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ÅRSMELDING FOR 

KVIKNE SAU OG GEIT 2017 

 

Styret har bestått av: Leder: Thor Hansen 

Nestleder: Leif Olav Nergård 

Kasserer: Odd Jarle Skogstad 

Leder gjetehundnemda: Morten Buseth 

 

Styrets arbeid:  

Det har vært avholdt 3 styremøter, 13 saker er behandlet. 

 

Medlemsmøter:  

Det er avholdt 1 medlemsmøte (vårmøte). Vetrinær Grete Steihaug informerte om lammehelse.  

Ett planlagt medlemsmøte i august ble avlyst grunnet at foreleser ble syk. Planlagt tema var 
vurdering av innmarksbeite. 

 

Organisasjon:  

Antall medlemmer pr 6. januar 2018 er 31, en mindre enn samme tid i fjor.  

Jon Erling Arntsen deltok på årsmøtet i Hedmark Sau og Geit som utsending fra Kvikne Sau og Geit.  

Thor Hansen deltok på ledermøte i Hedmark Sau og Geit 8. november. 

 

Beitestatus: 

Kvikne Vest Sau Lam 
Sluppet 1754 2780 
Sanket 1683 2616 
Tapt 71  (4 %) 164   (4,8%) 

 



Kvikne Sau og Geit 
 
 
 

Kvikne Øst Sau Lam 
Sluppet 1550 2501 
Sanket 1508 2355 
Tapt 42   (2,71%) 146   (5,8 %) 

 

 

Rovviltsituasjonen i Kvikne 2017: 

En jerv felt i Sverjesjølia mars 2017 

2 kadaver funnet drept av rovdyr hvor SNO har konkludert med at de er drept av kongeørn, et i 
Svartsjølia i juni og et ved Grønntjønnan i juli. 

Lam (ikke tilhørende Kvikne) sannsynligvis drept av Jerv funnet nord for Magnhildsjøan.  

Observasjon av jerv i Eidsfjellet i august. 

 

Avl: 

Medlemmer i værringen har gått ned med en.  

Problemer med mange omløp i værringen. Dette gjelder værer fra forskjellige besetninger og 
inkluderer værer fra både Kvikne og Tynset (forskjellige beiteområder). Værringen holder på med å 
undersøke mulig grunn til fertilitetsproblemene. Dette er første gang det har vært 
fertilitetsproblemer med værer i ring 30 avdeling 29. 

 

Sluttord: 

Takk til Odd Jarle og Anne Gerd for arbeidet de gjør for værringen med å stille fjøs til rådighet ved 
kåring og salg av kåraværer, kjøring av værer og organisering. 

Takk til Leif Olav for koordineringen av skanning og ull levering.  

Takk til styret og medlemmer for samarbeidet i 2017. 

 

Brandeggen, 25. januar 2018 

 

Thor Hansen 

 


