
 

 

 

                                                                      AVLSLAGET 

ÅRSMELDING  2017 

Styret har bestått av: 

Leder: Anine Wollebæk 

Nestleder: Arne Kristian Strømsrud 

Kasserer: Kjell Joar Dybdal 

Sekretær: Martin Mostue 

Styremedlem: Sven Eriksfallet 

Styremedlem: Steve Schmidt 

Styremedlem: Finn Åge Rasen 

1. Varamedlem: Anne B. Jones 2. Varamedlem Gøril Mostue 

Det har i årsmøteperioden i fellesskap med beitelaget blitt avholdt 3 styremøter og 
behandlet 15 saker. Årsmøte i Hedmark Sau og Geit ble holdt på Spidsbergseter Rondane 
Resort. Laget var representert ved Arne Kristian Strømsrud og Anine Wollebæk. Det var en 
felles seminarhelg med Oppland, noe som også i år var meget vellykket. 

Laget hadde i 2017, 24 hovedmedlemmer og 9 husstandsmedlemmer, en nedgang på 2 
husstandsmedlemmer. Det ble ikke avholdt medlemsmøter i 2017. 

Kåring av værlam ble i år holdt hos Anine Wollebæk. Det stilte værer fra 3 besetninger. Det 
ble kåret 7 værer. Beste vær gikk til vertskapet. Det møtte ca.12 personer og vi hadde en 
hyggelig kveld med kaffe og kaker. 

Ull-leveringen fungerer fint. Fatland henter to ganger i året, før jul og på våren. Nortura 
henter bare på våren og garanterer da at de kommer før lamming. Vi tenker at alles behov 
på den måten skal være ivaretatt. Det henstilles til å bruke ullsekker eller mjølsekker for å 
lette stabling på lastebilen. Ullsekker kan kjøpes hos Grethe, da faller det noen kroner på 
laget også. 

Avlslaget hadde pr.01.01.17, 1226 avlsdyr, en økning på 58 i forhold til fjoråret. Tendensen 
går mot flere dyr på innmark og dessverre stadig færre som benytter seg av utmarka. 

Styret ønsker alle et godt nytt år. 

Anine Wollebæk 



 

 

 

                                                                      BEITELAGET 

ÅRSMELDING  2017 

Styret har bestått av: 

Leder: Anine Wollebæk 

Nestleder: Arne Kristian Strømsrud 

Kasserer: Kjell Joar Dybdal 

Sekretær: Martin Mostue 

Styremedlem: Sven Eriksfallet 

Styremedlem: Steve Schmidt 

Styremedlem: Finn Åge Rasen 

1. Varamedlem: Anne B. Jones 2. Varamedlem Gøril Mostue 

Det har i årsmøteperioden i fellesskap med avlslaget blitt avholdt 3 styremøter og behandlet 
15 saker.  

Det ble sluppet 2203 søyer og lam på allmenningene fordelt på 14 besetninger, en nedgang 
på 146 dyr og èn besetning. Det så lenge ut til å bli en fin og fredelig beitesesong, men rett 
før sanking sto rovdyrangrepene i kø. For laget som helhet ble sesongen noe bedre enn 
foregående år med et tap på 224 dyr, som gir en tapsprosent på 10,1. Dette er dog en mager 
trøst for de som har blitt verst rammet og fått et tap på over 30% og bortimot halvparten av 
lamma er borte. På søyer var tapsprosenten 3,3%, noe som er ganske nær et normaltap. 
Dette kan tyde på at det har vært mer angrep av gaupe i vårt område enn vi har vært klar 
over. Det er skutt 3 ulver i vårt beiteområde i år. Vi kan ikke få fullrost samarbeidet med det 
kommunale fellingslaget og spesielt leder Geir Magnar Lillehov. Situasjonen hadde vært 
enda mer utfordrende uten engasjementet og kunnskapen til disse. 

Vi ser med bekymring på at flere velger å gi seg med sau, det er ikke til å stikke under en stol 
at rovdyrsituasjonen har mye å si for valgene som gjøres. Selv om det nå er tatt ut noen ulv 
på lisensfelling er det nok dessverre liten grunn til å tro at situasjonen vil bli bedre i den 
nærmeste framtid. 

Det har vært holdt to beitemøter med allmenningene. Ett på vinteren for å oppsummere 
sesongen 2016 og ett i høst der også landbrukskontoret var representert. Rune Brenna fra 
allmenningene ville diskutere framtidig bruk av den etter hvert ferdige beitebruksplanen. 
Denne er utarbeidet som en følge av beiteprosjektet som pågår på storfe. Når dette er ferdig 



vil det bli et medlemsmøte for begge dyreslag. Beitelagets saker som ble tatt opp var stor 
fart på ny fylkesvei 24 kombinert med beitedyr og dårlige gjerder fra Skaberudgrenda og 
nordover i Vallset. Siste saken må det jobbes mer med.  

Det ble ikke utført vesentlige utbedringer i utmarka i 2017, kun generelt vedlikehold. Vi 
hadde en sankedugnad for å hjelpe en beitebruker som var syk. De nyinnkjøpte radiobjellene 
ble tatt i bruk. Kvaliteten på bjellene viste seg å være dårligere enn forventet og flere sviktet 
allerede i juni. Disse er det reklamert på. 

Det er løpende aktivitet i styret, spesielt i sommer-halvåret. Det jobbes med å skaffe og 
distribuere saltstein, snyltemiddel, drifte radiobjeller, søknader og innrapporteringer, 
bemanning av rovvilt- og vakt-telefon, samt å holde protokoller og regnskap i orden. 

Styret ønsker alle et Godt nytt år. 

Anine Wollebæk 

 

 

 


