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Styremøte 5-2015, Rogaland Sau og Geit Fatland Jæren Styremøte 9.desember 

Til Kopi til 

Styret i RSG 

Varamedlemmer: Kjell Åge Torsen og Ane Waage Haakull, 
NSG, Lokallagsleiare i RSG, Sigmund Skjæveland, Per Johan Lyse, Kjell 
Helland, Kjell Steinar Løland. Leif Matnisdal 
 

Tilstede Forfall:  

Magne Jakob Bjørheim, Asbjørn Haga, Torill 
Undheim, Berge Kjell Opsal, Jon Arvid Vassbø 
Bjarne Østerhus.  
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Referent Dokument 

Berit Pettersen 
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Referat i forhold til saksliste:  
51. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent 
52. Godkjenning av referat fra 15.-16. oktober 

Godkjent 
53. Geitemjølk-kvoter 

Geitemjølk-kvotane vil fortsatt vera slik som før, etter innspel frå faglaga 
54. Ny tilskotsordning og teljedato for småfe 

Forslag om ny teljedato for småfe der RSG frykter endring, og går derfor 
inn for slik det er med søknadsdato 1. januar. Magne Jakob tar kontakt 
med Bonde og Småbrukerlaget og Bondelaget og ber om støtte  

55. Innspel til Jordbruksforhandlingane 
Sak 54 høyrer til under innspel til Jordbruksforhandlingane. Lokallaga har 
frist innan 1.februar til RSG.  

56. Kjøp/Sal småfe ved mulige nye grenser 
Det er ingen nye grenser for kjøp/Sal av småfe i Rogaland, det skal ut på 
høyring og vil kanskje bli ein sak på møte med Mattilsynet i mai  

57. Fjelldagane 2016  
Fjelldagane skal vere i Jølster på Thon Hotel. Komiteen har endra stad 
som vert rimelegare.  

58. Organisert beitebruk 
Organisert beitebruk har fått støtte til leiting av sau i uleigde områder 
gjennom SMIL. Dette er dessverre slutt, og RSG vil fremja forslag på 
Årsmøte om at me bruker same modell som Jæren Smalalag med ei 
krone pr. sanka sau inn på konto til RSG, som skal gå til leiting av sau i 
desse områda. Vi oppfordrer alle sankelag støtte solidarisk opp om dette, 
som vil gagne heile næringa. Alle har ansvar for at sauene skal heim 
Blåsjøvegen har bom der ei søkje om å låne nøkkel for å få lov å køyre 
inn å leite/eventuelt hente sau. RSG, med støtte av Jæren Smalalag, har 
sendt brev til Fylkesmannen v/Monica Dahlmo, om å få til ei ordning som 
er meir brukervenleg 

59. Sauesamling i januar 2016  



Det er nå påmeldt 30 personer til «Sauesamling» i januar. Frist for 
påmelding 15.januar til Torill                                                                                      

60. Årsmøte 2016 
Årsmøte skal vera på Scandic Stavanger Forus 26.-27. februar. Saker til 
Årsmøte sendes innan 5.februar til berit.pettersen@fatland.no  
Rennesøy og Mosterøy er arrangør   

61. Reiserekning Sendes Torill 
62. Eventuelt 

 RSG diskuterte ny aktør i markedet når det gjeld radiobjøller 

 RSG er invitert til Samvirkekonferansen 21.-22. jan. på Forus. 
Magne Jakob møter der 

 Neste styremøte 4.februar 
           

Berit Pettersen 
Sekretær Rogaland Sau og Geit 

berp@fatland.no 
Mobil/Direkte +47 95200340 
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