
Referat styremøte 23. august på Myhrsetra  
 
 
Følgende møtte: Øyvind Myhrsveen, Camilla Segelstad, Frode Fjellstad, Johnny Høyesveen, Sigurd 
Krekke og Knut Evensen, 
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Referat fra styremøte 22. mai: 
 

• Godkjent 
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Diverse oppdateringer v/Øyvind: 
 

• Torsdag 15. november blir det møte mellom biskop Solveig Fiske og faglagene innen landbruk 
i kommunen. Sau & geit stiller. Dette i forbindelse med biskopbesøk i kommune 

• Beitalagstur på Vestsida 19. august med 15 deltagere. Ønske om flere deltagere, og 
stafettpinnen går videre til Fåvang gjeterlag for tur 2019 
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Innspill til OSG fra Fåvang sau & geit: 
 

• Lørdag 11. august kom det spørsmål fra OSG ang fôrsituasjonen i landet. Frist for svar var 

søndag kl 18.00. Melding ble lagt ut på FB med ønske om svar, og ut fra dette sendte jeg 

følgende svar: 

 

Kort frist, men fått noen svar, og i tillegg har vi hatt gjeterhund trening i dag med 15 deltagere, så fått et i 
inntrykk her i Fåvang. Jeg svarer generelt, så får dere plassere det, konkludere og sende videre. 
Avlingen ligger på ca. 50 % av normalen. Vi har svar fra 40-70 %, men her gjelder plassering og tilgang til 
vanning. De med vanning har ca. 70 % avling, og de med solutsatt sørvendte jorder har 40 %. Sånn i snitt vil jeg 
si ca. 50 % avling mot normalt. Bra med regn den siste tiden gjør at mange håper på bra 2-slått. 
Regn den siste tiden har også frisket opp både innmarksbeite og utmarksbeite, så flere lag vurderer utsatt sank, 
mens andre kjører sank som normalt. Det meldes om bra lam, så i forhold til marked og pris vil mange utnytte 
dette med normal sank og levering. Det mange synes skulle vært gjort er normal sank og deretter slippe søyer, 
men for mange krever dette ekstra ressurser i forhold til ekstra sank, jakt mm. 
Fortilgangen er dårlig på vanlige rundballer, så tilgangen begrenser seg til halm fra Norge, og høy fra utlandet. 
Mange kvier seg for import selv med forprøver, og mange kjenner bruk av halm til sau for dårlig, dvs uten 
erfaring. 
De fleste uten nok for sier at å redusere besetningen er et enkelt alternativ, og en stor andel sier at det vil bli 
gjort, om ikke så mye så kanskje sånn 10 stk pr besetning i snitt for vår del, dvs fort 5-600 søyer. Ingen har sagt 
de vil slutte som en konsekvens på tørken. 
Dette var en kjapp oppsummering, inntrykk og konklusjon for Fåvang sin del. Som dere forstår er det vanskelig 
å sette helt konkrete tall på dette, så en synsing blir det så klart.  
 
 
Mvh Fåvang sau & geit v/Knut Evensen» 

• Fåvang sau & geit kommer med innspill til styret i OSG som vi ber blir diskutert, 

behandlet og at det bringes videre inn i organisasjonen.  



 
«Lokallagene i sau & geit er selve ryggraden i sauemiljøet i Norge, og for engasjement, demokrati og videre 

utvikling av hele NSG er det viktig med godt drevne lokallag. Oppland tildelte som kjent ut pris til årets lokallag 

under årsmøte i mars, hvor nettopp vi vant. En pris vi satte stor pris, som har vært motiverende for å opprettholde 

og videreutvikle våre aktiviteter som kommer våre medlemmer til gode. Vi savner et opplegg som sier hva som 

forventes av oss som lokallag, retningslinjer, opplæring av tillitsvalgte, forslag til aktiviteter mm om drift og 

styring lokallagene. Dette bør være tema på regionmøter, årsmøte/seminar mm. Det gjør at konkurransen om 

årets lokallag blir kanskje mere spennende, motiverende og engasjerende for alle parter. En annen gevinst er økt 

engasjerende medlemsmasse i organisasjonen som igjen vil styrke NSG som organisasjonen». 

 

På vegne av styret i Fåvang Sau & Geit v/sekretær Knut Evensen. 
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Høstaktiviteter: 
 

1. Kåring og fårikålfestival uke 39-40. Kåringsdag Fåvang lørdag 29.9 

• Kåring. Frode, Kyrre og Knut er ansvarlige 
 
Andre aktiviteter på kåringsdagen. Ansvarlige Fårikålkomiteen Fåvang: 

• Gjeterhund oppvisning Nedre Tromsnes 

• Klippekonkurranse 

• Ullbinge for barn 

• Natursti med tema sau 

• Eksteriørbedømming av sau  

• Mjølkespannholding 

• Kopplambinge 

• Hesteskokasting 

• Ulike saueraser 

• Huset Granmo 

• Kaffesalg i Bua 

• Potetdag 

• Fårepub på Tunet fredag 

• Og mye mer … Bondelag, 4H, BU mfl. er med på disse aktivitetene. Ellers vil det være stor 
aktivitet i sentrum av andre innslag denne dagen. Dagen starter med kaffe kl 08.00 på 
Hansen 

 
2. Fårikålens dag på Linåkertunet. Øyvind ordner med kjøtt og avtaler med Linåkertunet. Åpnet 

for medlemmer å komme på middag i kantina kl 13.30 
3. Fredag 21-søndag 23. september er det klippekurs med Bjørnar og Sindre som instruktører. 

Siri og Stein stiller fjøs og ordner lunsj. 2500,- deltaker. Knut er ansvarlig 
4. NM saueklipping i Kvam lørdag 6. november. Vi er med som medarrangør.  
5. Mandag 22. september kl 19.00 er det fjøsmøte hos Krogsveen. Nytt fjøs, tema fôring, helse 

mm. Kaffe og biteti, Knut ordner kaffe, overtrekkssko og «noen til å prate» 
6. Fredag 26 oktober er det seminkurs på Tunet 09-16. Inseminering vil foregå hos Krogsveen. 

Knut holder kontakt med NSG 
7. Høstmøte på Tunet mandag 5. november kl 19.00. Tema er åpent enda, men ull, 

sauekontrollen mm. Styret holder tråden i dette framover. 
8. Tur til Staur tirsdag 6. november. Johnny har kontakt med Staur om tid. Kjører privatbiler  
9. Fredag 7. desember er det julebord i Sør-Fåvang grendehus. Johnny ordner med hus og mat 

mm. Ringebu sau & geit er invitert. 
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Eventuelt: 
 

• Mål om at jubileumsboka blir klar til Fårikålfestivalen 2019. Hans, Sigurd, Øyvind og Knut er 
med på dette. Øyvind avtaler møte med Mammut trykkeri for videre framdrift. Må også 
jobbe med sponsorer. 

• Frode og Kyrre ordner/avtaler strømopplegg slik at dette er klart til Fårikålfestivalen. Det 
trengs også flere nøkler, så det blir filt opp flere. 

• Neste styremøte mandag 17. september kl 19.30 i Nesseskogen. Tema forberedelser til 
kåring 

 
 
 
 
Møtet avsluttet kl 22.30 
 
 
Knut Evensen, sekr. 


