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Styret Fåvang Sau og Geit 

 

 

1.  Styret 2017 

 
Leder:    Øyvind Myhrsveen                                                            

Nestleder:  Frode Fjellstad 

Kasserer:  Johnny Høyesveen  

Sekretær:  Knut Evensen 

Styremedlem:  Mette Amrud Sylte 

                                                                        

1. vara   Kyrre Formo 

2. vara   Camilla Segelstad 

3. vara   Pål Borgen 

 

Revisorer:  Anders G. Fretheim og Atle Aarnes 

 

Valgkomite: Terje Rotås, Per Erik Tromsnes og Anton Myhrmoen 

 

Styret har hatt 7 styremøter, og ellers skjer mye av kontakten gjennom telefon og mail. Alle 

styremøter blir i all hovedsak arrangert hjemme til hvert enkelt styremedlem. Referat fra våre 

styremøter finner du på vår hjemmeside under referater. 

 

 
 

Øyvind under utdeling av kulturprisen 2017 for Ringebu kommune 
 

 



2.  Medlemstall 
                                                2017    2016 2015 2014        

Medlemstall      62   64  66  65       

Herav hovedmedlemmer   52    53  56  56       

Husstandsmedlemmer     7     7    6    4         

Æresmedlemmer      3     4    4    5           

 

Lagets æresmedlemmer er: 

Hans M. Hjelstuen, Erland Myhrmoen og Sigurd Krekke. 

Hans M. Hjelstuen og Sigurd Krekke er også æresmedlemmer i Oppland Sau og Geit. 

 

 

3. Representants oppgaver 
 

Øyvind Myhrsveen, Johnny Høyesveen og Knut Evensen møtte på årsmøtet i fylkeslaget som 

ble avholdt på Spidsbergseter. Frode Fjellstad deltok på regionmøte OSG i januar på Vinstra 

  

 

4. Medlemsmøter og aktiviteter  
 

Det er gjennomført 4 medlemsmøter, 2 lammekaffe, 2 utflukter og julebord. Her er også 

Ringebu sau og geit sine medlemmer invitert unntatt julebord. Målet for våre møter er å få 

mere kunnskap om det vi holder på med nemlig sau. Det er mye å lære, mange felt og vi 

håper hver og en får med seg kunnskap, sosialt og mere til på veien videre.  

I tillegg har vi hatt mange andre aktiviteter som du kan lese om her. 

 

1. «Etter fostertellingen» var tema på fjøsmøte 15. mars hos Camilla og Tore Segelstad. 

Her var Marie Skavnes fra Mattilsynet med for å fortelle om deres rolle i 

sauenæringen, lover og regler mm. Hans Hjelstuen delte sine kunnskaper i tiden inn 

mot lamming og lammingsperioden. 25 personer møtte fram. 

 

2. Busstur til Oppdal og Lesja ble arrangert 24. mars. Først var vi hos Øyvind Drivstuen 

for å se på fjøs, et flott fjøs i laft forøvrig før vi reiste til Ellen Sørumgård Syse for å få 

innblikk i foredling av lam av egen produksjon. En lærerik og fin tur. Sosialt var det 

også for de 20 deltakerne som var med 

 

3. Vårmøte ble arrangert i Sør-Fåvang grendehus 30. mars. Her var tema foring v/Rune 

Lostuen, Vet Mari Berge tok for seg lammingen sett fra en veterinær sitt ståsted, og til 

slutt Knut Evensen om forberedelser til lammingen, kopplam mm. 25 personer møtte 

fram. 

 

4. Pizzakveld eller etterpå lag etter NM i sauklipping 2016 ble avholdt på Fåvang pub og 

pizza 7.april. Dette var et samarbeid mellom involverte lokallag. Omlag 35 personer 

møtte fram. 

 

 



 
 

Fra fjøsmøte på Tromsnes 

 

 

5. «Grillaksjon» var et landsomfattende arrangement gjennom NSG. Lokallagene var 

oppfordret til å få fokus på lam gjennom å servere grillet lam på strategiske plasser. 

Dette var den såkalte «palmelørdagen» 8. april, så for vår del valgte vi å stå utenfor 

COOP slik at vi kunne møte både lokale og tilreisende påsketurister. Vi grillet lam, 

kje, poteter fra Tromsnes gård og bålkokt kaffe m/biteti. Vi ble godt mottatt både som 

næring og ikke minst lam som mat. Hvor mange som var innom oss på denne dagen er 

uvisst, men vi var godt fornøyd med «stuntet». 

 

6. Lammekaffe er en suksess i en ellers travel tid. Her får man igjen litt «sosialt liv», 

siste nytt mm i godt selskap med gode kollegaer. Til sammen så deltok ca. 35 

personer. Disse ble arrangert 27. april og 9. mai 

     

7. I juli ble det på nytt oppfordret til grillaksjon. Bakgrunnen var lageret av lam som 

hopet seg opp. Med fokus på forbrukeren ble det på nytt funnet fram grill landet rundt, 

og på grillen lå det selvsagt lam. Fåvang som et av få lokallag i Oppland gjentok 

menyen, fant fram grillen og flytte seg denne gangen til plassen utenfor Fåvang torget. 

Stort var det da beskjeden kom om at selveste landbruksminister Jon Georg Dale vil 

komme på besøk. Dette var muligens den våteste dagen på Fåvang dette året, men med 

telt og et tålmodig publikum ble det tross alt en fin dag. Ministeren kom, fikk signert 

bok fra Hans og mange ord ellers med på veien av ivrige fremmøtte. At «Goggen» 

trivdes levnes det ingen tvil om. Annonsert stopp på 45 min ble til nærmere 2 timer, så 

takk for besøket Jon Georg og til alle dere andre som trosset regnet. 

 



8. Under Fårikålens dag 28. september ble det overrekt 40 kg med fårikålkjøtt i gave til 

Linåkertunet fra Fåvang sau & geit. Flere fra styre deltok på middag, og 

takknemligheten var stor fra både ledelse og beboere på Linåkertunet. Vi fikk oppslag 

både i GD og Dølen, og som ikke det var nok ble Hans sitert fra avisen i riksdekkende 

tv om at det var kun ulven som hadde spist mere fårikål en Hans denne høsten. Hans 

har til opplysning spist 13 middager med fårikål denne høsten. 

 

9. Fjøsmøte ble arrangert hos Ingvild og Per Erik Tromsnes 16. oktober. Igjen var det 

Hans som loset oss gjennom «alt om sau» nå på høsten. Kaffe og sosialt etterpå på 

Tunet. Om lag 20 personer deltok 

 

10. Klippemiljøet i Fåvang er stort og godt. For å vedlikeholde dette samt å rekruttere nye 

så har vi arrangert såkalt A og B kurs. Dette er kurs for både nybegynnere og 

viderekommende. Kurset avholdes hos Siri Skamferseter og Stein Myhrsveen. Vi 

retter en stor takk for velvillig å stille fjøs, sau og servering under disse dagene. Til 

instruktører blir det benyttet i all hovedsak lokale fra Fåvang, så dette kan vi. Kursene 

ble avholdt hhv 22-24. september og 13-15. oktober. 

 

11. Høstmøte på Tunet kro 6. november hadde fokus på fôring og semin. Kjetil Lien tok 

for seg fôring, stell mm, og sammen med sin far Olav Lien gikk de gjennom sitt 

opplegg om semin. Resultatene på semin er svært varierende, så et aktuelt tema. Pål 

Kjorstad tok for seg nytt fra NSG, rovdyr mm. Til slutt ble vi guidet gjennom 

seminkatalogen med Hans. Her fikk vi gode tips om aktuelle værer. Hele 30 

medlemmer møtte fram. 

 

12. For å kunne velge de riktige seminværene så er det viktig å få sett de i levende live. 8. 

november reiste 10 personer til Staur for å ta værene i nærmere øyesyn. En lærerik tur 

for de interesserte. Middag og god prat ble det også tid til, så en fin ettermiddag 

sammen med gode kollegaer. 

 

13. Julebord ble arrangert i Sør-Fåvang grendehus 8. desember. Her fikk vi servert god 

hjemmelaget julemat, og Knut tok oss med på en «reise» gjennom årets aktiviteter 

med bilder og kommentarer. 38 feststemte saufolk deltok. 

    

Året har igjen vært et «aktivt år» sett fra sau og geit. At vi har såpass med aktiviteter skyldes 

at dere som medlemmer møter opp på disse arrangementene. Uten slik oppslutning hadde ikke 

vår motivasjon til å dra i gang såpass med tilstelninger vært like stor, så takk alle sammen. 

Aktuelle tema kan være utfordrende så vi er takknemlig for gode tips. Aktiviteter koster, men 

vi klarer å ha en noenlunde stabil økonomi i laget.  

 

Nytt i år var kåringsdagen i Fåvang sentrum lørdag 30. september. Dette er åpningen av 

Fårikålfestivalen, og vi hadde forberedt oss lenge til denne dagen. På våren satte vi ned en 

egen komite bestående av Øyvind Myhrsveen, Frode Fjellstad, Camilla Segelstad, Guro 

Romsås og Nina Bryhn. De samarbeidet igjen med Fåvang næringsforening. Resultatet ble 

overveldende. Foruten kåringen var det klippeshow, gammeldags kåring, 

gjeterhundoppvisning, ulike aktiviteter for barn, kaffesalg i bua i Nesseskogen, grilling av 

lam, ulike ullaktiviteter og mye mer. Folk møtte opp som vanlig i Fåvang, så dette er et godt 

grunnlag for videre kåringsdag i Fåvang. Fårikålens dag på Linåkertunet var nytt av året og en 

trivelig gest. God presseomtale gjør også at vi markedsfører sauen på en god måte. 



Kåringen var igjen flyttet. Denne gangen var vi mellom Fåvang næringshage og Tromsvang. 

En utmerket plass, og her blir vi nok i mange år. Som Hans sier; «vi er tilbake der det hele 

startet». De første kåringen i Fåvang ble som kjent arrangert i området ved Tromsvang eler 

gropa ved bilverkstedet. Kåringen er selve basisen denne dagen, så viktig å holde fokus på 

det. Vi opplever også at det kommer folk fra andre plasser for å kjøpe kåra værer denne 

dagen, og det bevitner at sauen på Fåvang er fortsatt attraktiv. 

 

Bua fra Flyausa kom på plass i Nesseskogen i løpet av sommeren. Dette har vært en lang 

prosess, men med lykkelig slutt. Bua kom til sin rett, og ligger godt plassert i et ellers så 

trivelig område. Det gjenstår å få opp en informasjonstavle om bua og Flyausa, litt 

forskjønning på bua ellers og området rundt. Ringebu kommune skal legge inn strøm gratis 

som motytelse for at vi tok ned en del bjørker i området. Dette ble utført på dugnad i likhet av 

mye av arbeidet ellers på bua. 

 

Takk til alle som har bidratt og deltatt på våre tilstelninger i løpet av året.  

 

 

 

 
 

Åpning av bua i Nesseskogen på kåringsdagen 

 

 

5. Organisert beitebruk, rovdyr og sau i kommunen  

 
Antall dyr på utmarksbeite har gått opp med 479 sau sammenlignet med 2016. Totalt var det 

21 216 sau på utmarksbeite sommeren 2017. Vi er fortsatt den største sauekommunen på 

Østlandet, og hører fortsatt til i blant de 20. største kommunene i landet. Antall bruk som 

søker om produksjonstilskudd er i underkant av 100, så vi ser en viss avskaling av ulike type 

årsaker i kommunen.  



For Fåvang sin del ble det sluppet 4653 voksne og 7725 lam på beite, i alt 12 378 sau. Dette 

er en økning på 623 sau i forhold til 2016. Det viser at sauetallet i Fåvang øker, mens i 

Ringebu er det en liten nedgang. 

Årets beitesesong startet på verst tenkelig måte. På hjemmesiden vår kan vi lese følgende på 

publisert artikkel 27. juni: 

«Heller ikke vi i Fåvang fikk fred fra rovdyrene i en beitesesong som ser ut til å bli alt annet en 

lystig når det gjelder rovviltskader på sau» 

«Det begynte i Ringebu, nærmere bestemt Åsdalen, fortsatte litt lengre sør i Vekkom, og deretter 

"området" Fåvang og Samtjønna. Ulv og bjørn om hverandre. Så lang er en ulv og en bjørn tatt ut, 

men det er flere og det er en av disse som i disse dager herjer inne i fjellet vårt. Siste oppdatering pr. 

27.juni kl 12.00 er ca. 40 sau som er drept eller avlivet som følge av skader ulven har voldt. 

Mesteparten er som nevnt Samtjønna, og i går kveld ble det funnet 6 kadaver ved Myttingsbua. Rett 

og slett tragisk start på beitesommeren, og for å bli litt sentimental" vi føler med alle dere som er utsatt 

for dette, både saueeiere, jegere og andre involverte", enten dere er i sør eller nord, øst eller vest ... 

Slik vil vi ikke ha det ...» 

«En større fortvilelse som saueeier er ikke å oppdrive. Hvor er "De" som skal hjelpe oss, myndigheter 

mfl. som viser forståelse og som har handlingsrom, ja det kan man saktens lure på? Vi saueeiere er 

evig takknemlig for alle jegerne i rovviltlaget som bruker både fritid og ferie på ta ut skadegjørere, så 

tusen takk for jobben dere gjør.» 

Ulven ble en het diskusjon hele fjoråret. Det begynte allerede i desember/januar da Klima og 

miljøverndepartementet trosset Stortinget sitt vedtak om uttak av ulv. I løpet av januar var det 

flere demonstrasjoner i Oslo mot ulv. Helgesen og hans departement ble forsøkt påvirket, men 

uten resultater. Vi husker alle ulvens herjinger spesielt i området Toten og Hadeland, men vi 

skal heller ikke glemme våre egne tap og de som ble berørt av dette.  

Tap av sau på beite har gått litt opp sammenlignet med 2016, og vi er noenlunde på snittet 

sammenlignet med de senere år.  Fåvang og Brekkom har de største tapene, og det meste av 

problemet her skyldes i all hovedsak ulvens herjinger. Det som er verdt å merke seg er at 

tapsprosenten på Vestsida er på 1,99 %. Her er det minimalt med rovdyr pr. dato. 

Beskyldninger fra «hytt og pine» om store tall på «sjøldaua» sau er dermed grunnløse for vårt 

vedkommende. 

 

Vi vet at her svinger det fort, så vi er avhengig av en god rovdyrpolitikk fra sentralt hold, noe 

som til tider er utfordrende nok. Tap over normalprosent er egentlig uakseptabelt, så det er 

fortsatt mye å ta tak i. Rovdyrtap rammer ofte enkeltbesetninger, så børen er tung å bære for 

de som er utsatt. Vi føler alle med de berørte. En viss form for beredskap for å ivareta de 

berørte bør vurderes. Nord-Fron kommune har satt ned en slik type gruppe, så her har vi en 

utfordring til både beitelag, kommune og andre involverte. 

 

Oppland Sau og Geit gjør en formidabel jobb på dette med rovdyr, og som i fjor ble det daglig 

oppdatert på OSG sin hjemmeside om observasjoner og rovviltskader. 

 

 

 

 

 

 



Oversikt organisert beitebruk i Ringebu kommune 2017 

 

 

Sluppet på beite Tapt på beite Tap i 

 

Lag Voksne Lam I alt Voksne Lam I alt % 

Ramshytta 1802 3212 5014 49 171 220 4,39 

Vekkom 1383 2441 3824 34 129 163 4,26 

Brekkom 794 1308 2102 36 75 111 5,28 

Vestsida 1976 3221 5197 27 72 99 1,99 

Fåvang 1883 3196 5079 73 218 291 5,73 

Sum 2017 7838 13 378 21 216 219 665 844 4,31 

 

 

Tidligere år: 

 

Sluppet på beite 

 
Tapt på beite 

 
Tap i 

År Voksne Lam I alt Voksne Lam I alt % 

2016 7567 13170 20737 218 609 827 3,99 

2015 7457 12 736 20 193 190 763 953 4,72 

2014 7217 12385 19602 208 541 749 3,82 

2013 7406 12738 20144 283 746 1029 5,11 

2012 7074 11663 18737 263 575 838 4,47 

2011 7377 12838 20215 306 624 930 4,60 

2010 7447 12599 20046 373 800 1173 5,85 

 

 

 
 

Sau på beite i Samdalen 



Voldte skadegjørere Ringebu kommune 2015-2017: 

 

Skadedyr År Voksne Lam I alt 

Jerv 2015   8 

Jerv  2016 16 149 165 

Jerv 2017 3 58 61 

Gaupe 2015   2 

Gaupe  2016   0 

Gaupe 2017 1 1 2 

Bjørn 2015   22 

Bjørn 2016 68 60 128 

Bjørn 2017 72 26 98 

Ulv 2015   0 

Ulv 2016   0 

Ulv 2017 11 162 173 

Kongeørn 2015  2 2 

Kongeørn 2016  1 1 

Kongeørn 2017  9 9 

 

 

 

Erstatning i forhold til tap/krav på beite Ringebu kommune 2015-2017: 

 

År Tap på beite Krav Erstattet % Erst. 

 Voksne Lam Voksne  Lam Voksne Lam Totalt 

2015 190 763 100 437 76 332 76,1 

2016 218 609 134 371 84 210 58,2 

2017 219 665 135 409 87 257 63,2 

 

Dette viser erstatning etter reelle søknader. FM erstatter etter eget utsagn 94 % av tapet over 

normaltapet som da er trukket ifra krav. Tap over normaltap som max kan erstattes for 2017 

var ifølge FM 102 voksne og 263 lam. 

 

 

 

I 2017 er det utbetalt 915 337,- i erstatning for rovviltskader i Ringebu kommune.  

 

                   
 

Ulv og bjørn er de rovdyrene som ga oss størst tap i løpet av beitesesongen 2017 

http://www.nsg.no/nyheter-aktuelt/infobrosjyra-rovvilt-2017-article12270-914.html


6.  Geit 

 

 

 
 

 

Geiteholdet i Fåvang holder seg stabilt både når det gjelder geit og besetninger. Bekymringer 

blant geitbrukere om politikken videre i geiteholdet i forhold til hvor mjølkegeita skal være på 

landsbasis har fortsatt i 2017 også. Dette er nok ikke helt avklart, men vi mener at geita 

absolutt skal være en del av husdyrholdet i vårt distrikt. 

I kommunen er det flere besetninger med Boergeit for kjøttproduksjon, og det er plass til 

flere. 

 

 

7.  Værringene og kåring 

 

Fåvang har 2 avdelinger i Ring 41 i Oppland. Avdeling 45 Spæl og avdeling 48 Norsk Kvit. 

Avdelingene har egne årsmøter og årsmeldinger. I deres årsmeldinger finner du detaljerte 

resultater fra årets kåring. Rekrutteringen til å være med i avlsarbeidet kan til tider være 

utfordrende, så skulle dette være noe for deg så ikke nøl med å ta kontakt med noen i ringen. 

Både Spæl og NKS ringen har fått nye medlemmer i 2017, så rekrutteringen ser ut til å 

fungere. Takk til alle som står på med avlsarbeidet. 

Årets kåring samlet 168 lam fordelt på 22 besetninger. Av dette ble 139 kåret og 28 vraket. 

Dette gir en kåringsprosent på 83 % 

Raser som var representert: NKS, Spæl, Farget Spæl, GNS, Gammel Norsk sau, Rygja og 

Blæset. Dommere var Trond Ola Heggen, Even Sjurrud og Pål Kjorstad. Sekretærer var Jan 

Aarskog og Odd Steinar Granheim. Mange fine lam ble kåret, så all honnør til dere som står 

på med avlsarbeidet. 

 



 

Vinnere i NKS, fra venstre Dommer Trond Ola Heggen, Pål Borgen, Edvard Bjørge og Erik 

P. Borgen 

 

 

Gode sauekarer samlet på kåring 

 

 



Beste indeksvær: 

 

Rase Kåringsnr. Navn O.ind Oppdretter 

Spæl 201620432 Vinjar 131 Olga og Øyvind Myhrsveen 

NKS 201620584 Stil Bjørge 141 Randi og Edvard Bjørge 

 

 

Beste værlam sum poeng NKS: 

 

Rase Kåringsnr. Sum poeng Oppdretter 

NKS 201722706 169 Randi og Edvard Bjørge 

NKS 201722714 166 Randi og Edvard Bjørge 

NKS 201722703 164 Randi og Edvard Bjørge 

 

 

Beste værlam kvalitet NKS: 

 

Rase Kåringsnr. Sum poeng/sløyfe Oppdretter 

NKS 201722719  9-9-9=27     - Kvit Pål Borgen 

NKS 201722711  9-9-9=27     - Rød Randi og Edvard Bjørge 

NKS 201722728  9-9-9=27     - Blå Pål Borgen 

 
 

Beste værlam sum poeng Spæl: 

 
Rase Kåringsnr. Sum poeng Oppdretter 

Spæl 201722972 149 Ane og Sondre Borgedal 

Spæl 201722592 148 Gunhild Lindvik og Knut Evensen 

Spæl 201722987 147 Anton Myhrmoen 

 

 

Beste værlam kvalitet Spæl: 

 

Rase Kåringsnr. Sum poeng/sløyfe Oppdretter 

Spæl 201620427  9-9-8=26     Ane og Sondre Borgedal 

Spæl 201620397  9-9-8=26     Gunhild Lindvik og Knut Evensen 

 

 

 



 

Gammeldags kåring på kåringsdagen 

 

 

 

9. NM sauklipping 

Under NM i saueklipping på Fosen herjet Fåvang på klippearenaen. Om ikke rent bord, så 

langt på vei er en ren objektiv vurdering. 

Under klippekonkuransen ble det sølv til Sindre Myhrsveen og bronse til Lars 

Sønstevoldhaugen i NM klassen. I Seniorklassen tok Bård Valberg Nordrum en sterk 2. plass. 

I tillegg hadde vi Stein Timo Søreng som ble nr 6 i mellomklassen. Disse resultatene står det 

respekt av, og hvor mye arbeid som ligger bak dette er det få som vet. Timevis med klipping, 

videopptak, sjølkorrigering og en flott sammensveiset gjeng har gjort sitt til at Fåvang er der 

vi skal være; nemlig på toppen av pallen. Gratulerer alle sammen. 

Mange fra Fåvang hadde tatt turen for å overvære dette som ble en flott helg, både sent og 

tidlig. En annen som lot seg imponere over Fåvang sine prestasjoner var landbruksminister 

Jon Georg Dale. Dale husker godt oss Fåvanginger etter sommerens visitt, og mulig han 

husker oss enda bedre etter helgas NM. 



 

Gode gutter på NM. Fra venstre Stein Timo Søreng, Kjetil Rønn, Bård Valberg Nordrum, 

Lars Sønstevoldhaugen og Sindre Myhrsveen 

 

10. Gromsauen 

Under landsmøtet til NSG i mars ble Sigurd Krekke tildelt prisen "Gromsauen". Dette er den 

"høyeste" utmerkelsen som deles ut innen sauenæringen her til lands. 

Sigurd fikk prisen sammen med en annen kjent sauekar Ove Ommundsen. Sigurd har lang 

fartstid innen sau, og nevnes kan: 

 Leder Fåvang sau og geit 

 Leder og styremedlem OSG 

 Nestleder og styremedlem NSG 

 Leder landsrådet for saueavl NSG 

 Æresmedlem OSG og Fåvang sau & geit 

 Hedersdiplom fra NSG 

Sigurd har utmerket seg som en habil avlsmann, og lagt ned en enorm innsats både på 

lokalplan for Fåvang sau & geit og ellers i organisajonen. Vi gratulerer Sigurd med prisen, og 

det er verdt å merke seg at Hans fikk samme pris under forrige landsmøte, så Fåvang er 

absolutt på kartet. 



 

Fra venstre Ove Ommundsen, Leder NSG Tone Våg og Sigurd Krekke  

 

11. Fra styret 

Nok et begivenhetsrikt år med både Gromsau og NM tittel i sauklipping til Fåvang. Vi holder 

fortsatt tronen om å være størst på sau på Østlandet, så Fåvang er på kartet når det gjelder sau 

her til lands. På årsmøte i OSG fikk Olga og Øyvind Myhrsveen velfortjent pris for beste 

gransket Spælvær 2016. Væren ble døpt Øyvind med nummer 201421601 og en indeks på 

129. 

 Å være størst på sau kan være omdiskutert i disse overskuddstider. Året har vært preget av 

utfordringer når det gjelder lager av både sau og lam. Næringa sjøl har stått på med 

grillaksjoner, pratet positiv om lam og de kvaliteter det representerer, levert kvalitet mm, men 

lageret har allikevel vokst seg rekordstort.  



Alle skylder på alle, alt fra slakterier, gardbrukere, butikkjeder og flere til. Sosiale medier har 

vært flittig brukt og til tider kan det være trist å se at vi ikke kan ha mere samhold innad i 

egen næring en som så. Med overskudd kommer dårlige priser og dermed en dårligere 

økonomi for den enkelte gardbruker. 

 

Året 2017 ga oss flere utfordringer, nemlig været. Dette styrer vi som kjent ikke over, så her 

ligger utfordringen i å være sauebonde. Mai ble den kaldeste på over 40 år, og nedbør med 

lave temperaturer er ikke det vi ønsker når sauen er på tur til fjells. Sommeren ble heller ikke 

noen stor beitesesong, høsten likeså. Med slike forutsetninger ble det dårlige høstvekter og 

resultater deretter. Slikt kan være frustrerende, men da gjelder det å brette opp ermene og se 

fremover.  

 

Flyausa er nå historie. I dag er det meste jevnet med jorden og det er nå klargjort for tomter til 

husbygging. Her ligger det mye sauehistorie i grunnen, og takket være ivrige sjeler i laget har 

vi klart å bevare mye av historien. Opplandsarkivet som har etablert seg i Ringebu har mange 

hyllemeter med historie fra Flyausa og sauens historie ellers i Fåvang. Vi har for eksempel 

alle avisutklipp fra 1937 fram til i dag fra GD og Dagningen som omhandler Flyausa, alt stoff 

fra Fåvang i medlemsbladet sau & geit, protokoller, årsmeldinger, ættbøker innen saueavlen 

og mye annen historie. Sigurd har vært primus motor bak dette, så vi retter en stor takk til 

Sigurd. Vi anbefaler alle å besøke arkivet for å ta en titt på vår historie.  

 

Bua fra Flyausa lever også videre, godt plassert i Nesseskogen. Her kom det til sin rett, og vi 

skal i dag være stolte av å kunne si at vi tok vårt ansvar og ikke solgte bua som planen var. De 

fleste husker ekstraordinært årsmøte hvor det ble bestemt å prøve å bevare historien, og 

dermed å få bua plassert i tilknytning til sentrum. Utenfor bua vil det bli plassert en 

informasjonstavle med bilder og faktaopplysninger fra en «svunnen tid». Hans og Sigurd er 

også med i denne prosessen, så takk til dere og deres engasjement for Fåvang sau & geit. 

 

Av annet nytt fra styret så ble vi endelig registrert i Brønnøysundregisteret. Dette kan være litt 

av en jobb, men vi greide det. Dette er nødvendig for eksempel å motta tilskudd til klippekurs, 

og alle lokallag i NSG skal registreres. Året 2017 ble også året vi kom på Facebook. Her kan 

vi lett informere dere som medlemmer om aktuelle ting som skjer, dele hyggelige opplevelser 

mm. Hjemmesiden er fortsatt vår fremste informasjonskanal, men vi trenger stoff, så meld 

gjerne ifra om du ønsker å dele noe med oss andre. Vi skal heller ikke glemme de som ikke er 

på nett eller sosiale medier. Årsmeldingen vil fortsatt komme i posten, og SMS varsel om 

møter mm vil fortsatt komme.  

 

Gjeterhund miljøet i Fåvang opplever en skikkelig opptur. De fleste av disse er organisert i 

Midt-Gudbrandsdal gjeterhundlag, så godt organisert gjeng. Hver uke, omtrent i alle fall 

arrangerer de treninger med gode lokale instruktører. Lars Romsås, Tor Romsås og Knut 

Bakkom er alle instruktører fra vårt lag. På treningene er det hund i fokus, og ikke minst det 

sosiale med det å gjeterhund. Det er også blitt arrangert prøver på Fåvang. For mange er 

gjeterhunden selve symbolet på sauehold, så takk til dere som står på med dette. 

 

Ubeskjedent fremstår Fåvang sau & geit som et veldrevet lag med aktive medlemmer. 

Økonomien er sunn, men det koster å være aktive. Våre inntekter kommer fra 

medlemskontingenten og ullevering i all hovedsak. Klippekurset blir arrangert med et lite 

overskudd, og likeså årsmeldingen og hjemmeside med annonser fra våre velvillige 

støttespillere. En stor takk til alle våre sponsorer. Året 2017 er historie, og vi i styret ser fram 

til et nytt godt saueår i 2018.  



Styret takker også alle som har involvert seg i småfenæringa i Fåvang i året som har gått. 

Noen stiller fjøs til disposisjon for ulike kurs og møter, gjennom ulike dugnader og 

arrangement ellers. Takk til dere, Oppland Sau og Geit og Norsk sau & geit for samarbeidet i 

året som har gått. 

 

 

Fåvang 8. januar 2018 

 

 

Styret Fåvang sau & geit 
 

             
             

 

 

 
 

 

Olga og Øyvind med prisen for beste spælvær under årsmøte OSG 

  



Takk til alle våre sponsorer 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.favangelektro.no/


 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

              
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

            

http://agro-dynamica.no/


 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/296022137196885/photos/986465941485831/

