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Årsmøtet i Radøy sau og geit vart halde den 27.januar 2016 kl 20.00 på Smiths møte 
og selskapslokaler. 20 medlemmer møtte. 

Inge Midtveit , spesialveterinær hjå Animalia på dyrevelferd,var med oss på møtet . 
Han snakka mellom anna om dyrevelferd frå gard til slakteri . Referat frå heile 
årsmøtet og foredraget til Inge Midtveit finn vi Radøy sau og geit si heimeside under 
referat i menyen på venstre side .

Årsmøtesakene gjekk greitt føre seg , Ivar Soltveit  vart vald til møteleiar .Innkalling
og saksliste vart godkjent . Årsmeldinga og rekneskapen vart også godkjend .

Ivar Soltveit las opp handlingsplanen for 2016,  . Denne vart så godkjend.

Val av nytt styre vart som vist på forrige side.



Det vart i år leiaren Kåre Hole og styremedlem  Erna Tunsberg Erstad som  var 
utsendingar på årsmøtet i Hordaland sau og geit  på Hardangerfjord Hotel i Øystese
26-27 Februar. Desse to var også utsendingar frå Radøy sau og geit på leiarsamlinga 
på Thon hotel Sandven i Norheimsund 28-29 oktober.

Laget har i år hatt 63 medlemmer  av desse var 10 husstandsmedlemmer og 1
 æresmedlem , 32 medlemmer opp til 50 sau og 20 medlemmer over 50 sau  

 Det har også i år vore ull innsamling vår og haust. Desse gjekk greit føre seg.

Det har i år vore 4 styre møter i  Radøy sau og geit . Vi har også hatt 3 møter ilag med
Lindås sau og geit ,Austrheim sau og geit og dei andre landbruksorganisasjonane i 
Austrheim for å planlegge landbruksdagen på Austrheim . Vi har også hatt eit 
evalueringsmøte saman med dei same organisasjonane etter landbruksdagen.Vi har 
også hatt eit fellesmøte med dei andre saue og geite laga i Nordhordland .Dette var 
den 14.mars i Nordhordlandshallen . Erling Skurdal snakka om slaktemodne lam 
direkte frå utmarksbeite til rett tid .

Det vart i år felt 4 revar på Radøy . Revejegar  var  Bjørn Tore Vaktskjold. Premien 
på 1000 kr frå laget går difor til han .No kan ein levere inn skotne revar på 
landbrukskontoret i Radøy kommune. 
 
Også i år stilte Odd Matre velvillig opp, og parterte lam på ungdomsskulen, og 
snakka varmt om sauenæringa. Lammet var sponsa av Nortura.



Laget hadde i år fjøsmøte i fjøset hjå Kåre Hole  den 15. september  kl 18.00.
21 møtte. Lisbeth Hektoen frå Animalia var med oss denne kvelden og snakka om 
holdbar sau , jurhelse og brukseigenskapar.

Kristen Risnes var med oss og snakka om dei nye kåringsreglane . Dei hadde begge 
lagt inn ein teoretisk og ein praktisk del. 

Bilde nr.1 Lisbeth Hektoen i fjøset og snakkar for oss.
Bilde nr.2 Kåre Hole og Kristen Risnes (dømming av lam etter dei nye reglane)
Bilde nr.3 Interesserte tilhøyrarar til Lisbeth Hektoen sitt foredrag .



Laget vårt har også  i år  samarbeida med dei andre laga i Nordhordland om å 
arrangere kåringssjå på Austrheim . Kåringssjået gjekk  også i år føre seg  utanfor       
Austrheim hallen . Det var den 1. oktober .
 Med mange flotte  lam, 311 totalt , fordelt på mange ulike rasar . Og meir enn 2000 
besøkande, er kåringssjået i Nordhordland  størst i landet.  .Det har vokst seg større 
for kvart år .
Det trengst mange folk for å gjennomføre ein slik dugnad .   .Det er svært viktig at 
alle er med og bidrar viss dette skal kunne gjennomførast på ein grei måte .
Totalt vart det kåra 93 lam frå Radøy fordelt på rasane Nks: 49 lam vart kåra av 7 
utstillarar. Spæl: 15 lam vart kåra av 2 utstillarar. Sjeviot: 22 lam vart kåra av 4 
utstillarar. Blæs: 4 lam vart kåra av 1 utstillar.Villsau :3 lam vart kåra av 1 utstillar.

Resultata frå premieutdelinga til Radøy sau og geit etter kåringssjået står på siste sida
.  Bilde nr.1 spente lam før kåring   . Bilde nr. 2 oppryddingsarbeid Lørdag kveld.
Bilde nr. 3 er frå dommarar i arbeid på sjølve kåringa .



Vi hadde julemøte for medlemmene  den 8. desember kl 20.00 , på Smiths pensjonat 
og møtelokale. 27 medlemmer møtte .  Nils Paulen frå slakteriet i Førde  var med oss 
denne kvelden og snakka om ullhandsaming og kor viktig dette er .Det blir samla inn 
4260 tonn ull totalt i Norge . Norilia har 75% av dette .Noko av det som skiller oss 
fra Sverige er at vi har eit godt utbygd innsamlingssystem for ull. Norilia har totalt 8 
ullstasjonar. Det er kun stasjonen på Gol som heiter Norilia . Nils Paulen sa at dei er 
heilt avhengige av eit godt samarbeid med lokallaga i forhold til innkjøring. På 
ullstasjnen vert ulla klassa etter norsk ullstandard som pr idag har 16 ullklassar.I 
tillegg gjer  dei det dei kallar særplukk, dvs at dei plukkar ut ulla i fleire grupper.  Det
er den beste ulla det er mest etterspørsel etter og det er denne som er klart best 
betalt.Pakk ulla i papirsekker, ikkje bruk plast.Prøv å lever ulla i eigna sekker . Dei 
som vert seld hjå Norilia er veldig gode . Det er eit hjartesukk at det vert levert eindel
ull i ueigna sekker.
Til slutt fekk vi først  sjå ein film om korleis klipperiggen virka og deretter ein film 
om korleis sekkeulla vert klassifisert.
Deretter spiste vi julemiddag alle saman og alle koste seg med nydelig mat og godt 
selskap .
 Kvelden vart avslutta med utdelinga  av gåvepremiane etter kåringssjået på 
Austrheim . 
Vi hadde ein triveleg kveld ilag alle som var tilstades.
 

            
Bilde av dei tre som hadde høgast poengsum i dei ulike rasane og som fekk fat frå 
Radøy sau og geit(frå venstre, Sjeviot; Edvin Vågstøl , Nks;Edgar Grindheim , og 
Spæl; Thomas Risnes).


