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ÅRSMELDING 2010 
 
Styret har i meldingsåret bestått av: 
Jorunn Haugland Støen, leder 
Hege Brendryen, nestleder 
Vegar Nystuen, sekretær 
Knut Ryhaug, kasserer 
Siw Åse Elgvasslien, styremedl. 
Vara til styret: Charlotte Ryen, Torgeir Trønnes og Elin Randen Myklebust. 
Laget har  70 medlemmer, herav 54 hovedmedl.,15 husstandsmedl. og 1 
æresmedlem. 
 
Årsmøtet for 2009 
 ble holdt på Rondeslottet 4. februar 2010 med 22 frammøtte. I tillegg til vanlige 
årsmøtesaker og godkjenning av arbeidsplan for 2010, ble det under innkomne 
saker gjort følgende vedtak i årsmøtet: 
Gjeterhundnemnda. 
Gjeterhundnemnda er et utvalg i FSG. Regnskapet føres i lagsregnskapet, og 
gjeterhundnemnda disponerer egen konto sammen med kasserer i laget. 
Overskudd over kr 5000,- overføres kontoen til FSG. Gjeterhundnemnda avgir 
årsmelding, budsjett og arbeidsplan innen fristen for innkomne forslag til 
årsmøtet i FSG. 
Tidligsanking av sau. 
Årsmøtet i FSG mener at dette er et lite egna virkemiddel for å løse 
rovdyrproblemene på sikt. 
Gjennomføring av tidlig nedsanking, både akutt og planlagt, må skje i dialog 
med nabobeitelag for å redusere uheldige følger for andre. 
Kåringsavgift. 
Styret foreslo at hver enkelt oppdretter betaler kåringsavgifta.  Årsmøtet vedtok 
at FSG fortsatt skal betale kåringsavgifta for alle. 
Hilde Stokke Odden orienterte om ”Handlingsplan rovvilt” utarbeida av NSG. 
Hilde S. og Bergsvein Odden fikk vandrepremien for beste avkomstgranska vær, 
2008-13312 Arman-Sak, med O-indeks på 137. 
 
Styrearbeid 
Styret har i meldingsåret hatt 5 styremøter og behandla 26 saker. Det er sendt ut 
2 medlemsskriv og arbeidsplanen som ble godkjent av årsmøtet er fulgt opp. 
 
Etter initiativ fra Hans Sletten ble det organisert felles lisensjakt på jerv de to 
siste helgene av jaktperioden. Det var ute jegere fra Folldal, Alvdal, Kvikne og 
Oppdal, men uten resultat. 
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Som en oppfølging av jakta, sendte lokallaga brev til Rovviltnemnda i Hedmark 
med krav om at resten av lisenskvota på jerv skulle taes ut mens det var sporsnø.  
Samtidig ba vi også Regionrådet for Fjellregionen ta opp med sentrale poltikere 
kravet om full erstatning for alt tap utover normaltapet. 
 
FSG var representert med leder og nestleder på fylkesårsmøtet på Savalen 
5.mars 
Vi hadde sendt inn 2 saker til årsmøtet, og begge ble enstemmig vedtatt: 
-  
 
- Årsmøtet ber styret i HSG og NSG sette stort trykk på forvaltning og 

politikere for å endre praksisen, slik at alt tap ut over normaltap blir erstattet 
fullt ut. 

- Årsmøtet i HSG ber styret jobbe for å påvirke sentrale faglag og politikere til 
å få landbrukets premisser inn i rovviltpolitikken ved å ta det inn i den nye 
landbruksmeldinga. 

 
I etterkant av årsmøtet i HSG ble det arrangert åpent fagseminar, der 
Småfeprogrammet i Fjellregionen bidro økonomisk. 
 
I april inviterte Folldal kommune til uformelt møte med faglaga i landbruket, der 
det ble tatt opp behovet for HMS-kurs, framdrift for kommunale planer og 
erstatningsordninger for tap av bufe pga. rovdyr.  Knut Ryhaug møtte for FSG. 
 
Lammebar og killingpub ble arrangert i Fjellheim 23.4.  Vi fikk først en 
orientering om Småfeprogrammet ved Jorunn Stubsjøen, og etterpå ble det 
anledning til å kjøpe pizza og drikke. 
 
Møte foran beitesesongen med beitelaga, beiteoppsyn ,SNO, Folldal Fjellstyre 
og Folldal kommune ble holdt 21.6. med bra frammøte. 
 
Sist i juni fikk vi også brev fra Direktoratat for naturforvaltning med avslag på 
klage på søknad om skadefelling på bjørn.  Klagen hadde vi sendt 9. september i 
2009, så det tar sin tid…. 
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Prosjekt ”Kadaver opp av myra” 
starta opp i januar med søknad til Fylkesmannen om kr 517.000 fra 
konfliktdempende tiltak. Prosjektet fikk tilsagn om kr 210 000 i mai og etter 
anmodning om fullfinansiering fikk vi tilsagn om ytterligere kr. 50 000 i juli.. 
Midler til ekstraordinært tilsyn ved påvist rovdyrskade til beitelaga ble også 
kanalisert gjennom prosjektet, og utgjorde totalt  kr 95 000.  
 Det ble avholdt kurs i kadaversøk/sporing med Kjell Smestad i april. Totalt har 
10 ekvipasjer gått oppsyn for prosjektet sommeren 2010. 
Medlemsmøte i Grimsbu 26.10.oppsummerte beitesesongen og prosjekt 
”Kadaver opp av myra”. 
 
Folldalsmesterskapet i bruk av gjeterhund og salgsdag kåra værlam ble 
arrangert i sanketrøa ved Eidebrua 30.10. 
 
I løpet av høsten har styret også uttalt seg om Handlingsplan for landbruk og 
Beitebruksplan. 
 
Dyretall 1.1.2011:   (2010 i parentes) 
Antall bruk med geit:8 (7). Antall mjølkegeiter: 371 (376).  
Antall bukker og ungdyr: 349 (149)      Antall ammegeiter: 16 (14) 
Antall bruk med sau:  60  (64)   Antall voksne sauer: 4889 (4996) 
Antall sauer under 1 år: 2162 (2418) 
Lam slakta 2010: O el. bedre: 7940 (7781)   O-: 160 (175)       P+ el. dårligere: 
126 (83) 
 
Organisert beitebruk 2010, alle beitelag.   (2009 i parentes) 
Sleppte sau:  6346  (6029)                     Sleppte lam: 11708   (11425) 
Tapte sau:     238  (251)                         Tapte lam:  1187   (995) 
% tap sau:   3,75  (4,16)                          % tap lam:   10,14 (8,71) 
 
 
 

Grimsbu, 3.2.2011 
 
 

Hege  Siw Åse  Vegar   Knut  Jorunn 
 


