Stor-Elvdal Sau og Geit
ÅRSMELDING 2007-2010
Stor-Elvdal Sau og Geit har pr. dato 14 medlemmer, herav 8 hovedmedlemmer 1
æresmedlem og 5 hustandsmedlemmer.
Styret har i perioden 2007 til 2010 bestått av Ingvald Landet (leder), Bjørn Baarstad (sekretær
og kasserer). Anders Landet, Jo Gimse og Odd Grundt har vært styremedlemmer. Ingeborg
M. Mathiesen og Lars Yngvar Kveberg har vært varamedlemmer, og Irene Myrbakken har
vært revisor.
Styret har ikke avholdt styremøte siden sist årsmøte i 2007. Laget har ikke vært aktivt i
perioden. Leder representerte laget på årsmøte i HSG på Hotell Central i Elverum 4. mars
2011.
Laget har som vanlig stått for innsamling av ull. Innsamlingen har foregått stort sett hos Jo
Gimse på Mykleby.
Rovdyr har vært til stor plage for våre medlemmer hele perioden, lik som foregående år. All
erfaring viser at den vedtatte rovdyrpolitikk ikke lar seg gjøre i praksis. Mye takket være en
forvaltning som ikke viser seg sitt ansvar verdig og utfører de tiltak våre politikere mener de
skal.
Skadefellingsforsøk viser seg langt fra så effektive som de folkevalgte håper. Det viser seg
gang på gang at begrensninger, både i tid og rom, for skadefellingsforsøkene gjør fellingen
vanskelig. Det er også bekymringsverdig at det ikke bevilges nok penger til fellingslagene
slik at de får full kostandskompensasjon for sin innsats.
Lisensjakt på bjørn og ulv viser gledelige resultater. Dette gir oss noe pusterom i
beitesesongene, men det er dessverre ikke nok! Bestandsmålene som er satt, samt den vrange
viljen hos forvaltningen, gjør at rovdyrstammene vokser. Overskuddsdyr fra ynglingene går
langt ut over de soner som er bestemt og volder stor skade.
Vårjakt på bjørn og ulv omsøkes jevnlig av kommunen. DN svarer altfor sent til at det er
noen reell ankemulighet. Det hele minner om trenering.
Fylkesmannen fikk i 2008 føringer fra DN om kriteriene for utbetaling av erstatning for
rovviltskade. Kriteriene går langt i å sparke beina under erstatningsforskriftenes § 8 som skal
gi oss mulighet til å få erstatning selv om man i enkelte år ikke finner “nok” kadaver til å
kunne kreve full erstatning. Dette på tvers av politiske vedtak samt selve hensikten til denne
paragrafen i forskriftene. Dette fører til at våre medlemmer opplever store reduksjoner i sine
erstatninger. Dette går på økonomien løs, og er en meget alvorlig situasjon får vår næring.
Laget har som kjent ikke hatt noen aktivitet i perioden 2007 til 2010. Dette tar leder alt ansvar
for. Forhåpentligvis vil denne situasjonen bedre seg på sikt. Siden det har vært så lite aktivitet
har leder tatt seg den frihet å invitere samtlige sauebønder i Stor-Elvdal Sau og Geits område
til årsmøtet i håp om å skape nytt engasjement i laget, samt verve nye medlemmer!

