdag i samarbeid med HMS i Landbruket. 

Oppdatert ytterligere kontaktpersoner på lederlistene. 

Fylkeslaget får 5 meter med banner som vi kan bruke i reklame. 

T-skjorte til ledersamling får vi 20% rabatt på.  

Per Henjum forespurt om arbeidet med web siden til SFSG. 

Eva:  

Var innom gjeterhundprøve i Førde og Gaular. Bra opplegg og godt styrt av lokallagene i Førde og 

Gaular. 

Mirjam:   

Var deltaker på gjeterprøve. Jobbet med oppfølgingsliste på styresaker.  

Lars: 

Møte i rovviltnemda i slutten av august møte ang. lisenskvote på jerv, bjørn, ulv, gaupe. Forslag om fri 

kvote for gaupejakt som tidligere. Jervekvote ble satt til 5 dyr. Hele regionen er åpnet for lisensjakt på 

jerv. Forvaltningsplan ute på rullering.  

Representant i avlsrådet. Er ferdig med kåringer, økende fremmøte totalt sett. God kvalitet på dyr. 

Positiv omtale av det sosiale og faglige på selve kåringene.  

 

49/12 Ola Søgnesand 

Geit i Vekst Startet 2007. Bakgrunn var mangeårig negativ utvikling i geiteregionen, Fikk samarbeid 

med Tine, satt ned en arbeidsgruppe, fylkesmannen i de tre fylkene, Hordaland, Sogn og Fjordane, 

Møre og Romsdal, Tine og Bondelaget. 

Prosjektet varer til 2014. Omfatter bygninger til geit, melkeproduksjon, sykdomssanering, 

kjøttproduksjon geit og kje og landbrukspleie. 

Melkemengden er det samme som før, det er færre men robuste bruk med god melkekvalitet, Nå er det 

opp til Tine å få omsetning på melken. 

Sykdomssanering og bygningsarbeid har tatt mesteparten av arbeidsresursene. 

Oppsummert har dette vært ekstremt mye arbeid, men tilbakemeldingene har vært ensartet positivt. 

Geiteholdere er takknemlig for prosjektet Geit i Vekst. 

Fylkesstyret støtter opp om superlativene. Slike prosjekt er veldig personavhengig og i dette prosjektet 

har det vært riktig mann på rett plass.  

Fylkesstyret mener også at vi bør få i gang tilsvarende på saueholdet. 

 

Status Geitesenter i Aurland 

Ideen til Geitesenter tatt opp i SFSG med bakgrunn i en studietur til et internasjonalt geitesenter i 

Frankrike. 



Søkte om BU midler, plasserte senteret i Jølster, fikk protester og inviterte til konkurranse om å ta 

over, Nordal kommune på Sunnmøre, Stryn og Aurland gikk sammen i en arbeidsgruppe. 

Mange gode ideer kom frem, og valget på nytt sted ble Aurland. 

Arve Tokvam driver Aurland prosjekttjeneste og de koordinerer nå arbeidet med Geitesenter. 

Et nasjonalt geitesenter med opplevelse og kunnskap om geiter og geitehold. Geitesenteret skal også 

bidra til å styrke omdømme til landbruksnæringen generelt. 

Selskapet som skal bygge og drive senteret er organisert som et SA. Det er 8 bøndene i Aurland som 

eier selskapet. Sogn jord og hagebruksskole er med som samarbeidspartner i prosjektet. Det er ønske 

om å få inn flere aktører som kan bidra med finansiering. 

Sigurd Vikesland er leder av senteret. 

Det bør være flere geiteraser i fjøset, det bør være ”klappegeiter” tilgjengelig for publikum samtidig 

som smittevern skal ivaretas i forhold til melke og kjøttproduksjon. 

Geitesenter er interessant for reiseliv, oppvekst, familier, kurslokaliteter, landbruksnæringen. 

Det man jobber med nå for å konkretisere er attraksjonsutvikling: Tema, lokalisering, bygning, drift og 

finansiering.  

Vedtak: SFSG støtter opp om fortsatt arbeid med å iversette senteret     

 

Geitemelk 

Geitemelken har nå høy kvalitet. Tine starter snart en stor salgskampanje på geitemelk og geitemelk 

produkter, samt at de starter arbeid med et nytt volum-geitemelk produkt.  

Produkter som finnes i dag er Snøfrisk kremost 4 varianter, Snøfrisk fast ost kvit, Ekte geitost, 

Gudbrandsdalsost, Chevre rød og grønn, Balsfjordost (kvitost) 

17. og 18. november er det geitemøte i Jølster, styret skal være representert her. Geit i vekst er 

arrangør.  

 

50/12 Oppfølgingsliste  

Vedtak: Gjennomgang utsettes til neste styremøte 

 

51/12 Ledersamling 

Program er Elektronisk kommunikasjon, e-post og webside, velferd i saueavl, årsmøte/årsmelding i 

lokallagene, Lokallagets time. 

Styret er representert som følger: 

Eid:  Håvard, Mirjam, Eva, Rune, Gry Ingvild  

Sande: Håvard, Kjell Olav, Eva, Mirjam, Lars, Rune 

Leikanger: Håvard, Mirjam, Lars, Rune, Kjell Olav 

 

52/12 Eventuelt 

Program  til AgroNordvest er lagt ut. To tema innen sau i tillegg til tema generasjonsskifte 9. og 10. 

november i Loen.  

 

Sende inn svar til høring om endringer i naturmangfoldloven. Lars skriver et utkast.  

 

Lars og Håvard skal på representantskapsmøte på Gardermoen.  

Brev fra valgnemd sentralt i NSG, vil ha innspill på kandidater og hvordan vi mener de valgte bør 

jobbe opp mot næringen. 

Bør samarbeide med flere fylkeslag om kandidater, men lage eget innspill på kontakt mot næringen.   

Håvard og Lars jobber med dette. 

 



Neste styremøte 18 november på Skei Hotel 


