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 Vertskapet Jon Skretting ønsket medlemmene velkommen til gards med smil og latter. 



22.mai var det endelig duket for årets første FJØSTID! 

Arrangør denne flotte maidagen var lokallaget Søndre Akershus og vertskapet 

var Jon Skretting, leder i lokallaget. 

Gården hans ligger idyllisk til i Enebakk, så langt ut at det er en liten sykkeltur til 

Østfold. Bratte ravinelandskap omfavner gårdstunet, stillheten her er til å ta og 

føle på.  

Idyll! Ro! Harmoni! 

Jeg forstår godt at han og familien trives her. 

Vi kommer kjørende inn gårdsveien, skog og jorder passerer oss før 

landskapet åpner seg og gårdstunet i sin prakt står foran oss. Sauen 

er kommet ut og beiter i solen. Lammene springer og spretter når 

bilen vår passerer. Vi er noen minutter for tidlig, men på tunet står 

allerede biler parkert. Det er kommet folk :D Totalt 12 besøkende på 

dette medlemstreffet! 

NSG- banneret er hengt opp og i fjøsdøra står Jon, smiler og ønsker 

oss velkommen. 

I fjøset er serveringen satt fram, i dag er desserten på Søndre sin 

regning. Kake, vaniljefylte boller, brus og kaffe! Herlig! 

Praten er i gang, gjeterhund, parasittbehandling, jur, ull og bilder av 

årets lam vises stolt fram. Her er det folk med samme interesser, det 

er helt tydelig. 

Vertskapet har noe å vise oss. Gården ligger nemlig i ulvesonen og 

Jon, ja han har mange timer med stolpebanker i armene. 



 
Meter på meter med rovdyravvisende gjerder 

 

Imponerende arbeid! 175 cm høyt, to topptråder og den 

omdiskuterte snutetråden. Her skal ikke ulven komme inn, sies det.  

Jeg tuller med at man kan huse hjort eller sjiraff her, latteren sitter 

løst i gjengen. Vi går i samlet tropp videre og vi får se flere forskjellige 

rovdyravvisende gjerder, 9 tråders høyde har han på ene beitet. 

Netting og en topptråd på ett beite, 6 tråder på et annet. Alle er 

godkjent som «rovdyravvisende»  

For oss utenfor ulvesonen føles dette voldsomt, men Jon hadde to 

ulv gjennom tunet senest forrige uke. Mindre gjerder er ikke et tema 

her. Jon passer på dyra sine, ingen her skal gå til ulven! 



 

 

Vi går en runde og møter på værene på en kolle, perfekt 

sauelandskap. Som selskap har de eselet Rufus og kaldblodshesten 

Djerven. På denne kollen lever de i harmoni og deler på gresstustene  

vi hiver over gjerdet.  

 

 

Stemningen er god. Det blir avgjort at det er tid for kaffe og kake 

igjen og ivrige besøkende setter nesa mot fjøset. 



 

 

Sauebønder er ganske trivelige folk når de får av seg fjøsstøvlene og 

får på seg gå-bort-klær. Gjeterhundfolket likeså! Selskapet av de 

lystige hundene får jo enhver til å trekke på smilebåndet.  

Stemningen var god fra start til slutt. 

Tusen takk til arrangør og vertskap! Dette besøket var absolutt verd 

2,5 time i bil.  

Jeg med fler gleder oss allerede til neste FJØSTID! som arrangeres av 

Gjerdrum Sau og Geit i juli 2019.  


