Årsmelding Øyer Tretten Sau og Geit 2017

Styret har bestått av:
Leder:

Marthe Lang-Ree

Kasserer:

Kristin Asdøl Midtmageli

Sekretær:

Marte Volden Vinje

Styret har hatt fire styremøter hvorav to av dem har vært telefonmøter. Ellers er det nå
opprettet en epostkonto for Øyer Tretten Sau og Geit. Denne kontoen og telefon har blitt
brukt for planlegging og kontakt.
Marthe og Kristin deltok på regionmøte Vinstra 8. februar.
Oppland Sau og Geit avholdt sitt årsmøte 4. mars på Spidsbergseter. Der deltok Eivind
Fossum og Astrid Olstad.
Årets vårmøte ble holdt 4. april på Skarsmoen gård. 24 stk. var til stede. Terje Bakken fra
Nortura informerte om situasjonen med overskudd av sau- og lammekjøtt. Tor Formo pratet
om viktigheten av forebygging av sykdommer under lamming og tiden før lamming. Eivind
orienterte fra årsmøtet i Oppland Sau og geit.
Ullinnsamlingen for Nortura-leverandører ble gjennomført 25. april ved Statoil Tingberg og
Innkjøpslaget Tretten.

22. september hadde vi veddekåring på Jevne gård. Værringen hadde ansvaret for selve
kåringen, mens vi i Øyer Tretten Sau og Geit hadde ansvaret for servering. Det ble servert
lapskaus, kaffe og kaker til ca. 40 personer. På kåringen det ble vist 70 dyr og av disse ble
37 kåret. 18 ble tatt ut for granskning og 19 ble solgt privat. Hege Fossum fikk dagens beste
vedde av rasen NKS og Anders Bergum fikk dagens beste Suffolk. Tilbakemeldingene var at
dette var en inkluderende og god møteplass med god stemning.

Årsmøtet oppfordret styret til å ta opp igjen idéen med samarbeidsgruppe med faglaga
innenfor landbruk. Øyer Beite- og Gjeterlag/Øyer-Tretten Bonde- og Småbrukarlag tok
initiativ til å sende en felles uttalelse til arealplaner i Øyerfjellet. Dette ble gjennomført med
godt arbeid fra initiativtakerne. Vi vil fortsette dette arbeidet med samarbeid i aktuelle saker.
Neste sak som vil være aktuell er arealdelen for kommunedelplan for Øyer sør.
Årsmøtet ønsket av Øyer Tretten Sau og Geit sammen med Øyer Beite- og Gjeterlag skulle
være med å dekke utgifter/gi en påskjønnelse til de som benyttet skuter i fjellet i forbindelse
med jervjakta. I styret ble vi enige om at vi kunne være med å støtte med kr 5000 som
tidligere. Vi tok kontakt med Gjeterlaget. De ønsket ikke å være med oss på dette siden de
allerede støtter jervejakta. Vi tok så kontakt med Odd Steinar Granheim. De takket for
initiativet, men de ville nå avvente til denne sesongen var over for å se hva de kunne benytte
pengene til.

Av annet arbeid kan nevnes:


Uttalelse vedr. etablering av sykkeltrasé/skiløypetrasé mellom Steinsetra og
Stormyrvegen.



Arbeid med å gjenopprette sikringsradiolaget i Øyer. Vi ble konkaktet av beitebrukere
i Lillehammer med invitasjon om å være med på et felles sikringsradiolag. Vi
kontaktet videre Øyer Fjellstyre og Øyer Beite- og Gjeterlag og fikk positive svar.
Dette skal det arbeides videre med.



Vi har nå registrert laget i Brønnøysundregisteret og har fått eget org.nummer og
kontonummer.



Vi har opprettet hjemmeside for Øyer Tretten Sau og Geit, og håper å kunne benytte
denne mer framover.



Vi har i samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning arrangert sauekurs om
fôrplanlegging og fôranalyser. Kurset skal ha 3 kursdager og det er gjennomført 2.
Kurset startet med en markdag.

