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ÅRSMELDING 2019 
Styret har bestått av 
Leder:  Jon Iver Jordet 
Nesteleder: Amund Leren 
Kasserer: Audun Urset 
 
Laget hadde ved utgangen av året 30 hovedmedlemmer, 2 husstandsmedlemmer og 2 
støttemedlemmer. Avgang på to hovedmedlem siste året. 
 
Styret har hatt sporadisk kontakt etter behov gjennom året.  
Faste oppgaver som har stått på dagsorden: koordinering ullevering og koordinering skanning. Jon 
Iver Jordet deltok på fylkesårsmøtet på Alvdal 16/3-2019. Det ble avholdt et medlemsmøte på 
Bunåva 29/4-2019 med gjennomgang av beredskapsplan til bruk i beitelaga som Odd Rune har 
utarbeidet. 
 
Kåringa i høst var sammen med Os på Hagenjordet i Os sentrum. Samarbeidet med Os oppfattes som 
vellykket.  
 
Gjeterhund nemda arrangerte en inspirasjonsdag i Mars med 5 deltakere. 
 
Fortsatt store utfordringer med rovdyr i beitesesongen og da spesielt ulv på øst-siden. Forvaltningen 
fungerer ikke og felling blir ikke gitt før skadene oppstår noe som igjen gjør felling veldig vanskelig på 
barmark. Stortingsvedtak om bestandsmål følges ikke opp og beitenæringa i hele regionen er truet. 
Resultat er utsatt slippdato og tidligsanking noe som ikke er en brukbar løsning. Jervebestanden er 
også langt over bestandsmålet noe som enkelte brukere spredt i hele kommunen får oppleve. 
Familiegrupper med gaupe etablerer seg også flere steder i regionen. Her må det holdes et trykk fra 
alle i næringa for å forsøke å påvirke forvaltningen på en ny kurs.  
 
Årets vekter betegnes som middels til lav, snitt slaktevekt på 18.82 kg – 1,16 kg lavere enn i 2018.  
I Tolga ble 4094 lam levert til slakt, 249 færre enn i 2018. Ligger fortsatt på over 4000 lam slaktet og 
det er nå i snitt 120 lam pr produsent, til sammenligning 88 slakt pr produsent i 2008. 
VI følger trenden på resten av landet da det er slaktet 93 226 færre lam enn i 2018. 
 
Oversikt sau/lam på beite 2019 

Beitelag/År 2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Austfjellet 620 504 679 679    686 676 
Bratthøa 3075 3090 3017 2888 2 760 2 505 
Gjera 2906 2988 3110 2600 2 456 2 445 
Langsfjellet 744 900 833 747    534    581 
Sålåkinna  391 363    
Berget 18      
Uorganiserte  211 498 692 611    521 
Sum slipte dyr  8 137 8 500 7 640 7 047 6 727 
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Oversikt over tap på beite 2019 

Beitelag Sluppet Tap Tapsprosent 
 Sau Lam Sau Lam Sau Lam Samlet 
Austfjellet 228 391 7 34 3,07 8,67 6,61 (25,99) 
Bratthøa 1044 2031 18 80 1,72 3,90 3,18 (2,29) 
Gjera 1024 1882 11 82 1,07 4,36 3,20 (3,17) 
Langsfjellet 281 463 1 13 0,35 2,81 1,88 (3,0) 
Sålåkinna       (7,42) 
Berget 6 12 0 0 0 0 0 
Uorg       (2,84)  
SUM/SNITT        

 
2018 tall i parentes 
 
 
Marked/prognoser 
For 2020 viser prognosen om lag markedsbalanse for lam og overskudd av sau på 800 tonn. 
Reguleringslageret for sau er tømt. Reguleringslageret av lam ved inngangen til året var på 2 900 
tonn, så det er fortsatt en ubalanse i markedet også for lam. Salget er prognosert å øke noe for lam 
og reduseres for sau. 
Prognosen for 2020 viser at vi fortsatt har utfordringer på sau og lam. Vi gikk inn i 2020 med et 
høyere lager av lam enn normalt. Mye tyder på at sauebøndene har tatt oppfordringen om å 
redusere påsettet og beholde søyene lenger. Dette er viktig for å bedre balansen mellom sau og lam. 
 
Vingelen 26.01.2019 
 
Jon Iver Jordet. 


