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Styret har bestått av: 

 Tor Eggestad leder 

 Ola Flaten kasserer 

 Inger Os Måntrøen  

 Gudmund Stalund 

 Sigmund Paaske 

 

Møter/Representasjon 

 Styret har hatt ett styremøte sist år.  Vi har vært representert med stand under 
åpen dag på Langodden i august, og under visning av nytt fjøs hos Maren 
Solvang Johnsen og Lars Ola Johnsen.  Ingen fra styret hadde muligheter til å 
representere laget under fylkesårsmøtet i februar 2013. 

 

Økonomien i laget 

Vi har de siste 2 årene gjort to betydelige investeringer. I 2012 ble det innkjøpt 
kadaverkasser og sist vinter ble det innkjøpt biltilhenger for transport av værer.  
Vi har en stabil medlemsmasse og har hovedinntektskilden i samlegodtgjørelse 
for ull.  Laget har en sunn økonomi og god likviditet. 

 

Ullinnsamling 

Vi organiserer ullinnsamlinge til Nortura. Ulla samles inn kun enn gang i året og 
all ull leveres direkte til containerbiler. Dette fungerer bra. Det kan være en 
utfordring å gi beskjed til alle, spesielt de som ikke står på medlemslista i laget.  
Vårt inntrykk er at vi når frem med beskjed til de fleste.  Ullstasjonen på Gol har 
varslet at de kommer og henter ull midt i april dette året også. Vi har kjøpt inn 
et nytt lager med ullsekker som vi selger til medlemmene for kr 7 pr stk.  
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Geiteholdet i bygda 

Det er kun 3 geiteholdere med mjølkegeit i Alvdal nå.  De som driver på har økt 
sine besetninger og ønsker å satse på geita. 

 

Avlsarbeidet 

Det drives aktivt avlsarbeid både på Spel og Norsk kvit sau. Avkomsgranska 
værer fra Alvdal hevder seg veldig bra på fylkesplan. Dette takket være aktivt 
bruk av semin.  Det er plass til flere medlemmer i værringene. 

 

Beitesesongen/Rovdyrsituasjon 

De fleste beitelaga i Alvdal hadde besøk av ulv sist sommer.  I tillegg er det 
fortsatt problemer med jerv. Det pågår en prosess med å anke på avkortinger for 
erstatninger. Beitesesongen 2013 startet bra med gode fjellbeiter tidlig. 
Godværsperioden i juli gjorde at det ble noe tørt i noen områder.   Mange 
oppfattet at utmarksbeita ble dårlig utover i august.  Et fint høstvær kompenserte 
mye for slaktevektene.  

 

Kadaverinnsamling. 

Kadaverkassene ved Stalund tok i mot døde dyr en dag i uka over en 6 
ukersperiode i mai/juni. Det ble registrert mottak av 70 vaksne og 532 lam. Vi 
har inntrykk av at dette fungerer bra. En stor takk til Gudmund Stalund for 
arbeidet med kadavermottaket. 

 

Alvdal 20/1- 2014 

Tor Eggestad, leder 

 


