
 

Folldal Sau og Geit 

 ÅRSMELDING 2019 for 

Styret har bestått av: 
Kjartan Garmager – leder 

Knut Ryhaug- nestleder  siden 28/8 

Morten Steien Haslev – kasserer 

Malin Olsen Krokmoen – styremedlem 

Eris Davids - sekretær 

Varamedlemmer: 1. Anette Borkhus, 2. Sven Arne Sandom 

Revisorer, Torleif Borkhus og Gunnbjørn Ståland 

Gjeterhundnemd: Margaret Gjelsnes, Anna Sophie Borgfjord og Eva Stuedal 

Laget har 76 medlemmer, hvorav 53 hovedmedlemmer, 16 husstandsmedlemmer, 1 

støttemedlem og 2 æresmedlemmer.   

Årsmøtet 2019 ble holdt på Grimsbu Grendehage den 29. januar med 20 frammøtte. Det ble 

hold foredrag av 2 medlemmer fra Kvikne beitelag om beredskapsplan ved rovdyrangrep 

=Kvikne-modellen. De hadde en mal som FSG kan bruke for å lage sin egen beredskapsplan. 

Styrearbeidet:  

Vi har hatt 4 styremøter og behandla 15 saker. Det ble ikke sendt ut medlemsskriv som 

tidligere, fordi Facebooksida Folldal Sau og Geit blir mye brukt og gir en raskere og direkte 

kontakt til medlemmene. 

I vinter 2018 og 2019 ble det skudd 3 jerv! Første i desember 2018 av Ingar Elgvasslien og de 2 

andre i desember 2019 av Lars Henrik Odden og igjen av Ingar E. Vi gratulerer! 
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Hilde Odden har organisert fostertelling som tidligere og det fungerer kjempebra ifølge Stig H 

Bjerkaas, også om det blir  lange dager, men godt samarbeid gjør opplegget bra for han. 

Den 10.april ble det arrangert avlivingskurs med slakter fra Nortura på Åseng gard v/Morten.    

6 deltagere lærte korrekt avlivning med trening på saueskaller. Flere kjøpte boltepistol i 

etterkant av kurset. 

Etter påske inviterte Folldal kommune til vårmøte med Bjørn  Gussgard fra Landbrukskontoret. 

Tema for kvelden var “Bredskapsplan” som alle beitelag bør ha. Det er ikke krav om det ennå 

fra Fylkesmannen. Noen beitelag har tett samarbeid, andre ikke. Dersom beitelaget har egen 

beredskapsplan, blir det enklere å vite hva en skal gjøre dersom en dyreeier får pålegg om å ta 

sine dyr ned fra fjellbeite. En har også tenkt igjennom hvem som skal gjøre hva i beitelaget ved 

en krise. Krise kan være alvorlig rovdyrangrep, sykdomsutbrudd eller radioaktiv utslipp. 

Så kom lamming og beiteslipp. I lammingssesongen ble det utplassert 3 containere til 

kadaverinnsamling med fast hentedag. Dette fungerte veldig bra.            

Fra 13. Juni kunne alle hente ut gratis tilsynsbok ved Folldal Innkjøpslag for å notere beitetilsyn. 

Ved end sankinga ble det klart at tappet på sauer og lam var noe større en i 2018, men for hele 

Folldal kommune beløp seg tapet kun på 4,15%; sett sauer og lam under et. Det ble slept i alt 

19.058 sauer og lam. 

6.desember ble det levert 3 ungsau skrotter til Folldal Bo- og servicesenter og 1 ungsau skrott til 

Frivillighetssentralen som inviterte til lørdagsmiddag 14/12. Det er ønske fra kokken på 

Frivillighetssentralen om å få mer sauekjøtt fordelt gjennom året. 

Styret ønsker mere deltagelse fra medlemmene gjennom året, og håper medlemmene vil komme med 

ønsker til aktiviteter, kurs o.l gjennom året. 

 

 


