
Gloppen Sau og Geit

Årsmelding 2012

Årsmøte vart halde 15. februar 2012 i Mardal grendahus med 25 frammøtte medlemer. 
I forkant av årsmøte var vi samla i fjøsen til Kristian Mardal for ein fagdel. Johannes 
Nedrebø tok føre seg aktuelle tema. På fjøsmøtedelen var det 33 til stades.

Gledeleg var det at Hyen Sau og Geit ville slå seg saman med oss. Det er no i orden, og vi 
er 57 medlemmer og det 4. største laget i fylket. Medlemsauken kjem ikkje berre av 
medlemmene frå Hyen, men også av at det er vorte verva mange nye i år.

I året som har gått har styret lagt vekt på samarbeid med Breim og Jølster. På den måten 
har medlemmene i området til alle tre laga fått mange tilbod om fagsamlingar utan at det 
har vorte for mykje arbeid for kvart lag. Vi håpar at medlemmene våre ser nytta av dette, 
og at det gode samarbeidet kan halde fram i året som kjem.

Vi har markert oss godt i dei lokale media i 2012 med mange reportasjar med positivt 
fokus på sauehald. Også slik fører samarbeidet med Breim og Jølster til at vi viser meir 
att.

Vi har også lagt vekt på god info til medlemmene våre. Heimeside for laget er oppe og 
går, og den har vi oppdatert jamleg. Elles har vi som før informert via e-post. Viktige 
meldingar har vi i tillegg sendt som brev og/eller annonse slik at dei som ikkje er aktive på 
internett også skal nåast!

Det har i arbeidsåret vore halde 3 styremøte og handsama 19 saker. 1. vara har møtt fast 
på styremøta. Av saker og aktivitetar kan vi nemne:

• På årsmøtet drøfta og vedtok vi innspel til jordbruksforhandlingane som vi sende 
fylkeslaget. 

• Morten Rygg møtte på årsmøtet i fylkeslaget i februar. 

• Det vart søkt om dispensasjon frå fredingsreglane for raudrev i perioden 15.04.12 
-15.07.12. Dette vart gjort saman med Hyen og Breim Sau og Geit. Søknaden vart 
godkjend.

• Vi var inviterte til lokkekurset på rev som Jølster Sau og Geit skipa til i Borja på 
Ålhus den 29.februar. Tor Ola Dehli heldt eit interessant kurs om lokking av rev 
med diverse fløyter. Det møtte fleire frå Gloppen.

• I mars skipa Gloppen, Breim og Jølster til fagkveld for småfehaldarar på 
Fjordhestgarden på Breim. Det møtte opp 43 personar. Tema var foring og 
snyltarbehandling. Takk til Felleskjøpet og veterinær Anne Berit Selle.

• Ull-levering har som vanleg vore på utstillingsplassen på Øyrane. Med god hjelp 
frå medlemmene har dette fungert godt.



• Gloppen og Breim 
skipa til fjelldag 
laurdag 4. august. 
Turen var open for 
alle og gjekk frå 
Jardalen til 
Nesstøylen. Flott 
tur med triveleg 
samling på støylen 
etterpå.

• Kåringa vart i år på Fjordhestgaren laurdag 6. oktober, og det vart stilt 131 lam. 
Dette var den største kåringa i fylket i 2012. Breimningane var hovudarrangør, men 
vi var med både på planlegging og rigging i hallen. Etter tilbakemeldingane er dette 
noko vi bør fortsetje med. Gode forhold i ridehallen og god mat i kafeen! Det møtte 
også opp mykje publikum.

• Under Matamål-festivalen var Gloppen og Breim Sau og Geit medarrangør. Vi 
hadde utstilling av ulike sauerasar og småkje. Det vart demonstrert bruk av 
gjetarhund og klypping av sau,

• 15. oktober var det fjøsmøte hos Astrid og Finn Hauge. Kjell Rune Vik frå Fiskå 
Mølle snakka om vinterforing og Johannes Nedrebø frå Nortura om utplukk av 
livlam. Det møtte 63 personar frå Gloppen, Breim og Jølster. Ein fantastisk kveld. 
Takk til Astrid og Finn.

• 7. november var vi inviterte til fjøsmøte hos Johannes Nedrebø i Jølster. Tema var 
ullhandtering og tekniske løysingar i fjøsen. Det møtte deltakarar frå Jølster, Førde 
og Gloppen.

• Gloppen, Breim og Jølster Sau og Geit har gitt Janne Håheim (Breim) ansvar for 
gjetarhund i laga sine område. 24. november var det samling på Fjordhestgarden. 2 
deltakarar frå laget vårt deltok.

• Felling av rev. Det er felt 20 revar som laget betalar ut skotpremie på. Reidar 
Føleide er suveren med 12 revar. Flott!

For styret
Kjell Mardal, leiar


