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Laget har 73 medlemmer, hvorav 53 hovedmedlemmer, 16 husstandsmedlemmer, 2 

støttemedlemmer og 2 æresmedlemmer. En nedgang på 1 medlem fra året før. 

Årsmøtet 2018 ble holdt på Rondeslottet den 22. januar med 26 frammøtte. Hans Sletten ble utnevnt 

til æresmedlem, han hadde det travelt med å komme seg innover Kvitdalen for å sjekke åta si så da 

måtte utnevnelsen skje før årsmøtet. I tillegg fikk Arne Brendryen blomster for skutt jerv. Det er et 

viktig arbeid for alle beitebrukere disse to karene driv. Heidi Akselsen fra Akselsen Agenturer AS 

holdt foredrag om mikromineraler og bruk av bolus til sau. Vanlige årsmøtesaker og sjølsagt 

servering. 

Styrearbeidet: 

Vi har hatt 4 styremøter og behandla 15 saker. Det ble sendt ut medlemsskriv vår og høst i tillegg har 

Facebooksida Folldal Sau og Geit blitt flittig brukt. 

Laget har organisert fostertelling, der skal dere alle som er med på fostertelling ha skryt. Her 

fungerer det kjempebra ifølge Stig H Bjerkaas, lange dager men godt samarbeid gjør opplegget bra 

for ham. 

Vårmøtet ble arrangert sammen med Felleskjøpet med fokus på I-mek, Eirik Blakstad Haave deltok 

fra Felleskjøpet og ikke minst Ole Even Ståland som hadde et godt innlegg om praktisk bruk av 

BioControl lesestav. Mange gode tips å få der! 

18. april var det møte på Næringshagen, Tynset om Beredskapstenkning ved rovviltangrep arrangert 

av det Interkommunale fellingslagsprosjektet. Et svært nyttig møte som dessverre altfor få fra Folldal 

deltok på. At temaet var aktuelt viste ulvenes herjinger i Tynset, Tolga og Rendalen seinere på 

sommeren. 

2. juni tok Folldal Sau og Geit initiativ til å delta på NSGs landsomfattende Grillaksjon for å selge mer 

lammeprodukter. Lokallaga på Os og Tynset vart med og stilte opp på grilling utenfor Kiwibutikken på 

Tynset. Fint vær, beiteslipp og konfirmasjonshelg gjorde det vanskelig for mange å møte, men Guri 

Sletten og Kine Odden Nystuen stilte sporty opp som grillmestere fra Folldal.  



 

 

Kommunen arrangerte møte med beitelaga 5. juni hvor både SNO, Fjellstyret og Lars Henrik Odden 

fra det interkommunale fellingslaget deltok. Det ble delt ut skriv til alle beitelaga for registrering av 

øremerker, salteplasser og sanketrøer. 

Ved fylkesleiren til 4H i Folldal bidro mange av Sau og Geit sine medlemmer med blant anna utlån av 

sikringsradioer, gikk nattevakt og på anna vis. 

Laget har utarbeidet en oversikt over øremerker som er lagt ut på Facebooksida og som enkelt kan 

oppdateres ved behov. 

Ullevering på tre samleplasser har fungert bra. Samlegodtgjørelse for ull er en viktig inntektskilde for 

laget. 

Kadaverinnsamlinga fungerte ikke i 2018. Mange tilfeller med manglende tilbakemelding på henting 

og ikke minst variasjon i hentetidspunkt samtidig med at det vart varmt utover i mai. Utallige 

henvendelser både til Norsk Protein AS som oppdragsgiver og til Ottem AS som transportør førte ikke 

til bedring. Nå har vi sammen med Alvdal Sau og Geit sendt brev både til NP og Ottem med krav om å 

få tilbake en fast ukedag for levering av kadaver. Hvis det ikke blir aktuelt så avslutter vi ordninga 

med felles henteplasser våren 2019. 

Hilde har vært lagets representant i styringsgruppa for revidering av Handlingsplan for landbruket og 

Beitebruksplan. 

Hilde møtte på årsmøtet i Hedmark SG som ble arrangert sammen med Oppland og Akershus på 

Gardermoen i februar. Her vart Ingar Eide innvalgt som medlem i fylkesstyret. Hilde var også med på 

ledermøte i HSG på Koppang i november. 

4. september ble det arrangerte Veiedag i fjøset hos Håkon sammen med BioControl og 

Fjøssystemer, bra med folk og sjølsagt godt med servering.  

Laget var medarrangør på «Får i Fokus» et faglig kulinarisk arrangement på Gruvekroa 8. november 

sammen med Stiftelsen og kommunen. Bra oppmøte og god mat (Asbjørn var kokk). 

Språkteigen på NRK2 kåra ordet fòrkrise til årets ord. I Folldal opplevde vi en snørik vinter, en kald 

vår med kulderekord i april, flom i mai og tørke i juni og juli. Regnet som kom i starten av august 

berga mye, men mange har likevel knapt med fòr denne vinteren. Samarbeidet i Nord Østerdalen om 

halmberging i Trøndelag har gjort situasjonen litt bedre, men prisen er høy. Overproduksjonen av 

sau/lam har gjort økonomien i næringa pressa, spesielt prisen på sauekjøtt og reguleringslageret av 

sau er bekymringsfullt. Når vi i tillegg har ei rovdyrforvaltning i utakt med Stortingets vilje er 

utsiktene ikke lyse. Ulveangrepene i Tolga, Tynset og Rendalen denne sommeren bærer bud om at 

ikke engang beiteprioriterte områder kan være sikre på å gå fri.  



Organiseringen av interkommunalt fellingslag i Nord Østerdalen har vært positivt for muligheten til å 

ta ut skadegjørere. Jegere fra Folldal har vært aktive og avgjørende for ulvefelling i sommer.  

Folldal Sau og Geit har utbetalt fellingsgodtgjørelse for 2 jerv felt under lisensjakta nå i høst/vinter 

2018. En liten påskjønnelse for et svært viktig arbeid for hele beitenæringa. 

For å avrunde året og sette fokus på bruken av sau til mat ga FSG to heile slakt av ung sau til Bo og 

Servicesenteret før jul. Dette håper vi kan være starten på en tradisjon. 

DYRETALL PR 1/3-2018 PR 1/5/17 I PARENTES 
Antall bruk med geit:  3 (3) 

Antall bruk med sau:   63 (62) 

Kode 140: mjølkegeit    394 (383) 

Kode 142: ammegeit    10 (0) 

Kode 144: andre geit – ungdyr   192 (163) 

Kode 146: værer født i fjor   245 (196) 

Organisert beitebruk beitesesongen 2018, Folldal (Utmarksbeite minst 5 uker) 

Beitelag  
Sleppte 
sau  

Tapte 
sau  

Sleppte 
lam  

Tapte 
lam  

%tapte 
sau  

% 
tapte 
lam 

Sleppte 
storfe 

Tapte 
storfe 

Sleppte 
geit 

Tapte 
geit 

Elgevasslien beitelag  420 11 747 47 2,62 6,29 0 0 114 0 

Streite/Meseterhø beitelag 547 11 1077 31 2,01 2,88 39 0 295 0 

Fatfjellet beitelag 885 31 1531 64 3,50 4,18 182 1 0 0 

Kakkeldalen beitelag 563 8 1087 40 1,42 3,68 24 0 0 0 

Marsjødrifta beitelag 520 14 963 49 2,69 5,09 99 0 130 0 

Sletthø beitelag 631 10 1189 42 1,58 3,53 0 0 0 0 

Digerkampen beitelag 962 17 1832 133 1,77 7,26 26 0 0 0 

Knauslia/Raukletten beitelag 342 3 624 18 0,88 2,88 0 0 0 0 

Kvitsteinshøa beitelag 951 25 1623 101 2,63 6,22 108 0 0 0 

Kvitdalen beitelag 1280 51 2544 202 3,98 7,94 169 0 0 0 

Sleukampen beitelag 25 2 52 5 8,00 9,62 36 0 0 0 

Sum alle beitelag 7126 183 13269 732 2,57 5,52 683 1 539 0 

Tall fra 2017 7550 164 13588 968 2,17 7,12 629 0 563 1 
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