
Tolga Sau og Geit   
   
 
 
 

ÅRSMELDING 2016 
Styret har bestått av 
Leder:  Odd Rune Enget 
Nesteleder: Amund Leren 
Kasserer: Audun Urset 
 
Laget hadde ved utgangen av året 36 hovedmedlemmer, 2 husstandsmedlemmer og 1 
støttemedlem. Økning på 3 hovedmedlemmer siste året 
 
Styret har hatt sporadisk kontakt gjennom året, etter behov.  
Faste oppgaver som har stått på dagsorden: koordinering ullevering og koordinering scanning. Flott 
at mange bidrar når ulla leveres. 
I april ble det avholdt medlemsmøte sammen med Os hvor Erling Skurdal fra Nortura orienterte om 
utfordringene som kommer i lammekjøttproduksjonen. Jan Inge Holøymoen satte fokus på lamming 
og lammevansker. 
Beklageligvis hadde laget ingen deltakere fra på fylkesårsmøtet i 2016 heller. Kolliderte med flere 
ting, ikke minst scanning. 
 
Gjeterhundnemda ved Lisbeth tok initiativ til kadaversøkskurs ei helg i juni. Det er gitt uttrykk for at 
det var et lærerikt kurs hvor laget hadde med 3 medlemmer. Sau og Geit dekte kursutgiftene. Søkte 
fylkesmannen om støtte i etterkant og fikk dekket hele. 
Lisbet fikk for øvrig sin hund godkjent som kadaversøkshund under prøve i Haltdalen i august 
Så håper vi at vi får dyktige hunder til dette fremover, er vel naivt å tro at det ikke blir behov for det 
fremover. 
Kåringa var hos Ola Trøeng.  
 
Årets vekter betegnes som gode, snitt slaktevekt på 19,59 kg – 0,04 kg lavere enn i 2015, 
men det var også et meget godt år. 
 
Tapssituasjonen viste også i 2016 en positiv utvikling. La oss håpe det fortsetter. 
 
Oversikt over tap på beite 2016 
 

Beitelag Sluppet Tap Tapsprosent 
 Sau Lam Sau Lam Sau Lam Samlet 
Austfjellet 252 427 10 41 3,96 9,60 7,51 (9,76) 
Bratthøa 1016 1872 10 55 0,98 2,93 2,25 (3,62) 
Gjera 989 1611 30 111 1,88 6,26 5,42 (4,64) 
Langsfjellet 293 454 1 18 0,34 3,96 3,54 
Uorg 278 414      

2015 tall i parentes 
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Oversikt sau/lam på beite 2016 
  

Beitelag/År 2016 2015 2014 2013 
Austfjellet 679    686 676    586 
Bratthøa 2888 2 760 2 505 2 062 
Gjera 2600 2 456 2 445 2 338 
Langsfjellet 747    534    581    356 
Uorganiserte 692 611    521  
     
Sum slipte dyr 7 640 7 047 6 727 5 342 

 
Økning i dyretall på 4,54 % fra 2014 – 2015, og en økning på 7,7% fra 2015-2016. Dette viser en sterk 
vekst  i sauenæringen i kommunen. 
 
Fra 2017 legges tilskuddsordningene om. Viktig at alle følger godt med på søknadsfrister.  
 
Utfordringer 
Under fjorårets årsmelding ble det konkludert med at næringen går en spennende tid i møte. Ved 
utgangen av 2016 må en dessverre kunne si at næringen går en svært utfordrende tid i møte. Med 
vel 3200 tonnlammekjøtt på reguleringslager ved årsskiftet, er det ikke til å unngå betydelige 
bekymringer. Engroprisen er allerede 6 kroner under fjorårets pris, omsetningsavgifta er skrudd i 
taket! 
 
Det har aldri noe år vært slakta flere lam enn i 2016. Vi er nå 6 tusen over totalantallet i 2004, som 
var det forrige rekordåret. Det er 10ende gangen vi slakter mer enn 1 million lam. Vektmessig er vi 
ikke mer enn 239 tonn over produksjonen i 2004 som er det forrige toppåret der også. Slaktevekt per 
lam er 0,12 kg høyere enn den gang. I år har vi hatt en vektnedgang på 0,69 kg i forhold til i fjor 
 
Som om ikke dette er nok har roviltdebatten nådd nye høyder ved inngangen til nytt år ved at 
miljøvernministeren overprøvde Stortingets roviltforlik, der vel 30 ulver skulle tas ut i vinter. 
 
Oppi dette har vi ikke glemt vår kanskje største utfordring foreløpig på rovdyrfronten; jerven. Ved 
juletider ble det tatt kontakt med SNO ansvarlig i Hedmark og Miljødirektoratet, hvor en diskuterte 
og fikk belyst behovet for en mer effektiv kartlegging av jerv og raskere uttak. Dette må skje før en 
når mai måned. Det ble lovet at dette hadde høyt fokus i området. 
 
Det er viktig ikke å bli for dyster, selv om flere ting i øyeblikket peker feil vei. Vi må gjøre noe med det 
en kan, stå samlet opp mot utfordringene sentrale myndigheter dytter på oss . Også glemmer vi ikke 
hvordan optimalisere egen produksjon og fokus på kostnadseffektivitet. 
 
Vingelen 26.01.2017 
 
Odd Rune  


