
Jølster Sau og Geit 

 
Postadresse:  Telefon:  416 33 342  

c/o Ragnhild Sæle 

Ålhus  E-post: ragnhild.saele@enivest.net 

6847  VASSENDEN   
  

 

 

Å R S M E L D I N G   2 0 1 4 
 

 

Årsmøtet vart halde 30.januar 2014 i Borgja, Ålhus, med 20 frammøtte medlemer.   

 

Styret: 

Leiar:   Ragnhild Sæle* 

Nestleiar: Jakob Andre Sandal 

Sekretær: Ragnvald Søgnesand* 

Kasserar: Jonny Lofnes 

Styremedlem: Inge Erikstad* 

 

Vara:  

1.  Arve Kjell Sunde* 

2.  Silja Juklestad* 

3.  Kjersti Støfring* 

 

Grendakontakter: 

Stardalen   Jon Sandal* 

Klakegg/Førs   Svein Klakegg* 

Viken/Kjøsnesfjorden  Ole Kristian Kjøsnes* 

Sunde/Dvergsdal/Myklebust Magnar Sunde* 

Årdal/Huus/Helgheim Inge Erikstad* 

Ålhus/Svidal   Tore Taklo* 

Gjesdal/Sandal  Jostein Gjesdal* 

Eikås/Kvammen/Vassenden Jan Arne Flugekvam* 

 

Revisorar: Rune Årdal* 

 Magnar Juklestad*       

 

* På val. 

 

Valnemnd:   Geir Støfring 

 Merete Helgheim 

 Åge Førde 

 

Det har i meldingsåret vore halde  2  styremøter og handsama 11 bokførde saker. 

 

Saker ein har jobba med: 

 

 Søknad om dispensasjon frå fredningsbestemmelsane for raudrev, i perioden 15.04.14 – 15.07.14, vart 

sendt 09.01.14. Dette for å vere sikker på at søknaden vart handsama i god tid før beiteslepp. Fekk 

melding, 07.03.14 om at vi hadde fått eit betinga løyve. 

 

 



 Henteplassane for ull har vore dei same som i 2013. Ullhenting vart gjort kjent via e-post og 

heimesida.  Dessverre var det nokre medlemar som ikkje fekk e-posten.  Dette førte til at ikkje alle 

fekk levert vårulla. Ved neste levering må vi ha betre kontroll på at alle vert varsla. 

 

 Kåringa av vêrlam vart arrangert ved Eikaasgalleriet på Ålhus 27.09.14. Styret tok, i år og, på  

seg arbeidet med å lage mat til dommarane, og mat for sal. I år satsa vi på betasuppe, i staden for 

karbonadesmørbrød. I tillegg var det tipping av vekt på ein spælvêr.  Dette var gratis, med  

hettejakker frå Felleskjøpet som premie.  Værgudane var ikkje heilt på vår side i år, så vi stilte med 

to partytelt.  Eit over kvar kåringsbinge.  Det fungerte fint, då det ikkje var vind.  I år stilte vi og med 

sekretærar til dommarane.  Det vart stilt 69 lam til kåring.  65 av desse vart kåra, to vart kåra på 

dispensasjon og to vart vraka. 

 Vêr med flest poeng, alle rasar:  Jon Sandal, kåringsnummer 201456155, 182 poeng.  

 

 Kåring av bukkekje vert gjort inne i fjøsen til den enkelte dyreeigar, ved at ein kåringsdommar kjem 

rundt på gardane og kåra bukkekjea. Det er 4. verdiar som vert verdsett til totalsum, når ein kårar 

bukkekje: Avlsverdi, eksteriør, mors jurpoeng og kaseinstatus. 

Det vart kåra 24 bukkekje i Jølster i 2014. 

            Beste kåra bukkekje: 20144362 

Eigar: Ole Kristian Kjøsnes 

Avlsverdi:128  

Eksteriør: 8 

Mors jurpoeng: 7 

Kaseinstatus: 5    

TOTAL:  148 

 

 Det vart sendt ut medlemsinfo i september 2014.  Dei som ikkje har e-post, fekk 

infoskriva tilsendt pr. post. 

 

 Som følgje av ulveproblematikken har ein fått oppretta lokale jaktlag, som kan nyttast til 

sporing/jakt, om vi skulle få problem med freda rovdyr. 

 

Kurs, møter m.m.  

 13. mars vart det arrangert fagmøte sau, der temaet var «Sau i Pluss» og «Den nye sauekontrollen». 

Arve Arstein og Edvin Hugvik frå NLR Sogn og Fjordane presenterte prosjektet Sau i Pluss. Dei tok 

opp tema knytt til vegvalsrådgjeving, driftsplanlegging, byggteikningar og val av 

innandørsmekanisering. Det var om lag 20 frammøte. 

 

Deltaking på arrangement/representasjon: 

 Årsmøte SFSG på Skei 29. februar og 1.mars – Jakob Andre Sandal og Ragnvald Søgnesand 

 ”Geitehelg” i Jølster 20. - 21.november – Ragnhild Sæle  

 

Felling av rev: 

Kor mange rev som er felt i 2014, og kven som har felt flest, vil verte kunngjort på årsmøtet. 

 

Jølster Sau og Geit har og i 2014 hatt eit godt samarbeid med Gloppen Sau og Geit og Breim Sau og Geit.  

Samarbeidet gjev medlemane i dei 3 laga tilbod om fleire arrangement/aktivitetar. Styret i Jølster Sau og 

Geit vil fortsette samarbeidet i 2015 

 

 

S T Y R E T  


