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Innkalling til 

ÅRSMØTE  
i Sør-Jæren Sau og Geit 

 
Sted: Varhaug Misjonshus 

Tid: tirsdag 27. januar 2015 
 kl. 19.00 Merk tiden! 

 
OBS! Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må  

være styret i hende senest 20. januar 2015 
 

              
Nesten 70 personer møtte opp for å møte yrkeskolleger og se på det nye sauehuset til Henning 
Skeie på Varhaug under fjøsmøtet 19. mars 2014. Foto: Kurt Herredsvela. 
 
 
MØT OPP PÅ ÅRSMØTET…. OG TA MED GODT MED 
KONTANTER! 
Hovedgevinsten under utlodningen blir også i år et kåra værlam 
av høy kvalitet fra et av veraringens medlemmer høsten 2015. 
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ÅRSMØTE I SØR-JÆREN SAU OG GEIT 2015 
Varhaug Misjonshus 27. januar 2015 kl. 19.00 

 
 

SAKLISTE  
 
 
Sak 1)  Godkjenning av innkalling og sakliste 
Sak 2)  Valg av møteleder og referent 
Sak 3)   Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 
Sak 4)  Godkjenning av årsmeldingen for 2014 
Sak 5)   Godkjenning av regnskapet for 2014 
Sak 6)  Arbeidsplan for 2015/2016 
Sak 7)  VALG 
Sak 8)  Godtgjørelse til styret og gjeterhundnemnda 

 
Sak 9)  Nye lagslover 

Kort innledning ved sekretær Anne-Cath. Grimstad. 
Drøfting og innspill 
 
MIDDAG – Lammerull med tilbehør, kaffe og 
dessert. 
 
PREMIEUTDELING for de beste dyra på 
kåringsdagen 

 
Sak 10)  Vil vi ha kåringssjå eller hjemmekåring? 

Innledning ved leder i Sandnes Sau og Geit, Stian 
Espedal, og regionkonsulent saueavl Vest, Kjell 
Steinar Løland. 
Rådgivende avstemning. 

 
 
UTLODNING 
(Husk å ta med godt med kontanter! Hovedgevinsten er også i år et kåra 
værlam av høy kvalitet fra et av veraringens medlemmer høsten 2015, 
alternativt et gavekort på Felleskjøpet på kr. 3000,-.) 
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Til sak 6, styrets forslag til arbeidsplan for 2015/16: 
 Medlemsskriv i februar 2015 
 Ullinnsamling 14. mars  
 Kurs i bruk av Sauekontrollen på nett 5. februar 
 Vårmøte/ungdomsmøte i mars 
 Grillkveld i mai 
 Busstur i juni/juli? 
 Medlemsskriv i september 
 Kåring i september 
 Sauabingo i oktober 
 Sauakafé med riskrem i desember 
 Vakthold ved Varhaug IL’s årsfest i januar 2016 
 Årsmøte januar 2016 
 Medlemsverving 
 GJETARHUNDNEMNDA (Grunnkurs, Hå-mesterskap, 

faste treningsdager 
 
Til sak 7, Valgnemndas innstilling: 

Styret i 2014    På v. Valgnemndas innst. For 
Leder:  Hanne-Elise Lindal *         Hanne-Elise Lindal 1 år 
Styremedl.: Sven Lode               
Styremedl: Anne-Cath. Grimstad * Anne-Cath. Grimstad 2 år 
Styremedl: Henning Skeie    
Styremedl: Elin Fuglestad  * Elin Fuglestad  2 år 
Varamann 1: Kurt Herredsvela * Kurt Herredsvela 1 år 
Varamann 2: Odd Egil Bø  * Odd Egil Bø  1år 
Gjeterhund- 
Nemnda: Tore Mattingsdal     

Kurt Herredsvela  
Arvid Årdal   * Arvid Årdal  2 år 
Emil Herredsvela * Emil Herredsvela 2 år 

Revisor: Otto Topdal   * Otto Topdal  2 år 
Mikal Siqveland  

Varamann: Odd Arild Varhaug * Odd Arild Varhaug 1 år 
Valgnemnd: Sveinung Håland   

Jarl Nord-Varhaug 
Gustav M . Håland * Margunn Ueland 3 år 
 

Utsendinger til fylkesårsmøtet m/vara: Styret ber om fullmakt til å velge 
 

Til sak 8, Godtgjørelse til styret og gjeterhundnemnda: 
Godtgjørelse til styret   2014  Valgnemndas innst. for 2015 
Leder:      Kr. 4000,-   Kr. 4000,-   
Kasserer:     Kr. 2000,-  Kr. 2000,-   
Sekretær:    Kr. 2000,-  Kr. 2000,- 
Øvrige styremedlemmer + 1. vara: Kr. 1000,-  Kr. 1000,-  
Gjeterhundnemnda    
Leder:     Kr. 2000,-  Kr. 2000,- 
Øvrige medlemmer:   Kr. 1000,-  Kr. 1000,- 
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Til sak 9, Nye Lagslover 
Norsk Sau og Geits Lover for lands-, fylkes- og lokallag skal opp til revidering i 
landsmøtet 18. - 19. mars 2015. En arbeidsgruppe innhentet tidlig på høsten 2014 
innspill fra fylkes- og lokallagene vedr. lovene. Gruppen utarbeidet et høringsutkast til 
reviderte lagslover som ble vedtatt av styret i NSG 3. desember 2014. 
Dette er nå sendt til lokallagslederne pr. brev, og ligger også ute på NSGs 
hjemmeside. 
I høringsutkastet er endringer og tilføyelser under de ulike paragrafene markert med 
kursiv. 
 
I den organisasjonsmessige høringen ber NSGs styre om at høringsuttalelser avgis via 
tjenestevei i NSG, og lokallagene har frist til 1. februar 2015 med å sende sine 
uttalelser til respektive fylkeslag! 
 
Styret i Sør-Jæren Sau og Geit ønsker å høre medlemmenes syn på de ulike 
endringsforslagene før høringsuttalelsen avgis, og legger opp til en rådgivende 
avstemning over de viktigste punktene under årsmøtet 27. januar 2015. 
 
§ 1 Formål  
Norsk Sau og Geit er ein open interesseorganisasjon for sauehaldarar, geitehaldarar og 
haldarar av gjetarhund. 
 
§ 3 Medlemskap  
Alle medlemskap i NSG er direkte og personleg. Enkeltpersonar kan stå som direkte 
medlemer i NSG.  
Medlemskap er delt i 3 kategoriar:  

Hovudmedlem  
Støttemedlem  
Støttemedlem med blad  

 
Deltaking i aktivitet i regi av NSG krev medlemskap, dersom ikkje anna er bestemt. Aktivitet 
knytt til hald av sau og/eller geit og/eller gjetarhund krev at ein er hovudmedlem. 
 
§ 6 Medlemskontingent  
Landsmøtet, vekselvis representantskapsmøtet i mars i år det ikkje er landsmøte, fastset 
kontingent for komande år.  
Alle som har dyr (sau og/eller geit og/eller gjetarhund) skal vere hovudmedlem. 
Hovudmedlemskap inkluderer medlemsblad. 
 
§ 8 Landsmøte  
Landsmøtet er øvste styrande organ i NSG og skal ordinært avviklast 2. kvart år innan 25. 
mars (årsmøte i fylkeslag skal avviklast kvart år innan 1. mars). 
Det er ikkje høve til å møte med fullmakt til landsmøtet i NSG. 
 
§ 10 Representantskapet  
Desse utgjer NSG sitt representantskap:  
– Ordførar og varaordførar.  
– Leiarane i fylkeslaga.  
– 2 geithaldarar  
– 1 gjetarhundrepresentant 
 
§ 11 Styret  
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NSG skal leiast av eit styre på 7 personar. Leiar vert vald for 2 år om gongen. Dei andre 
styremedlemene vert valde for 4 år om gongen, soleis at 3 og 3 styremedlemer er på val 
annakvar gong. Nestleiar vert vald blant styremedlemene for 2 år om gongen. 
 
Styret skal: 
d) Handsame saker fremja av fylkeslag. 
k) Styret i NSG kan utnemne æresmedlemer etter forslag frå fylkeslag. Æresmedlemer i NSG 
sentralt skal ikkje betale medlemskontingent 
 
§ 12 Lokallag  
Medlemer i NSG skal organiserast i lokallag.  
Eit lokallag må bestå av minst 10 medlemer og vere registrert som eigen juridisk eining i 
Brønnøysundregisterne.  
Lokallag som ikkje vert drive etter lagslovane settast under administrasjon av fylkeslaget for 
å vurdere grunnlaget for vidare drift. 
 
§ 13 Årsmøte i lokallag  
Lokallag som ikkje har hatt årsmøte har ikkje stemmerett på årsmøtet i fylkeslaget og laget 
sin del av medlemskontingenten vert halde att av NSG.  
Det er ikkje høve til å møte med fullmakt til årsmøtet i lokallaget. 
 
Årsmøte skal: 
9. Velje utsendingar til årsmøtet i fylkeslaget, med vara, om laget har rett til nokon i tillegg til 
leiaren som er sjølvskriven.  
Eit lokallag kan ikkje møte med fullmakt frå andre lokallag på årsmøte i fylkeslaget. 
 
c) Det skal førast protokoll frå årsmøtet. Protokoll frå årsmøtet skal sendast til fylkeslaget 
innan 15. februar. 
 
§ 14 Styret i lokallag  
Arbeidet i lokallag vert leia av eit styre på 3 eller 5 medlemer. Styret er ansvarleg overfor 
årsmøtet i lokallaget. 
 
j) Årsmelding, rekneskap og strategi-/arbeidsplan skal sendast fylkeslaget innan 15. februar.  
 
§ 15 Æresmedlem i lokallag  
Æresmedlem i lokallag vert utnemnd av styret i lokallaget. Framlegget må vere godkjend på 
førehand av styret i fylkeslaget. Æresmedlem i lokallag skal ikkje betale kontingent, den skal 
dekkast av lokallaget. Det skal betalast redusert kontingent for æresmedlem. 
 
§ 16 Fylkeslag  
Lokallaga av NSG skal slutte seg saman til fylkeslag. 
 
Årsmøtet er samansett av:  
– Leiarane i dei lokale laga. I tillegg vel lokallag med over 25 medlemer 1 utsending per 25 
medlemer per 31.12.  
– Styremedlemene i fylkeslaget.  
– Møteleiar.  
Det er ikkje høve til å møte med fullmakt til årsmøtet i fylkeslaget. 
 
§ 19 Æresmedlem i fylkeslag  
Æresmedlem i fylkeslag vert utnemnd av styret i fylkeslaget. Framlegget må på førehand vere 
godkjend av styret i NSG sentralt. Æresmedlem i fylkeslag skal ikkje betale kontingent, den 
skal dekkast av fylkeslaget. Det skal betalast redusert kontingent. 
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Til sak 10, Vil vi ha kåringssjå eller hjemmekåring? 
 
Sør-Jæren Sau og Geit har lang tradisjon med å arrangere kåringssjå. Det 
startet allerede på slutten av 1960-tallet, og ble en årviss foreteelse i september 
helt fram til fotråteutbruddet i 2008.  
 
Ulike arenaer 
Det første kåringsarrangementet foregikk ved forsamlingshuset på Ualand. Året etter 
ble det flyttet ned til mølletomta ved jernbanestasjonen på Varhaug, senere til «IT-
hallen», der IT’n hadde hestestaller. I noen år var kåringssjået også arrangert på 
plassen utenfor Misjonshuset på Varhaug, før det til slutt havnet på Speedwaybanen 
på Elgane. 
Kåringssjåene samlet mye folk. Det kom saueinteressserte både fra Hå og andre 
kommuner for å se på dyr, handle værlam og få seg en god sauadrøs. Særlig populært 
ble det etter at det ble mulig å kjøpe middag under arrangementet. Mens kåringa ennå 
foregikk ved Misjonshuset, var det 4H som sørget for bespisningen. Etter at det ble 
flyttet til Elgane, var det lokallaget selv som stod for innkjøp og koking av maten, 
mens gjeterhundnemnda fikk noen kroner for å ta hånd om serveringen. 
 
Endring etter fotråteutbruddet 
Etter fotråteutbruddet i 2008 ble det ikke lenger tillatt med kåringssjå. På grunn av 
smittefaren innførte Mattilsynet strenge restriksjoner i Rogaland når det gjaldt flytting 
av sau, salg av værlam og ansamlinger av dyr fra flere besetninger. I stedet for åpne 
kåringssjå, begynte man med hjemmekåring/gårdskåring, der dommerne reiste fra 
besetning til besetning, og ingen andre enn dommerne og gårdens egne folk var til 
stede. 
Etter hvert som man begynte å få bukt med fotråten, ønsket enkelte lokallag i fylket å 
gjenoppta tradisjonen med kåringssjå, for å ta vare på det sosiale miljøet rundt denne 
årlige sammenkomsten om og rundt sauenæringa. De har søkt Mattilsynet om 
dispensasjon, som har gitt tillatelse på gitte betingelser. De siste par årene har en 
rekke lokallag derfor igjen arrangert åpne kåringssjå etter «gammel modell», men 
etter nye hygieneregler. 
 
Ulike meninger 
Også i Sør-Jæren Sau og Geit har enkelte medlemmer tatt til orde for å gjeninnføre 
kåringssjået. Flere savner denne sosiale tilstelningen, og muligheten til å se på værlam 
fra ulike besetninger, henge over garene og diskutere rase, ull og kjøttfylde, og ikke 
minst få anledning til å se på dyra før de kjøper værlam om høsten. 
Andre medlemmer har ingen interesse av å gå tilbake til åpne kåringer. Etter 8 år med 
gårdskåring, har de sett at den nye formen både er tidsbesparende for den enkelte 
bonde og tryggere for dyra, med hensyn til sykdomssmitte.   
 
Ingen avlsmessig betydning 
Når det gjelder avlsarbeidet i NSG har ingen av kåringsformene noen egentlig 
betydning. Værlamma får sine indekspoeng på bakgrunn av avkomsgransking av sine 
forgjengere, og dommernes kontroll er bare en vurdering av om lammets ull og 
kroppslige egenskaper er gode nok til at dyret kan godkjennes for avl. For smårasene, 
derimot, er kåringsarrangementet en viktig arena og nyttig veileder for valg av 
avlsdyr. 
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Rådgivende avstemning 
Styret i Sør-Jæren Sau og Geit ønsker å vite mer om hva lagets medlemmer mener om 
framtidig kåringsform, og vil foreta en rådgivende avstemning under årsmøtet 27. 
januar 2015. 
 
Nedenfor følger argumenter for og imot henholdsvis hjemmekåring 
og åpent kåringssjå: 
 
Fordeler ved kåringssjå: 

 Sosial sauefaglig møteplass der man kan se og diskutere dyr fra ulike 
besetninger. 

 Et sted der saueinteresserte (også den oppvoksende slekt) kan følge med på 
dommernes vurderinger av de ulike dyra, få inspirasjon og lære å vurdere selv. 

 Viktig sted for markedsføring og salg av livdyr.  
 
Ulemper ved kåringssjå: 

 Tidkrevende for den enkelte bonde, som gjerne må bruke hele dagen på kåring 
av lammene sine. 

 Fare for smittespredning mellom dyr, spesielt av sykdommer som spres med 
luft. 

 Fare for feil fokus ved kjøp av avlsdyr. Lett å legge for stor vekt på 
dommerpoeng og store, flotte (kanskje einstaka og kraftfórfórede) dyr, framfor 
mindre lam, men med høy avlsindeks. 

 
Fordeler ved hjemmekåring: 

 Tidsbesparende og mer effektivt for den enkelte bonde. Bønder er i dag travle 
yrkesutøvere. Mange har arbeid utenfor gården og har ikke tid/anledning til å 
bruke en dag på kåring, om denne arrangeres på en ukedag. 

 Liten eller ingen fare for sykdomssmitte mellom besetninger. 
 Bonden/ev. oppvoksende generasjon kan følge kåringen og spørre dommeren i 

fred og ro om det han/hun måtte lure på. 
 
Ulemper ved hjemmekåring: 

 Bonden/ev.oppvoksende generasjon ser bare egen besetning, og får lite 
inntrykk av hvordan egne dyr er, sammenliknet med andres besetninger. 

 Mer tidkrevende og kostbart for NSG, da dommerne må bruke mye lenger tid 
og kjøre langt. 

 Kåringa blir kun en nødvendig aktivitet på linje med andre ensomme 
arbeidsoppgaver på gården.  
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Glimt fra driftsåret 2014: 

  
Fostertelling på Vettaland       Ullinnsamling ved Felleskjøpet, Varhaug 

   
Kurt sørger for maten under grillkvelden ved Bjelland bedehus, før tipping av vekta på Elins kopplam. 

   
Unge og gamle i aksjon under skillinga ved Rosskreppfjorden i september 

     
Fra kåringa av brogete, blæsete og farga spællam i Gjesdal.Foto:ElinF.  Georg F. Ueland i klippe-NM  

   
Riskrem med godt sauadrøs og landbruksquis på Bjelland bedehus før jul. 

 9 

Årsmelding 2014 
for Sør-Jæren Sau og Geit  
 
Medlemstall 
Sør-Jæren Sau og Geit hadde ved årsskiftet 2014/2015 i alt 169 medlemmer. Det er en 
økning på 3 medlemmer fra i fjor. Medlemstallet kan imidlertid bli noe redusert, da 
lista fortsatt omfatter noen medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2014. 
 
Styret i 2014 har vært: 
Leder:   Hanne-Elise Lindal   
Nestleder:  Sven Lode    
Kasserer:  Henning Skeie   
Sekretær:  Anne-Cath. Grimstad   
Studieleder:  Elin Fuglestad    
Varamann 1:  Kurt Herredsvela    
Varamann 2:  Odd Egil Bø    
 
Styret har avholdt 6 ordinære styremøter og behandlet i alt 34 saker i henhold til 
protokoll. 1. varamann har møtt fast på styremøtene. Regnskapet føres av Hå 
Rekneskapslag. 
 
Innspill til jordbruksforhandlingene 2014 
Sør-Jæren Sau og Geit behandlet saken på sitt medlemsmøte 3. desember 2013 og på 
styremøte 7. januar 2014, og meldte inn følgende forslag til krav ved 
jordbruksforhandlingene våren 2014: 

1. Prisen på lammekjøtt må opp 5 kroner per kilo til produsent. 
2. Beitetilskuddet for utmarks må økes med 70 kroner per dyr. 
3. Tilskottet til organisert beitebruk økes kraftig, slik at det for eksempel for 

Rogalands vedkommende vil resultere i kr. 50,- per dyr. Begrunnelsen er 
økte kostnader til arealleie og tilsyn/sanking. 

 
Årsmøtet  
ble holdt på Varhaug Misjonshus 28. januar 2014, med rundt 52 personer til stede. I 
tillegg til vanlige årsmøtesaker og middag, innledet bonde og konsulent i avdeling 
Landbruk, miljø og teknikk, Bjerkreim kommune, Svein Olav Tengesdal om 
«økonomi i sauehaldet». 
Hovedgevinsten under utlodningen var også denne gang et kåra værlam av høy 
kvalitet fra et av veraringens medlemmer høsten 2014. Vinner ble Leif Arvid Årdal.  
 
Fylkesårsmøtet i RSG  
ble holdt i Sand i Ryfylke 21. og 22. februar 2014. Sør-Jæren Sau og Geit var 
representert av Hanne-Elise Lindal, Elin Fuglestad, Henning Skeie og Kurt 
Herredsvela. 
I tillegg til vanlige årsmøtesaker var det flere gode foredrag, blant annet av professor 
Dag Jørund Lønning, rektor ved Høgskolen for Landbruk og Bygdeutvikling. 
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Nils Vagstad fra Bioforsk Norge snakket om matsikkerhet og matberedskap, mens 
Asbjørn Haga, leder i Jæren Smalalag, fortalte og viste bilder fra lagets 100-årige 
historie. 
 
Vellykket ullinnsamling  
Bortimot 30 sauebønder møtte opp med biler og tilhengere fulle av ullsekker, da Sør-
Jæren Sau og Geit arrangerte ullinnsamlingsdag ved Felleskjøpet på Varhaug lørdag 
15. mars 2014. 
Været var litt småsurt, men det hindret ikke at både unge og gamle tok turen til 
Felleskjøpet denne formiddagen. Vi hadde fått låne tak over hodet, og 
styremedlemmene stilte med både kaffe, brus og vafler/lapper, mens lossingen av ulla 
pågikk.Fatland stilte med stor dyrebil, mens Nortura hadde satt opp en container, og 
det manglet heller ikke på hjelpsomme hender for å få sekkene trygt ombord i de 
respektive mottak. 
I tillegg kjørte Eirik Skretting inn ull for medlemmer som leverer til Fatland, mens 
Helga og Bernt S. Undheim hadde mottak i form av Nortura-container. 

       

Godt besøkt fjøsmøte 
Rund 70 personer møtte opp da Sør-Jæren Sau og Geit onsdag 19. mars 2014 
arrangerte åpent fjøsmøte i det nye sauehuset til Henning Skeie på Varhaug. 
Leder Hanne-Elise Lindal åpnet med å informere om aktuelle saker i laget, nå rett før 
jordbruksforhandlingene. Deretter fikk verten, Henning Skeie, ordet, og fortalte om 
gården sin, driftsopplegget og det nye sauhuset som ble tatt i bruk i januar i år, og som 
har plass til 200 vinterfora søyer. 
Til stede under fjøsmøtet var også Marie Fuglestad fra Animalia, som informerte om 
og svarte på spørsmål om Sauekontrollen og Ivar Mellemstrand fra Fjøssystemer, som 
presenterte fóring- og innredningssystemer til sau.  
 

   

Trivelig grillkveld på Bjelland 
Rundt 70 personer var tilstede da laget arrangerte sin årlige grillkveld ved Bjelland 
Bedehus tirsdag 20. mai-14.Været var bra, og store og små ankom med campingstoler 
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og kaffekanner da klokka nærmet seg 19.00 denne kvelden. Da hadde grillene allerede 
vært varme en stund, og grillmestrene Kurt og Henning var godt i gang med å 
tilberede lammekjøtt, pølser og karbonader, sponset av Nortura. På bordene inne i 
regnskuret stod tilbehøret i form av potetsalat, pølse- og hamburgerbrød, blandasalat 
og annet som hører grillmat til. 
Etter at folk hadde spist var det klart for den tradisjonelle gjettekonkurransen, der man 
skulle tippe samlet vekt på tre medbragte kopplam. Til slutt var det loddsalg og 
trekning fra et rikelig gevinstbord, i stor grad gitt av vårt lokale næringsliv. 

 

                     
Sau og Geit-tur til Valdres  
Sør-Jæren Sau og Geits 25. sommerbusstur gikk til Valdres i dagene 16. til 20 juli 
2014. Dette året var vi 29 deltakere, og Pål var, som vanlig, sjåfør. Tradisjonen tro 
hadde vi også med oss påsmurte rundstykker som veieamat den første dagen. Turen 
gikk over Boknafjorden og videre til Odda, langs Sørfjorden i Hardanger, over 
Hardangervidda til Geilo og Gol. Hers vingte vi opp til Golsfjellet og Storefjell Resort 
Hotel på 1001 meter over havet, hvor vi skulle bo i tre netter. 
 
Torsdag kjørte vi Panoramavegen, eller Stølsvidda, som strekningen også blir kalt. 
Her besøkte vi Skjerpingstøe, en av stølene i området som fortsatt er i drift.Budeia 
fortalte om stølslivet, drifta og husene på stølen, før vi fortsatte bussturen videre til 
Aurdalen. Derfra var det en halvtimes båttur til garden Landmark, som ble brukt 
under TV-programmet «Farmen» i 2012. Blant de mange bygningene var et 
våningshus fra 1880. Ellers hadde garden både uthus, smie, eldhus, kvernhus i 
bekken, tørrstove, badstue, røykstove og stabbur. Her fikk vi omvisning og herlig 
rømmegrøt. Noen var også på smaking i bærhagen. 
Etterpå reiste vi til Nordaker Gård. Det er en av rakfiskprodusentene i Valdres, som 
blant annet leverer til Helgø Meny-butikkene. Også her fikk vi omvisning og 
smaksprøver. 
 
Fredag gikk turen til Beitostølen, hvor vi besøkte Opplevelsesysteriet og et 
mikrobryggeri, med tilhørende smaksprøver både av ost og øl. Etterpå rullet bussen 
videre til Øystre Slidre og Høvda Sylv og Tre, en gammel husmannsplass «der ingen 
skulle tru at nokon kunne bu».  
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De sprekeste gikk de 800 bratte meterne opp, mens 
resten ble fraktet i traktortilhenger. Stedet blir drevet av 
Inger Norunn og Rainer Solhaug, som produserer 
smykker og bruksgjenstander av sølv, tre og skinn. 
Etterpå var vi innom Marit Annys vevstogo, som holdt 
til i gamle Kvåle skule fra 1884, og hvor vi fikk se 
ulike teknikker innen veving av løpere, tepper, 
kirketekstiler og brukshåndverk. I tillegg fikk vi servert 
«kviakako med rumme», mens Marit Anny sang til 
akkompagnement av en dame på langeleik.   

    Gyngesau fra Høvda Sylv og Tre 
        
Lørdag startet vi på hjemturen, først tilbake til Gol og veien videre mot Hol, øverst i 
Hallingdal. Videre kjørte vi fjellovergangen mot Aurland i Sogn. Lunsjen tok vi i 
Flåm, og i Undredal hadde vi også en stopp. Målet for dagen var Kinsarvik 
Fjordhotell i Hardanger. På veien fikk vi se mye flott natur, og vi fikk også oppleve 
utsikten fra den nye Hardangerbrua. 
 
Søndag ble brukt til siste etappe hjem til Jæren. Ruta gikk via Odda, og veien vider 
mot Røldal til Suldal. Søndagsmiddagen ble inntatt på Ryfylke fjordhotell, før vi 
fortsatte langs Ryfylkevegen og videre hjem til Jæren. En «jille tur» med «jille folk» 
var slutt, - en tur hvor vi hadde fått sett og opplevd mye sammen. Takk for godt 
samvær! 
Audny Skretting 
 
Valg av livlam og vær 
Sør-Jæren Sau og Geits gruppe for unge eller nye sauebønder arrangerte møte hos 
Bernt Undheim på Vigrestad tirsdag 23. september 2014. Møtet hadde fokus på uttak 
av livlam og valg av vær, under veiledning av erfarne sauefolk. Møtet var også åpent 
for unge eller nye saueholdere fra andre lokallag. Likevel møtte kun 9 deltakere denne 
gangen, mot normalt rundt 25. «Deltakersvikten» skyldes trolig både travel sesong, 
samt litt mangelfulle varslingsrutiner fra vår side. 
  
Kåring av værlam 
i Hå foregikk i form av hjemmekåring onsdag 24. september 2014. 
Det ble i alt kåret 104 NKS-lam, 1 Dorset og 6 Kvit Spæl under O-kåringa på 
kåringsdagen. I ettertid er det i tillegg kåret et kvitt spællam og 2 sjeviot. Dessuten ble 
det kåret 3 Fuglestadbrogete, 4 farga spæl og 2 Svartfjes etter egne kriterier. Noen 
farga spæl, fuglestadbrogete og blæsete lam fra Sør-Jæren ble også kåret under 
kåringssjået i Gjesdal 
 
Premiering etter kåringsdagen 24. september:   
 
     Kåringsnr. Rase Oppdretter          poeng 
Lam med høyest  
samlet poengsum   201441180 NKS Sivert Mattingsdal 176 
       
Lam med høyest dommer- 
poengsum:        
Norsk Kvit Sau   201441201     NKS Morten G. Håland 37  
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Kvit Spæl    201441235 Kv.sp. Bernt S. Undheim 36 
 
Andre raser  
Fuglestadbroget   201441174 Fugl.b. Kjell Mattingsdal        47 
(Kropp 10, beinstilling 9, ullkval. 9, ullmengde 9, rasepreg 10)  
 
Beste eksteriør:   
6 lam fikk 10 på kropp under årets kåring i Hå. 
Premien går til   201441232  NKS  Bernt S. Undheim   36 

(10-8-9-9)  
 
Beste risbitværer i Hå i 2014:  201340621 Myrvoldbøen , L. Matnisdal 134 
 
 
RSG’s formannsmøte  
Hanne-Elise Lindal deltok fra Sør-Jæren Sau og Geit under ledermøtet i Rogaland Sau 
og Geit på Bryne Kro og Motell 10. og 11. oktober 2014. Av sakene kan nevnes: 
Innledning av Svein Olav Tengesdal om utviklingen i saueholdet i Rogaland de siste 
årene, Lokallagas time, Tall fra kåringa, Innledning av Magnus Søyland: Skjøtsel av 
kulturbeite, Hedring av professor emeritus (tidligere ansatt som) ved NVH, Martha 
Ulvund. 
 
Sauabingoen 2014 
Arrangementet foregikk som vanlig i Varhaugshallen, med rundt 300 deltakere totalt, 
og gav et netto overskudd til lagskassa på 39.000 kroner. Stemningen var god, og det 
var rikelig med mat. Som tidligere hadde vi særdeles god hjelp i de innleide 
«Uelandsjentene». Nytt av året var påminningsannonser i Bondevennen i forkant av 
arrangementet, i tillegg til den vanlige omtalen i Infobrev-høst, noe som nok var 
medvirkende til det godt deltakerbesøk. 
 
Riskrem på Bjelland 
35 medlemmer møtte opp da laget inviterte til sauemøte med gløgg, riskrem, kaffe og 
småkaker på Bjelland bedehus på Brusand tirsdag 
2. desember 2014. 
De frammøtte ble møtt med gløgg i døra da de 
kom, og man kunne ane en viss jule-modus 
allerede fra staten av møtet.  
Leder Hanne Elise  orienterte om diverse lagssaker, 
mens kveldens foredragsholder, Jan Inge Hamre fra 
helsetjenesten i Tine snakket om drøvtygging og 
hva dette innebærer for dyra. I tillegg ble 
medlemmene bedt om innspill til vårens 
jordbruksforhandlinger. Kvelden ble avsluttet med 
«landbruks-quis» 
 
INNLEDNING: Jan Inge Hamre fra helsetjenesten i 
Tine snakket om drøvtygging og hva dette innebærer for 
dyra. 
 



 14 

Gaver/pokaler til 4H 
Sør-Jæren Sau og Geit har som 
vanlig overført kr. 500,- i 
driftsstøtte til alle tre 4H-
klubber i søndre del av Hå. I alt 
tre 4H-medlemmer hadde valgt 
”sau” som oppgave i 2014, to i 
Svala 4H på Varhaug og en i 
Sjøglimt 4H på Brusand, og 
alle tre fikk overrakt en pokal 
fra NSGs lokallag.  
 
POKAL: Sør-Jæren Sau og Geit har 
som tradisjon å premiere de beste 
saueoppgavene under høstfesten i 4H-
klubbene i Hå, for å stimulere flere 
unge til å engasjere seg i næringa. 
Her overrekker lokkallagsleder 
Hanne-Elise Lindal pokal til Caroline 
Mattingsdal Mæland fra Svala 4H. 
Foto: Terly Haaland. 
 
Skuddpremier på rev 
Det er utbetalt skuddpremie for til sammen 19 rever i Hå i 2014. Det er 10 færre rever 
enn året før. Laget betaler kr. 450,- pr. dyr, mens kommunen i tillegg supplerer med 
kr. 150,- pr. dyr, altså til sammen kr. 600,- per rev.  
 
 
Takk for støtten 

 
Takk til bedrifter og privatpersoner for gevinster til utlodning under årsmøte og grillkveld.  
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Årsmelding for Hå Gjætarhundnemnd 2014 
 
Hå Gjætarhundnemnd har i 2014 hatt følgende sammensetning: 
Leder:       Tore Mattingsdal 
Sekretær:    Kurt Herredsvela 
Kasserer:    Glenn Tore Risa 
Styremedlem: Arvid Årdal 
Styremedlem: Emil Herredsvela 
Nemda har hatt 3 styremøter og behandlet 9 saker i henhold til protokoll. 
Vi var også representerte på årsmøtet til Rogaland Gjætarhundlag. 
 
Nybegynnerkurs 
15 deltakere. Kurset foregikk hos Martin Siqveland over totalt 8 kvelder, 
og det var mange gode gjeterhundemner blant disse. 
Instruktører var Tore Mattingsdal, Arvid Årdal og Jarl Nord-Varhaug. 
 
Gjeterhundkveld med Rune Landås 
På Bjelland bedehus var vi 35 deltakere som hørte på hvordan Rune Landås fra Vennesla 
gjorde det med trening og oppdragelse av sine hunder. 
 
Gjeterhundtevling klasse 1 og 2  
Vi arrangerte gjeterhundtevling hos Tore Mattingsdal den 13.august med 
dommer Svein Hestnes. 17 ekvipasjer stilte i klasse 1 og 24 ekvipasjer i klasse 2. 
Vinner klasse 1: Johannes Skårland. 
Vinner klasse 2: Jan Tore Brattebø. 
 
Norgesserietevling klasse 3 på Mattingsdal 16. og 17. august 
Norgesserie hos Tore Mattingsdal med Jon Sand som dommer. 
55 hunder stilte til start, og vinner lørdag 16. var Jakob Markhus (95 poeng). 
Søndag 17. vant Sander Hindenes (97 poeng). 
Vi fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne for godt gjennomført arrangement. 
Tusen takk til alle som var med og fikk dette til. 
 
Håmesterskapet 2014 
Håmesterskapet i bruk av gjeterhund ble arrangert hos Bernt S Undheim 
25.oktober. Dommer var Torkjel Mauland. 20 hunder stilte til start i kl. 1 og hele 12 av disse 
oppnådde godkjent gjeterhundprøve. 
I kl. 2 stilte 17 hunder til start. Dette mener vi må være den største deltakelsen i Hå-
mesterskapet noen gang. Alle fra Hå fikk stille gratis til start som takk for god hjelp. 
 
Resultat klasse 1: 
Tore Mattingsdal /Lucy      92p. 
Arvid Årdal /Meg            84p. 
Karl Martin Mattingsdal/ Ina   77p. 
 
Resultat klasse 2: 
Arvid Årdal /Winther    84p. 
Arvid Årdal /Juni      81p. 
Tore Mattingsdal/ Kid                80p. 
 
 
 
Arvid Årdal og Winther ble Hå-mestre for 6. gang 
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FM/NM 
Hunder fra Hå har deltatt i Fylkesmesterskap, NM, Norgesserie og Fatlandcup. 
Trening 
Vi har hatt ukentlige treninger fra juni til mars, med bra frammøte. 
 
Bøker og filmer 
Vi minner om at vi har en rekke bøker og filmer om gjeterhundarbeid for utlån. 
 
Takk for hjelpa 
Hå gjætarhundnemnd takker alle som har stilt seg selv, sauer og arena til disposisjon 
for det lokale gjetarhundmiljøet i forbindelse med kurs, tevlinger og treninger i 2014. 
 
 

    
 

     



 18 

 

Sør-Jæren Sau og geit 
takker for støtten fra:

I-m
ek

Varhaug

Åse Bratland, 
Varhaug



Vigrestad

Haaland Bilverksted
Opstadvegen 647 - 4360 Varhaug

Telefon: 90 50 65 66

HAALAND BILVERKSTED
OPSTADVEGEN 647 - 4360 VARHAUG

TELEFON: 90 50 65 66

HAALAND

BILVERKSTED
OPSTADVEGEN 647 - 4360 VARHAUG

TELEFON: 90 50 65 66

hÅ Veraring

OlaV risa, nærBø

Sør-Jæren Sau og geit 
takker for støtten fra:


