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ÅRSMELDING 2009 
 
 

Styret har bestått av 

Leder Kaj W. Teppen 

Nestleder Odd Aksel Maagaard 

Kasserer Åse Strand 

Sekretær Grethe Standerholen 

Styrem. Johan B. Mangerud 

Vara  Arne Kristian Strømsrud 

Vara  Ole Petter Kroksveen 

 

Det har gjennom året blitt avholdt 4 styremøter og 1 medlemsmøte. På styremøtene har vi diskutert, planlagt og kost oss med 

kaffe og kaker. Det har også blitt en del telefonmøter mellom styremedlemmene. Årsmøte i Hedemark Sau og Geit ble holdt på 

"Taverna" Kro og Motell i Alvdal. Kaj og Odd Aksel representerte  vårt lag. Det ble valgt ny leder i år, da Anne Ulvig fratrådte. Ny 

leder er Kjetil Granrud fra Rendalen. Møtet ble holdt på en ryddig og grei måte med vanlig årsmøte-saker. Kaj W. Teppen ble 

valgt inn i styret som 1. vara. 

Kåring ble også i år avholdt på Jønsberg Landbruksskole. Det ble stilt lam fra 3 budskaper. Kjell Joar Dybdal, Hege og Martin 

Mostue, og jønsberg Landbruksskole. Det ble kåret 11 lam. Den peneste væren kom fra Hege og Martin Mostue. Vi gratulerer!. 

Alle lam ble solgt umiddelbart etter kåringa var ferdig. Det var godt frammøte til kåringa "33medlemmer", noe vi vil takke for. 

Noe også dommer Øystein Knutsen kommenterte slik; det er morsomt at det er flere saueeiere enn værer på kåringa.Vi vil takke 

Jønsberg og Johan Rødsjø for at vi kan bruke lokalene. 

Medlemsmøte ble holdt på Staur seminstasjon med 11 frammøtte. Bjørn Erik Frislie fortalte om drifta av stasjonen, viste et uttak 

på vær, og vi fikk se på noen av landets fineste værer. Enkel bevertning, og det ble et par trivelige timer. Takk til Ellen og Bjørn 

Erik Frislie. 

Ulla har blitt levert på samme oppsamlingsplassene som tidligere. For Fatland, Egil Hushagen, for Nortura, Grete Standerholen. 

Takk for at dere stiller plass til disposisjon. 

Det ble i beitesesongen 2009 sluppet 1789 vosene sauer og 3159 lam på begge allmenningene til sammen. Tapet ble i år på 

9,34% en god del høyere enn året før da tapet var 7.07%. Laet har i år totalt 50 medlemmer fordelt på 35 hovedmedlemmer, 12 

husstandsmedlemmer og 3 støttemedlemmer. Til slutt vil vi i styret takk for et fint år og ønsker alle et "Galvenfritt" og Godt 

nyttår1 

Hilsen styret 
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Beitelaget 
Styre har i år bestått av. 

Leder Kaj W. Teppen 

Nestleder Odd Aksel Maagaard 

Kasserer Åse Strand 

Sekretær Grethe Standerholen 

Styrem. Johan B. Mangerud 

Styrem. Ole Tårneby 

Styrem. Martin Mostue 

Vara Arne Kr. Strømsrud 

Vara Ole Petter Kroksveen 

 

Det har i år vært avholdt 4 styremøter og mange telefonmøter. Vi har hatt 2medlemsmøter. Et møte på Kolomen Grendehus der 

rovdyrsituasjonen var tema og et i Folkets Hus i Åsbygda der nødvergeretten og rovdyr var dagsorden. Meget godt frammøte. 

Beitesesongen startet vel på verst tenkelige måte. Umiddelbart etter beiteslipp mottok leder en telefon fra Fylkesmannens 

miljøvernavdeling om at en radiomerket ulv med unike gener oppholdt seg i våre beiteområder. Leder ble da spurt om vi kunne 

sanke inn sauene som var sluppet, noe som ble blankt avvist da beitemarka vår ligger i såkalt "grønn sone", d.v.s. beitedyr skal 

ha forrang, og at vi har beiterett i området. Beitesesongen har etter dette fortonet seg som en evig kamp, med krav om flytting, 

krav omfelling, og anmeldelse av miljøvernministeren. 

En rekke møter med fylkesmannens miljøavdeling, mattilsynet, dyrevernnemda, miljøvernmenisteren, rovdyrnemda med flere. 

Har følelsen av å stange hodet i veggen stort sett hele someren, men fikk også en del "blest" om saken, da den ble tatt opp i 

valgkampen i høst. 

Vi har i all fall fått en garanti fra direktoratet v/ Terje Bø at "Galventispa" ikke skal oppholde seg i vårt området someren 2010. 

Så får vi da se hva den garantien er verdt. Da det gjelder rovdyrskader igjenom sesongen, vises det til rovdyrmeldinga for 2009. 

Rovdyrutvalget har beskrevet de hendelser som er oppdaget utover i beitesesongen. 

Det ble i 2009 sluppet 1789 voksene sauer og 3159 lam. Det ble borte 95 voksene og 367lam. Totalt tap på 9,34%. Dette tallet 

er et av de høyeste som er registrert i vårt området. 

Vi har gjort avtale om leie av værhamn hos Ellen og Bjørn Erik Frislie. Sammen med værhamna hos Margaret og Bjarne 

Dammen skal dette kunne dekke opp behovet for lang tid framover. Det må påregnes en del dugnad på begge plasser 

sommeren 2010. 

Begge allmenningene har også etter denne beitesesongen berømmet sau-eierne for gode sankerutiner og god oppfølging av 

beskjeder om dyr som går igjen. 

Vi i styret vil takke alle medlemmene for et godt sammarbeid i året vi har lagt bak oss, og håper at dette vil fortsette i det nye 

året. Så vi håper vi alle at det blir en rolig og trivelig beitesesong kommende sommer. 

Lykke til videre!! 

Styret 
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Årsmelding for gjeterhundutvalget 2009 

 

Det er avholdt 2 styremøter og noen telefonsamtaler når behovet har meldt seg. 

5.mai 2009 ble det kjørt traktor med grausharv på grunn av mye isbrann. 

Det ble sådd grasfrø og gjødslet. 

20.mai 2009 ble det holdt dugnad. 10 stk. møtte. Gjerdet ble oversett. Det ble raket og plukket kvist. Delegjerde over 

treningsplassen ble satt opp slik at to kan trene samtidig. Hus over brønnen må vente til våren 2010.  

Ragnar Strand har laget 2 krakker til "publikum" - de gamle hadde råtnet bort. 

Eli og Olav Tøstibakken holdt sauer til treninga. 

Viggo Strand hadde også en der, men den døde etter første treninga. 

Det har vært trening hver tirsdag i hele sommer og fram til sankinga. Tilsammen har det vært 8-10 hunder på trening, men 

gjennomsnittet har vært 2-4, så frammøte har heller ikke i år vært det helt store. 

Etter at sauene ble kjørt fra Sørjordet var det treningstilbud hos Eli og Olav Trøstibakken, men heller ikke der var det noe "rush". 

Johan Rødsjø har vært instruktør noen treningskvelder. 

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

Det er ikke avholdt gjeterhundprøver. Det var tilbud fra fylkeslaget om å delta på gjeterhundkurs med praktisk sanking i Våler, 

men det var ingen interesse for dette. 

Vi ønsker alle gjeterhundeiere lykke til i 2010. 

Åse Strand 
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Rovdyrmelding 2009 
 

Rovdyrutvalget har i 2009 bestått av: 

Stein Egil Nydal,  leder 

Jan Bysveen 

Egil Hushagen 

Ole Petter Kroksveen,  vara 

Beitesesongen 2009 ble en hektisk tid både for beitebrukere, rovdyrutvalget og hele sauebeitelaget. 

Den 28/5 kom det melding fra fylkesmannen om at en radiomerket ulv (Galventispa) holdt til sørvest for Harasjøen. De som 

hadde sau i dette området, ble varslet, og søk etter skader ble satt i gang. 

Vi antok at stedet kunne være fra Skjesæterberget og sørover. Den 2/6 ble 3 lam og 1 søye funnet ved Sløbekken i 

Skjesæterberget. Det var ulvskader, bekreftet av SNO. Det ble søkt om fellingstillatelse, men ikke uventet avslag. For lite 

skader, og genetisk verdifull, finsk/russiske gener osv. 

Søndag 7/6 ble 3 skadde lam og et drept funnet ved Hersjøen Stange Alm. De 3 lammene ble avlivet, og store skader kom frem 

ved obduksjon. SNO bekreftet fire nye skader. Fellingstillatelsen ble anket, men samme hakket i plata. For lite skader osv. 

osv.  10/6 ble nok ei søye funnet skadet ved Hersjøen. Denne ble ikke avlivet men fikk behandling. 

5 lam og 3 søyer ble funnet drept samme dag ved Hersjøen og Fløtbakken. Den 11/6 ble det funnet 3 lam og ei søye ved 

Nysætra og Eriksfallet. Samme skadegjører. Et lam ble også funnet ved Gammelsaga Stange Alm. samme dag. Alt bekreftet av 

SNO. 

SNO fikk da den glupe ideen om at ulven skulle skremmes vekk fra området. Utstyrt med sauebjelle gikk de rundt ved Eriksfallet 

og lekte sau. Det viste seg at det var to ulver, og begge ble faktisk jaget vekk. Men da hadde Stange Alm. problemet. Den 12-

14/6 ble det funnet 5 søyer og 3 lam. Samme skadegjører bekreftet av SNO. 24/6 ble ei søye funnet ved Kumyrholen. Denne 

ble bekreftet ulvetatt. Den siste bekreftede skaden var ved Nydammen den 17/9. Ellers ble det funnet en god del gamle kadaver 

både øst og vest for Harasjøen under sankinga. Området Sorten hadde også hatt betydelige tap. 

Mange møter med myndighetene har ikke ført frem. Det er lovet og lovet men ingenting har hendt. Det er samme leksa, for lite 

skader, genetisk verdifull osv. Nå er det lovet at Galventispa skal flyttes til et område i Kongsvinger, men men. 

Til slutt. Vi må stå på, være like sta som Erik Solheim og Heidi Sørensen, og håpe på at de andre i forvaltningen en dag våkner 

og tar til fornuft. Videre vil vi takke Ruth og Kaj for et enestående engasjement gjennom hele beitesesongen. Så er det viktig at 

det blir gitt beskjed om alt som kan tyde på rovdyr til Stein Egil Nydal slik at vi kan registrere dette. 

 

 

 

 


