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1. Åpning og konstituering 

• Valg av møteleder og referent 

• Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

2. Årsmelding 2019 

 

3. Regnskap 2019 

 

4. Årsmelding fra værringene 

 

5. Premiering 

 

6. Arbeidsplan 2020 

 

7. Valg 

• Leder for 1 år 

• Styremedlem for 2 år 

• Styremedlem for 2 år 

 

• 1. Varamedlem for 1 år 

• 2. Varamedlem for 1 år 

• 3. Varamedlem for 1 år 

 

• Nytt medlem i valgkomiteen 

 

• Revisorer 

 

8. Valg av 3 utsendinger til Årsmøte i Oppland Sau og Geit Scandic Hafjell Øyer 

22. februar 

 

9. Innkommende saker fra medlemmer. Saker som ønskes tatt opp må være styre 

i hende innen mandag 20. januar 

 

 

 

Etter årsmøtet vil leder i OSG Knut Evensen informere om OSG sitt arbeid, nyheter mm 

 

 

 

 

 

 

 
 

Servering  

 

 



Regnskap 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

Regnskapet blir gjennomgått på årsmøte av kasserer. 



Styret Fåvang Sau og Geit 
 

 

1.  Styret 2019 

 
Leder:    Øyvind Myhrsveen                                                            

Nestleder:  Frode Fjellstad 

Kasserer:  Johnny Høyesveen  

Sekretær:  Knut Evensen 

Styremedlem:  Camilla Segelstad 

                                                                        

1. vara   Kyrre Formo 

2. vara   Pål Borgen 

3. vara   Guro Romsås 

 

Revisorer:  Anders G. Fretheim og Simen Borgedal 

 

Valgkomite: Anton Myhrmoen, Sondre Borgedal og Lars Dalbakk 

 

Styret har hatt 8 styremøter, og ellers mye kontakt gjennom telefon, e-post og samtaler ellers. 

1. vara møter på alle styremøter. Alle styremøter blir i all hovedsak arrangert hjemme til hvert 

enkelt styremedlem. Referat fra våre styremøter finner du på vår hjemmeside under referater. 

 

 

 
 

Styret i jubileumsåret; bak fra venstre Kyrre Formo, Camilla Segelstad og Knut Evensen  

Foran fra venstre Frode Fjellstad, Øyvind Myhrsveen og Johnny Høyesveen 



 

2.  Medlemstall 
                                                2019    2018 2017 2016        

Medlemstall     63  64   62   64           

Herav hovedmedlemmer  52  54    52   53              

Husstandsmedlemmer    4    7     7    7             

Æresmedlemmer     7     3     3    4               

 

Lagets æresmedlemmer er: 

Hans M. Hjelstuen, Erland Myhrmoen, Sigurd Krekke, Øyvind Myhrsveen, Erik P. Borgen, 

Øyvind Krogsveen og Lars Romsås 

Hans M. Hjelstuen og Sigurd Krekke er også æresmedlemmer i Oppland Sau og Geit. 

 

 

3. Representants oppgaver 
 

Johnny Høyesveen, Per Arne Brenden og Knut Evensen møtte på årsmøtet i fylkeslaget som 

ble avholdt på Storefjell hotell på Golsfjellet i slutten av februar. På regionmøte i januar på 

Vinstra møtte Øyvind Myhrsveen og Knut Evensen 

 

  

 
 

Årsmøteutsendinger på Storefjell 

 

 

 

 

 

 

 



4. Medlemsmøter og aktiviteter  
 

Totalt har vi dette året vært involvert i 16 ulike aktiviteter fordelt på 2 utflukter, 1 kurs,          

7 medlemsmøter/sammenkomster, 4 stands/publikumsretta aktiviteter, 1 dugnad og i tillegg 

årsmøter, regionmøter og kåringsdagen i Fåvang. Som tidligere år så er målet for våre møter 

og gi kunnskap, informasjon og ikke minst gi den enkelte sosialt påfyll i form av både 

servering og god prat med kollegaer.  

 

 

 
 

Grilling i påsken 

 

Kort oppsummert har aktivitetene fordelt seg slik: 

 

 

1. Fjøsmøte sammen med Ringebu sau og geit ble avholdt hos Kristian Karlstad 

Granheim 19. mars med ca 30 deltakere. Veterinær Mari Berge og sauekar Hans 

Hjelstuen tok for seg det som omhandler lamming både i perioden før, under og 

etterpå. Her lærte vi om fôring og stell, helse mm. Odd Steinar Granheim fra SNO 

pratet om jerveforvaltning og nyvalgt leder i OSG Knut Evensen pratet litt om 

arbeidet i OSG. Selvfølgelig var det både kaffe og nystekte vafler. Takk til vertskapet 

 

2. Vårmøte ble arrangert i sammen med Øyer-Tretten og Ringebu sau og geit 4. april på 

Havrebua på Stav. Det faglige tok Marit Mjøen Solem fra Findmy som pratet om 

beredskapsplan for beitelagkommune, Knut Sørlundsengen informerte oss om jerv og 

jervejakt i Øyerfjellet og Knut Evensen fra tok for seg nytt fra OSG. Marthe serverte 

suppe, hjemmelaget brød, kaffe og kringle. Trivelig møte med ca 30 deltakere. 



3. Endelig fikk vi til en uhøytidelig samling for å gå gjennom årsutskrift fra 

sauekontrollen. Dette har vi tenkt på i flere år, så dette er kommet for å bli. Vi samlet 

oss på Søre Berge hvor hver enkelt besetning presenterte sitt resultat, fortalte om sitt 

driftsopplegg, utfordringer, hva lykkes mm. En lærerik og interessant kveld med 7 

deltakere. 

 

4. Dagen før Palmesøndag var vi på plass utenfor COOP Extra på Fåvang hvor vi grillet 

sau, lam og kje. Poteter fikk vi fra Øvre Tromsnes, så dette ble et lokalt ureist måltid. 

Bondelaget var med og serverte yoghurt og skyr som dessert. Vi hadde også med oss 

driftige damer som solgte div husflidsartikler, saueskinn, kjøtt fra småfe og mye mer. 

Dette ble godt mottatt fra både fastboende og påsketurister. I tillegg fikk de bålkokt 

kaffe og gode ord om sauen før de satte turen videre til påskefjellet. Coop hadde godt 

utvalg av lam i butikken, så en veldig bra dag for alle sammen, og takk alle sammen 

for vel utført arbeid. 

 

5. Lammekaffe ble arrangert torsdag 24. april og 8. mai på Ysteriet. Totalt møtte 35 

personer. Dette er en god tradisjon, og vi mener at dette er en god avkobling i en 

hektisk tid. Folk koser seg med mat, kaffe og god prat. Ikke minst er det godt å 

komme ut å prate med andre for å høre at man ikke er alene med utfordringene 

lammingen gir oss. Noen dager er det gleder, andre dager sorger i fjøset, så møt opp 

neste år også. 

 

6. Lørdag 11. mai hadde vi dugnad i Nesseskogen rundt bua. Det ble klipt vekk buskas, 

ryddet, rakt og gjort området pent til 17. mai. Bua var utlånt til FAU for salg av kaffe, 

drikke, kaker mm på 17. mai. Vi i sau & geit tok selvsagt samfunnsansvar og bidro 

med vårt til at Fåvang skulle stille nystrigla på nasjonaldagen. I tillegg til et stykke 

nyttig arbeid ble det kaffe og sosialt etter dugnaden 

 

7. Også i år ble det i regi av NSG og Nortura grillaksjon med søkelys på sau og lam. Vi 

ble av NSG bedt om å stille, noe vi selvfølgelig sa ja til. I et strålende sommervær 

under Fåvangdågån grillet vi utenfor COOP. I og med dette er en landsomfattende 

aksjon så har NSG og Gilde avtale med COOP om å ha et godt utvalg av lam og sau i 

butikken slik at det etter smaksprøven kan gå inn i butikken å kjøpe produktene.  

 

8. Søndag 18. august var det tid for tur i beitelagene sine områder. Denne gangen var det 

Fåvang gjeterlag som var vertskap. Vi sliter litt med å få nok folk på disse turene, så vi 

ser på om det er noe vi kan gjøre annerledes, tidspunkt mm. 10 personer møtte. 

Neste år er det Brekkom gjeterlag som er verter, og da håper vi på enda bedre 

oppmøte. 

 

9. Helga 21-22 september arrangerte vi klippekurs for nybegynnere og videregående. 

Dette er et forholdsvis «tungt arrangement», annonsering/søknad, påmelding, 

klippested, nok og tørr sau, bevertning mm, men takket være velvillige verter i Siri og 

Stein som sørger for både plass, mat og sau så går dette veldig bra. Gode instruktører 

er også en annen nøkkel, så takk til Bjørnar Bakken og Sindre Myhrsveen. Styret 

hadde delt dagene mellom seg slik at vi var alltid representert for å hjelpe til med både 

«det ene og andre». Gleden er også stor å se alle de ivrige deltakerne og deres 

utvikling som klippere. Mang en god klipper er «uteksaminert» fra et fjøs i Sør-

Fåvang med god hjelp av lokale instruktører, og ikke minst lokal sau. Vi hadde med 3 

lokale deltakere, så rekruteringen i Fåvang holder stand. Som i fjor så bli vi heller ikke 



dette året rike, men vi sitter igjen med litt, og ikke minst så sørger vi for å holde 

distriktet med klippere i fremtiden. 

 

10. Også i år stilte vi opp igjen på Linåkertunet med fårikål på Fårikålensdag som er den 

siste torsdagen i september. Det er en fin stund sammen med de eldre i bygda hvor de 

får fårikål av ypperste kvalitet takket være gode saueeiere, gode kokker og et velvillig 

lag. Medlemmene er invitert til å være med på middagen og flere møtte opp. Vi hadde 

også valgt denne dagen som lansering av jubileumsboken vår, så pressen var invitert. 

Dølen kom som eneste og der fikk boken hederlig omtale. 

 

11. Kåringsdagen er julekvelden og 17. mai på en og samme dag for oss sauefolk. For en 

stemning og liv det er i sentrum denne dagen rundt kåringen med grilling av lam, salg 

av fårikål, gode tilbud i butikkene, gjeterhundoppvisning, salgsboder med ulike 

saueprodukt, spinning, kaffesalg, natursti for barn, hesteskokasting og mye mer. Selve 

kåringen skal vi heller ikke glemme. 164 lam ble stilt til kåring noe som er 16 lam mer 

enn foregående år. Resultater kan du lese om under «værringene og kåring. Denne 

dagen er også starten på årets fårikålfestival som varen en uke til ende. Vi har egen 

komite som jobber med kåringsdagen og utvikling av denne som består av:          

Øyvind Myhrsveen, Frode Fjellstad, Camilla Segelstad og Guro Romsås. 

 

12. 4-5 oktober var både det NM i saueklipping på Varhaug på Jæren. Her stilte det 5 

klippere fra Fåvang som var: Sindre Myhrsveen, Lars Sønstevoldhaugen, Stein Timo 

Søreng, Vegard Amrud og Bård Valberg Nordrum. Alle klipperne gjorde en hederlig 

innsats, og på pallen nevnes Lars med sølv og Sindre med bronse i NM klassen. Scene 

var utleid fra forrige NM på Kvam som Fåvang er medeier i, så vi hadde både 

medhjelpere og tilskuere fra Fåvang. 

 

13. Fåvang Sau og Geit er som kjent 70 år dette året og dette ble feiret med jubileumsfest 

på Tromsvang lørdag 26. oktober. Nærmere 100 personer møtte fram fra fjern og nær 

bla NSG, NSG og tilstøtende lokallag. Det ble utnevnt 4 nye æresmedlemmer: Lars 

Romsås, Erik P. Borgen, Øyvind Myhrsveen og Øyvind Krogsveen. Vi gratulerer. 

Festen ble en verdig og fin markering for laget.  

.  

14. Framigard Romsås hold åpent fjøs for årets fjøsmøte på høsten. Guro og Per Arne har 

ominnredet fjøset så vi fikk se et moderne og flott fjøs. Vet Tor Formo fortalte oss om 

faglige saker blant annet smittevern og smittesluse som nå er påbudt i sauefjøs. Hans 

tok for seg det praktiske om sau. Kaffe og vafler. 30 personer møtte fram. 

  

15. Årets høstmøte var Beitebruksplanen i Ringebu som er ny av året. Ragnhild Sperstad 

fra MGL informerte om planen som er et nyttig arbeidsredskap for oss beitebrukere. 

Pål Kjorstad tok deretter for seg nytt fra NSG som omhandlet det som skjer på 

landsplan i organisasjonen. Hans tok for seg seminkatalogen og ga oss gode råd om 

valg av seminværer. 25 personer møtte opp den 6. november på Tunet kro. 

 

16. Dagen etter høstmøte, dvs 6. november var det tid for den årlige turen til Staur og se 

på seminværene. Ikke så mange som hadde tid den dagen, men veldig nyttig for de 

fremmøtte, ca. 6 stk. 

 

 



Nok et år med god aktivitet, ja såpass gode er vi at vi ble hedret som årets lokallag under 

årsmøte til Oppland Sau & Geit for andre året på rad. Igjen må det sies at det å skape 

aktiviteter er bare moro når oppmøte fra medlemmene er så godt. Uten slik oppslutning hadde 

ikke vår motivasjon til å dra i gang såpass med tilstelninger vært like stor, så takk alle 

sammen. Aktuelle tema kan være utfordrende så vi er takknemlig for gode tips. Aktiviteter 

koster, men vi klarer å ha en noenlunde stabil økonomi i laget. Årets lokallag ga oss 5000,- 

inn på kontoen, så motivasjon for å kjempe videre om denne tittelen er stor. Mye av årets 

arbeid har dreid seg om jubileumsboka som har vært et stort arbeid, men vi håper alt arbeidet 

ga resultat og at gleden over å lese boka er der både for medlemmer og andre interesserte 

Vi har også dette året samarbeidet med Ringebu Sau & Geit om ulike arrangement, dvs vi 

inviterer dem, og vi ble invitert på vårmøte med Øyer/Tretten og Ringebu. Dette er med på å 

fordele kostander, og samtidig er det moro å kunne møte andre kollegaer i næringen.  

 

Takk til alle som har bidratt og deltatt på våre tilstelninger i løpet av året.  

 

 

 

 

 
 

Studiekveld «årsutskrift sauekontrollen» 



 
 

Ut på tur 

 

5. Organisert beitebruk, rovdyr og sau i kommunen  

 
Antall dyr på utmarksbeite har gått ned med 349 sau sammenlignet med 2018. Totalt var det 

19 889 sau på utmarksbeite sommeren 2019. Vi har tapt tronen som den største 

sauekommunen på Østlandet, men hører fortsatt til iblant de største kommunene i landet. 

Av antall bruk som søker om produksjonstilskudd er det 100 besetninger med konvensjonell 

sauedrift, 1 besetning med økologisk sauedrift, 5 besetninger med melkegeit og 7 besetninger 

med ammegeit. Ut fra dette må det sies at antall bruk med småfe i kommunen er stabilt. 

 

For Fåvang sin del ble det sluppet 4233 voksne og 7488 lam på beite, i alt 11 721 sau. Dette 

er en nedgang 270 sau i forhold til 2018. Det viser at sauetallet i Fåvang er stabilt. 

 

Tapstallene er ble nærmest rekordlave sammenlignet med de siste årene. Urovekkende er det 

at tapene på Vestsida går opp, og i enkeltbesetninger er tapene relativt store sammenlignet 

med tidligere år. Det er utbetalt erstatning til flere her, så det blir spennende å se utviklingen. 

Det er blant annet dokumentert søye tatt av jerv. Det vi har en mistanke om er at 

gaupebestanden er på tur opp, og det er nok en utfordring på Vestsida som har vært mer eller 

mindre skjermet for rovdyrtap. På østsida har det vært en rolig sommer, neo både Brekkom og 

Fåvang fortjener. Vi vet at dette går opp og ned, så fokus på rovdyr er viktig selv i slike tider. 

Forvaltning må til, og uttak av skadegjørere raskt når skader oppstår. Når det gjelder 

erstatning for tap av sau så henvises det til tabeller som viser dette. 

 

Oppland Sau og Geit gjør en god jobb på dette med rovdyr, og som i fjor ble det daglig 

oppdatert på OSG sin hjemmeside om observasjoner og rovviltskader. En nyttig lenke for oss 

med sau. 



Oversikt organisert beitebruk i Ringebu kommune 2019 

 

Sluppet på beite 2019 Tapt på beite 2019 Tap %  

 

Lag Voksne Lam I alt Voksne Lam I alt % 

Ramshytta 1783 3264 5047 49 155 204 4,04 

Vekkom 1120 2001 3121 29 67 96 3,08 

Brekkom 811 1552 2363 20 32 52 2,20 

Vestsida 1959 3383 5342 39 137 176 3,29 

Fåvang 1463 2553 4016 22 50 72 1,79 

Sum 2019 7136 12 753 19 889  159 441 600 3,02 

 

 

Sluppet på beite 2010-2018 

 

Tapt på beite 2010-2018 

 

Tap i 

År Voksne Lam I alt Voksne Lam I alt % 

2018 7648 12 590 20 238 231 581 812 4,01 

2017 7838 13 378 21 216 219 665 844 4,31 

2016 7567 13 170 20 737 218 609 827 3,99 

2015 7457 12 736 20 193 190 763 953 4,72 

2014 7217 12 385 19 602 208 541 749 3,82 

2013 7406 12 738 20 144 283 746 1029 5,11 

2012 7074 11 663 18 737 263 575 838 4,47 

2011 7377 12 838 20 215 306 624 930 4,60 

2010 7447 12 599 20 046 373 800 1173 5,85 

 

Som resten av landet går også sauetallet ned i Ringebu kommune. Mens landsnittet ligger på 

ca 7 % nedgang er vi på 2 %, i alt 349 sau i nedgang. 

 

 



 

 
Sau på beite  

 

 

Voldte skadegjørere, dokumentert og erstattet Ringebu kommune 2016-2019: 

 

Skadedyr År Voksne Lam I alt 

Jerv  2016 16 149 165 

Jerv 2017 3 58 61 

Jerv 2018 6 109 115 

Jerv 2019 3 62 65 

Gaupe  2016 0 0 0 

Gaupe 2017 1 1 2 

Gaupe 2018 0 0 0 

Gaupe 2019 0 10 10 

Bjørn 2016 68 60 128 

Bjørn 2017 72 26 98 

Bjørn 2018 49 22 71 

Bjørn 2019 18 4 22 

Ulv 2016 0 0 0 

Ulv 2017 11 162 173 

Ulv 2018 0 0 0 

Ulv 2019 0 0 0 

Kongeørn 2016 0 1 1 

Kongeørn 2017 0 9 9 

Kongeørn 2018 0 16 16 

Kongeørn 2019 0 10 10 



Erstatning i forhold til tap/krav på beite Ringebu kommune 2015-2018: 

 

År Tap på beite Krav Erstattet % Erst. 

 Voksne Lam Voksne  Lam Voksne Lam Totalt 

2015 190 763 100 437 76 332 76,1 

2016 218 609 134 371 84 210 58,2 

2017 219 665 135 409 87 257 63,2 

2018 231 581 100 313 55 161 52,3 

2019 159 441   22 88  

 

 

Tallene for 2019 er noe mangelfulle i motsetning til tidligere år. Pr dato er det ikke oversikt 

over omsøkt tap eller antall søknader. Innkommende søknader er ennå ikke endelig 

ferdigbehandlet, så derav litt uoffisiell statistikk. Når alle tall og fakta foreligger oppdaterer vi 

dette her i årsmeldingen. Erstatning for rovviltskader i Ringebu kommune I 2019 er på 

267 850,- mot 558 343,- i 2018  

 

 

 

 
 

Jerven herjer fortsatt i fjellet og var vår største skadevolder i 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  Geit 
 

Geiteholdet i Fåvang holder seg stabilt både når det gjelder geit og besetninger. Totalt er det 

12 besetninger i kommunen herav 5 besetninger med mjølk og 7 besetninger med 

kjøttproduksjon.  

 

 

 

 

 
 

 

 

7.  Værringene og kåring 

 

Fåvang har 2 avdelinger i Ring 41 i Oppland. Avdeling 45 Spæl og avdeling 48 Norsk Kvit. 

Avdelingene har egne årsmøter og årsmeldinger. I deres årsmeldinger finner du detaljerte 

resultater fra årets kåring. Rekrutteringen til å være med i avlsarbeidet kan til tider være 

utfordrende, så skulle dette være noe for deg så ikke nøl med å ta kontakt med noen i ringen. 

Både Spæl og NKS forholdsvis stabil medlemsmasse. Takk til alle som står på med 

avlsarbeidet. 

Årets kåring samlet 164 lam fordelt på 21 besetninger. Av dette ble 128 kåret, 2 kårets på disp 

og 34 vraket. Dette gir en kåringsprosent på 78 % som er en oppgang på 8 % mot 2018 og 6 

% mer en på landsbasis. 

Raser som var representert: NKS, Spæl, Farget Spæl, GNS, Gammel Norsk sau, Rygja og 

Blæset. Dommere var Ken Lunn, Even Sjurrud og Pål Kjorstad. Sekretærer var Eirin 

Sveahaugen og Odd Steinar Granheim. Mange fine lam ble kåret, så all honnør til dere som 

står på med avlsarbeidet. 

 



 

Vinnere i NKS; fra høyre Håvard Amrud, Erik P. Borgen (for Pål Borgen) og Edvart Bjørge 

 

Beste indeksvær: 

 

Rase Kåringsnr. Navn O.ind Oppdretter 

Spæl 201824324 Vinner Romsås 129 Sondre og Ane Borgedal 

NKS 201824886 Lill Borgen 137 Pål Borgen 

 

 

Beste værlam annen rase: 

 

Rase Kåringsnr. Sum poeng/sløyfe Oppdretter 

Blæset 201921491  Kvit Fride Gunn Rudi 

Blæset 201921522  Rød Odd Steinar Granheim 

GNS 201921482  Blå Simona Kostelnikova 

 

Beste værlam sum poeng NKS: 

 

Rase Kåringsnr. Sum poeng Oppdretter 

NKS 201921058 166 Pål Borgen 

NKS 201921071 164 Edvard Bjørge 

NKS 201921068 163 Edvard Bjørge 

 

 

 



Beste værlam kvalitet NKS: 

 

Rase Kåringsnr. Sum poeng/sløyfe Oppdretter 

NKS 201921100 10-10-10 Kvit Håvard Amrud 

NKS 201921055 9-9-10 Rød Pål Borgen 

NKS 201921071 9-10-9 Blå Edvard Bjørge 

 

 

Beste værlam sum poeng Spæl: 

 
Rase Kåringsnr. Sum poeng Oppdretter 

Spæl 201922000 154 Anton Myhrmoen 

Spæl 201921972 151 Odd Steinar Granheim 

Spæl 201922002 151 Anton Myhrmoen 

Spæl 201921981 151 Sondre og Ane Borgedal 

Spæl 201921986 151 Sondre og Ane Borgedal 

 

 

Beste værlam kvalitet Spæl: 

 

Rase Kåringsnr. Sum poeng/sløyfe Oppdretter 

Spæl 201921990 9-9-9 Kvit Vegard Amrud 

Spæl 201921972 9-8-9 Rød Odd Steinar Granheim 

Spæl 201921986 9-8-9 Blå Sondre og Ane Borgedal 

 

Vinnere i Spæl; fra høyre Vegard Amrud, Odd Steinar Granheim og Simen Borgedal (for 

Sondre Borgedal) 



 

Vinnere i andre raser; fra høyre Fride Gunn Rudi, Odd Steinar Granheim og Simona    

Kostelnikova 

 

 

Semin: 

 

For å oppnå resultater i avlsarbeidet kreves bla gode fedre. Det gjør at de aller fleste benytter 

semin med varierende hell. Tilslagsprosenten på semin landet over har i alle år vært rom for 

glede og fortvilelse. Fåvang er heller ikke unntaket her. Når det gjelder ringene er semin 

resultatene slik: 

 

 

Avdeling Antall ins. Omløp Tilslag Tilslags % 

45 Spæl 73 33 40 42 

48 NKS 96 39 50 61 

 

I årets seminkatalog var det 1 representanter fra avdeling 48. Odd Steinar Granheim hadde 

væren 201722494 Osgran Besten i rasen Blæset Sau. Vi gratulerer med godt avlsarbeid.  

 

 



 
 

«Andre raser» er godt representert på kåring 

 

 

9. Gjeterhund 

Gjeterhundarbeidet i Fåvang er organisert under Midt-Gudbrandsdal gjeterhundlag. Det gode 

arbeidet som leges ned lokalt i Fåvang må nevnes. Mange av ildsjelene hører til i Fåvang så 

mange av treningskveldene er lagt til Fåvang. Vi oppfordrer alle med interesse for gjeterhund 

om å bli med på trening med eller uten hund. Dette er et ufarlig miljø, det er sosialt, det 

handler om sau og hund og ikke minst det er lærerikt. 

For å lære så trenger man gode «lærere», og her er vi så heldige å ha gode instruktører i laget. 

Lars Romsås, Tor Romsås og Knut Bakkom alle fra Fåvang Sau og Geit stiller opp og gir oss 

gode råd på veien. All denne lærdommen har gjort sitt til at vi har flere hunder som har 

godkjent bruksprov, og noen enda høyere opp i klassene. Instruktørene gjør en utrolig god 

jobb, ikke minst har de god tålmodighet, så all honnør til dem for deres innsats. Det er også 

blitt arrangert både prøver og kurs på Fåvang dette året, og i tillegg har vi vært med på 

gjeterhundoppvisning under Fårikålfestivalen.  

Det er mange gode hunder i Fåvang, men vi kan ikke unngå å nevne Sondre Borgedal og 

Frøy. Disse 2 sammen har greid klasse 3 i 2019, dvs lenger kommer man ikke i selve 

prøvesystemet. Vi gratulerer Sondre og Frøy. 

 



 

                                    Frøy og Sondre 

 

Det spirer og gror 



10. Fåvang 70 år 

Fåvang Sau og Geit 70 år var 2019 preget av. Etter flere års innsamling av dokumentasjon så 

ble jubileumsboka lansert på selveste Fårikålens dag torsdag 26. september. Bokkomiteen 

besto av Hans Hjelstuen, Sigurd Krekke, Øyvind Myhrsveen og Knut Evensen. I tillegg har 

mange andre bidratt med både skriving og korrekturlesning og jeg nevner Erik P. Borgen, 

Gunhild Hjelstuen, Lars Romsås og Else Romsås. Mammut reklame har redigert og trykket 

boka, og de har vært serviceinnstilt og tålmodige langt over det som kan forventes. Takk til 

alle som har bidratt. Boka ble om lag 380 sider og omhandler Fåvang Sau og Geit det siste 

tiåret og hele historien om Flyausa fra start til slutt. Opplaget ble på 500 eksemplarer.       

Boka ble dyrere enn forventet, men ved hjelp av velvillige sponsorer og iherdige selgere skal 

vi klare å komme i mål med hele prosjektet.  

 

Boklansering på Fårikålens dag 

Komiteen for jubileumsfesten gjorde jobben sin og festen på Tromsvang lørdag 26. oktober 

ble en verdig fest for et flott lokallag. Taler, hilsener, historier ispedd med gode sauefolk 

gjorde festen til en suksess. Selvsagt var det lam på tallerkenen med godt tilbehør. Det ble 

også tid til heder og ære. Johnny L. Høyesveen fikk tildelt fylkeslaget sin diplom for «godt 

utført arbeid» over lengre tid. Det gjeveste var nok å bli æresmedlem, og her ble Øyvind 

Myhrsveen, Øyvind Krogsveen, Lars Romsås og Erik P. Borgen utnevnt. Gratulerer alle 

sammen for deres innsats i småfe sin tjeneste. Takk også til festkomiteen som var: Olga og 

Øyvind Myhrsveen, Else Torill og Johnny Høyesveen, Bente Morken og Terje Gunstad og 

Guro Romsås og Per Arne Brenden.  

Medlemsbladet Sau og Geit hadde i sitt siste nummer i 2019 flere sider om omhandlet 

jubileumsfesten, boklansering og kåringsdagen fra Fåvang, så god reklame for oss som 

lokallag.  



 

                

Fra jubileumsfesten på Tromsvang 



11. Fra styret 

Året går og Fåvang består. Å være med i styret i Fåvang Sau og Geit er givende. Givende 

fordi styret fungerer og dere medlemmer stiller opp når vi ber dere inn. Vi ble årets lokallag 

andre året på rad i Oppland, og slik blir lagt merke til langt utover kommunegrensa.              

På høstens representantskapsmøte i NSG var vår sekretær som også er fylkesleder i OSG 

invitert til å fortelle om Fåvang Sau og Geit som lokallag. Da jubileumsboka ble vist fram 

fysisk i slutten av foredraget var det stille i forsamlingen. Tilhørerne var imponert over hva vi 

gjør for å opprettholde en slik type lokallag. Lokallagene er bærebjelken i Norsk Sau og Geit, 

og uten aktive lokallag blir det heller ingen suksess eller noe medlemsmasse i organisasjonen.  

Det har heller ikke vært store utskiftninger i styret i de siste ti årene. Det tyder at folk som er 

valgt inn trives og at de vil gjøre en jobb ut ifra sine interesser. Allikevel er det bra med nye 

koster, og vi ser nok et styre som vil få flere utskiftninger i årene som kommer. Ikke vær redd 

for å ta verv, bli med og skap «ditt lokallag».  

Som kjent så har 70 års jubileet tatt både tid, krefter og penger i årets som har gått. Vi 

kommer i mål økonomisk, men vi er fortsatt avhengig av å selge bøker og det jobbes fortsatt 

med penger fra mere «offentlige instanser». Husk også at boka fortsatt er til salgs for de som 

ikke har skaffet seg denne, og trenger du ullsekker har vi også dette for salg. Dette gir gode 

penger i kassa, så støtt opp. 

Utfordringene i småfeholdet er heller ikke dette året borte. Klima, miljø, rødt kjøtt, vegetar 

her preget nyhetsbildet hele 2019. Ordet bærekraft er også et ord som er mye brukt, og skal 

ikke vår produksjon med beitende dyr i fjellet være bærekraftig så er det ikke mye annet som 

heller er av den karakter. Vi mangler noen til å formidle vårt budskap, så i 2020 blir våre 

organisasjoner sin oppgave å få fram budskapet. Forbruket av lam og sau går dessverre ned og 

det gjør også antall produsenter. Vårt mål må være å opprettholde det gode miljøet og antall 

bruk med sau både her i Fåvang og landet ellers. Står vi sammen så er sjansen større for å 

lykkes, og for vår del så trenger vi et sterkt NSG i tiden fremover. Sammen kan vi gjøre det, 

og i Fåvang gjør vi det. 

Styret takker også alle som har involvert seg i småfenæringa i Fåvang i året som har gått. 

Noen stiller fjøs til disposisjon for ulike kurs og møter, gjennom ulike dugnader og 

arrangement ellers. Tusen takk til alle våre sponsorer og støttespillere, Oppland Sau og Geit 

og Norsk Sau & Geit for samarbeidet i året som har gått. 

 



 
         

Opplandsdelegasjonen med mest Fåvanginger på NM i saueklipping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fåvang 10. januar 2019 

 

Styret Fåvang sau & geit 

 

             
            



Takk til alle våre sponsorer 
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