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ÅRSMELDING 2010 
 
 
Styret har i år består av. 

Leder Kaj W. Teppen 

Nestleder Odd Aksel Maagaard 

Kasserer Åse Strand 

Sekretær Grethe Standerholen 

Styremedlem Johan B. Mangerud 

Vara Arne Kristian Strømsrud 

Vara Ole Petter Kroksveen 

 

Det har i år blitt avholdt 3 styremøter. Det har også vært mange telefonmøter mellom styremedlemmene. 

Årsmøte i Hedmark Sau og Geit ble avholdt på Savalen Høyfjellshotell. Odd Aksel og Kaj representerte vårt lag. Møtet ble 

avholdt på en ryddig og grei måte med vanlige årsmøte saker. 

Kåringa ble i år som tidligre avholdt på Jønsberg Landbruksskole. Det ble stilt værlam fra 5 besetninger, Hege og Martin 

Mostue, Kjell Joar Dybdal, Odd Arne Westgaard, Ruth og Kaj W. Teppen og Jønsberg Landbruksskole. Ca 30 personer møtte til 

kåringa, det var meget bra. Det ble kåret totalt 18 værlam. Peneste lam kom i år som i 2009 fra Hege og Martin Mostue. 

GRATULERER. Vi vil takke Jønsberg Landbruksskole og Johan Rødsjø for at vi får bruke lokalene der. 

Det ble i sommer forsøkt å få til en tur til Norturas anlegg på Gol i Hallingdal, der vi skulle få omvisning i slakteriet og på 

ullstasjonen. Men grunnet meget lav interesse fra de fleste av våre medlemmer ble buss, mat og besøket avbestilt. Noe som var 

meget skuffende. 

Ulla har blitt levert på de samme oppsamlingsplassene som tidligre. For Fatland hos Turid og Egil Hushagen, og for Nortura hos 

Grethe Standerholen. Takk for at dere stiller plass til disposisjon. Det ble i 2010 sluppet totalt 5105 sau og lam på begge 

almenningene til sammen. Tapet ble i år 618 dyr, omregnet 12,11%. Nesten 5 % mer enn året før. 

Til slutt vil styret få takke for nok et år og ønske et Godt Nytt år 

Hilsen styret 
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Beitelaget 
Styret har i år bestått av. 

Leder                             Kay W. Teppen 

Nestleder                     Odd Aksel Maagaard 

Kasserer                       Åse Strand 

Sekretær                       Grethe Standerholen 

Styremedlem               Johan B. Mangerud 

Tillegg for beitelaget     Martin Mostue og Ole Tårneby 

Vara for begge lag:   

1. vara Arne Kristian Strømsrud 

2. vara Ole Petter Kroksveen 

 

Det har i år vært avholdt 3 styremøter og mange telefonmøter. Beitesesongen begynte bra, men bjørn har hatt tilhold i deler av 

almenningene stort sett siden 16.07.2010 og medført store skader og veldig mye bekymring. Tapene er rekord store (12.11 % ) 

og vi frykter at kommende sesong også vil bli preget av rovdyrskader da det i vinter er minst 2 bjørner som overvintrer i våre 

nærområder. Vi har prøvd å få forvaltningen til å forstå våre problemer, men det virker som vi prater for døve ører. Etter de store 

plagene vi hadde med rovdyr sommeren 2009, søkte vi i jan 2010 om ekstraordinært tilsyn (kr. 125.000 ) for sommeren 2010, 

men fikk avslag fra fylket. Tanken var at vi kunne lønne 2 personer til å utføre ekstra tilsyn i våre beiteområder igjennom 

sommeren. Det ble søkt om felling av skadedyr 9 ni ganger i løpet av sommeren, bare en ble innvilget, den 25.07. 2010. Avslag 

på jerv 24.02 og 27.08 avslag på bjørn 16.07 - 18.07 - 01.08 - 28.08 - 30.8. Avslag på gaupe 27.10 dette på innmark. Avslag 

begrunnet med for få skader eller at skadene ikke var ferske. Det ble sluppet 5105 sau / lam på begge almenningene til 

sammen. Tapet ble på 618 dyr, en økning på over 5% fra tidligre år. Da det gjelder rovdyrskader igjennom sesongen, vises det 

til rovdyrmeldinga. Leder var i mars 2010 i møte med Miljøvernministeren ang. problemet GALVEN. Dette ble da løst. Solheim 

lovet at fellingssøknader skulle bli enklere å få, og at uttak skulle effektiviseres. Slik ble det dessverre ikke. I tillegg til møte hos 

Solheim har vi hatt kontakt pr. brev/ telefon med Landbruksministeren, Lundteigen, Slagsvold Vedum, Gundersen, Bredvold, 

Mattilsynet, Dyrevernnemda, Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde og Småbrukerlag V / Teigene, Furuberg og Ståle Støen, Norsk 

Bondelag, Norsk Reindriftssamers Riksforbund pluss at det er sendt brev til Nærings og Miljøkommiteens medlemmer og resten 

av Stortingets representanter fra Hedmark. I vinter skal Stortinget igjen drøfte rovdyrsituasjonen. Grunnet dette ble det i regi av 

Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde og Småbrukerlag, Norsk Bondelag og Norske Reindriftsamers Riksforbund besluttet å holde 

en aksjon. LA BYGDA LEVE JENS ved Stortinget og Slottet den 17. desember 2010. Det ble satt opp gratis buss og alle 

medlemmene ble varslet om aksjonen både med brev og sms. Mange hadde sikkert, av forskjellige grunner, ikke muligheter til å 

delta, men at bare ca. 10 stk av medlemmene stilte opp var meget skuffende. Men til dere som tok dere fri fra arbeidet den 

dagen å deltok; TUSEN TAKK. Til slutt ;takk for året vi har lagt bak oss, håper at 2011 blir det første med bedre muligheter for et 

fortsatt småfehold i området våres. GODT NYTT ÅR ! 

Hilsen styret. 
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Gjeterhundutvalget 2010 
 
Styret i gjeterhundutvalget har i 2010 bestått av:  

  

  

Årsmelding Gjeterhundutvalget 2010 

Det er avholdt 1 styremøte og noen telefonmøter når behovet har meldt seg. Det ble holdt en dugnad på våren, der gjerdene ble 

sett over, likeså vannledningen. Det skulle settes opp hus over brønnen, men den var vanskelig å finne så "huset" er fortsatt 

ikke på plass. Det lykkes ikke å få vannet til å renne i ledningen, men sauene hadde vann hele tiden likevel. Kaffeplassen ble 

ryddet og det ble raket og plukket kvist. Jordet ble gjødslet. Gjødsla fikk vi av Løten Mølle. 

Utpå sensommeren ble graset for langt og gammelt og Thore slo det så det skulle komme opp litt nytt gras til høstbeite. 

Det ble holdt miljøtrening i mars/april på Jønsberg - instruktør var Johan Rødsjø. Det har vært trening hver tirsdag i hele 

sommer fram til sankinga. Interessen for treningskveldene har vært stor - noen kom helt fra Oslo for å trene bikkjer på sau. 

Gjennomsnittet på treninga har vært 8 - 10 bikkjer. Eli og Olav Tøstibakken holdt sauer til treninga i år også. 

I juni hadde vi en vellykket grillkveld på Mæhlum hos Eli og Olav Tøstibakken. Mange frammøtte hadde det veldig trivelig i det 

fine været. Første helga i juli var det kurs i Løten i regi av fylkeslaget. Her deltok 3 stk. fra laget vårt. 10. og 17. aug. var det kurs 

i lagets regi. Det var åpent for deltakere utenom laget, og interessen var veldig bra - 8 stk. deltok - instruktør var Linn Thorud fra 

Hernes. Dette var teori og praksis i det fri! 

Etter sankinga var det noen søndagstreninger hos Eli og Olav fram til parringa, men interessen var ikke særlig stor. 

Norsk Vorsterhundklubb har også i sommer leid Sørjordet ei helg til fuglehundtrening. 

Styret ønsker alle gjeterhunder og eiere et fint "tjuguølløv". 

Åse Strand 

Leder Thore Strand 

Kasserer Kristin Johnsen 

Styremedlem Åse Strand 

Varamedlem Egil Hushagen 
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Rovdyrmelding for 2010 
 

Rovdyrutvalget har i år bestått av:  

Leder Stein Egil Nydal.  

Jan Bysveen;  

Egil Hushagen og  

Ole Petter Kroksveen. 

 

Beitesesongen  2010 ga også i år mange timer i skogen, og mange bekymringer for alle i saubeitelaget. Første dokumenterte 

skade var den 8.7. Ei søye ble tatt av gaupe ved Sønsterud R.A. Den tilhørte Kjell Joar Dybdal. Et lam ble kontr. ved Knuksjøen 

S.A. men desverre var det utspist mye i halsregionen, slik at konklusjonen ble ukjent, men mye tyder på at det var gaupe. 

Lammet tilhørte Johan Lund. To lam ble funnet i nærheten av Nygaard R.A. men det var for lite igjen til at obduksjon var mulig. 

Dette kan også ha vært gaupe Lammene tilhørte Ole Tårneby. Den 18.07 kom det vi hadde fryktet, ei søye med tydelig nesebitt 

ble funnet ved Galgumsætra R.A. SNO var sikre, dette var bjørn. Ei søye til ble funnet i samme område, men denne var eldre, 

og konklusjonen ble ukjent. Disse to tilhørte Grethe Standerholen. Det ble søkt om fellingstillatelse, men ikke uventet avslag. 

Den 24. 7 ble ei søye funnet i elva ved Åmyrdammen R.A. Også den hadde nesebitt, så bjørn hadde også vært der. Det ble 

bekreftet av SNO. Denne tilhørte Harald Johansen. Samme dag ble det også funnet ei søye i Helgåsen R.A. og ei ved Finnburet 

R.A. Disse måtte også bjørnen ta skylda for. Begge tilhørte Jan Roar Lillehagen. Den 26.07. ble ei søye funnet ved Svartkulpen 

R.A. også dette var bjørneskade. Den tilhørte Harald Johansen. Denne gangen fikk vi fellingstillatelse, og jakta ble satt i gang, 

men uten resultat. Den 10. 8. ble ei søye funnet ved Veltsætra R.A. dette ble antatt bjørn. Denne tilhørte Stien Egil Nydal. Ei 

søye og to lam ble funnet i ei meget stygg grøft i Åberget S.A. disse hadde druknet. Søya og ene lammet tilhørte Johan Lund, et 

lam tilhørte Egil Hushagen. Den 27.08. ble ei blodig søye funnet ved Løvlisætra R.A. denne tilhørte Kåre Kristian Sagen. den 

hadde trolig blitt bitt av både bjørn og jerv. Gamle skader i nesepartiet og venstre frambein kan godt ha vært bjørneskader. Den 

ferske skaden var muligens jerv. En mindre blid SNO representant fastslo antatt jerv. Den 28.08. ble ei søye funnet skadet av 

bjørn ved Dambrenkoia ved Hekne, ikke langt fra bebyggelsen. SNO fastslo bjørn, og det ble søkt om fellingstillatelse, men 

selvfølgelig avslag. Den 30.08 ble ei søye funnet ved jordbrua ved Godhavn R.A. Nok en gang avslag på felling. Den 04.09. ble 

et gammelt kadaver funnet ved Helgåsen R.A. Dette tilhørte Odd Arne Westgaard. det var knust neseregion, og det ble påvist 

bjørneskade. To lam ble funnet ved Skorokulpen R.A.  Begge ble påvist bjørneskade. Disse tilhørte Ester Sjøli. Det ble under 

sankinga funnet flere kadaver og skadde dyr, noe ble påvist rovdyrskader og andre ukjente. det ble søkt om felling 9 ganger i år, 

men bare en gang positivt svar. Til slutt, det er viktig at det blir gitt beskjed om alt som kan tyde på rovdyr til rovdyrlederen. 

Rovdyrutvalget. 

 

 
 
 


