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ÅRSMELDING 2018 
Styret har bestått av 
Leder:  Odd Rune Enget 
Nesteleder: Amund Leren 
Kasserer: Audun Urset 
 
Laget hadde ved utgangen av året 32 hovedmedlemmer, 2 husstandsmedlemmer og 2 
støttemedlemmer. Avgang på ett hovedmedlem siste året. 
 
Styret har hatt sporadisk kontakt etter behov gjennom året.  
Faste oppgaver som har stått på dagsorden: koordinering ullevering og koordinering scanning. Jon 
Iver Jordet deltok på fylkesårsmøtet. 
 
Leder deltatt på ledermøte i Hedmark sau og geit på Tiur’n i november. Det ble informert om status i 
Avlsutvalget og Hedmark Gjeterhundlag. Pål Kjorstad som er sekretær i Oppland Sau og Geit og sitter 
i styret i NSG, informerte om saker i NSG.   
 
Likeledes var laget representert på evalueringsmøte mellom rovviltfellingslagsprosjektet og 
beitebrukerne etter beitesesongen 2018. Det ble avholdt på Tynset, der både fylkesmannen og 
mattilsynet deltok. Tema var i hovedsak erfaringene etter beitesommeren, sett fra ulike aktørers 
ståsted. 
  
Kåringa i høst var sammen med Os på Dølmotunet. Dette var et forsøk på å samle litt flere aktører 
samtidig, og få en bedre ramme rundt kåringa. Oppsummert er en vel fornøyd med 
gjennomføringen, det ideelle hadde nok vært et dommerpar til, da det ble lang ventetid på de siste. 
 
Gjeterhundnemda har ikke hatt arrangementer i år, Lisbeth deltok et par dager i ettersøk 
Gammeldalen.  
 
Beitesesongen 2018 bød på store rovdyrproblemer på østsida av Glomma fra dag en. Ulv observert i 
beiteområdet i april fikk en ikke fellingstillatelse på, og resultat ble store tap. 
Området Hodalen-Bjørkkjølen hadde ulveskader gjennom hele sommeren, på Bjørkkjølen fikk en 
første angrepet før all sauen var slept. Skadefellingslag holdt på hele sommeren, og to ulver ble tatt 
ut ved Storlegda, den siste ble tatt på snøføre i Gammeldalen, det var denne som ble observert på 
snø i april, og som en mener var den desidert største skadegjøreren. La oss håpe at slike individer 
heretter tas ut før beitesesongen starter og mens det er snø.  
 
Det ble koordinert 2 dugnader for ettersøk skadde og drepte dyr. En på Bjørkkjølen og en i Orvdalen. 
Godt oppmøte, og særlig imponerende med alle deltakerne utenom næringa. 
 
Årets vekter betegnes som middels, snitt slaktevekt på 19.98 kg – 1,26 kg høyere enn i 2017. Kun 
2008 med slaktevekt på 20,13 kg er bedre i nyere tid. Ser en bort fra områdene hvor en fikk 
rovdyrskader ble 2018 en god beitesesong, med tidlig vår og tidlig slipp, og beitene holdt seg tross 
tørken. 
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 I Tolga ble 4289 lam levert til slakt, 26 færre enn i 2017 – etter flere år med betydelig økning må en 
nå forvente at dyretallet har stabilisert seg. 
 
Oversikt sau/lam på beite 2018 
  

Beitelag/År 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Austfjellet 504 679 679    686 676    586 
Bratthøa 3090 3017 2888 2 760 2 505 2 062 
Gjera 2988 3110 2600 2 456 2 445 2 338 
Langsfjellet 900 833 747    534    581    356 
Sålåkinna 391 363     
Uorganiserte 211 498 692 611    521  
Sum slipte dyr 8 137 8 500 7 640 7 047 6 727 5 342 

 
Grunnet ulveproblemene ble en del sau/lam ikke sluppet på beite i Austfjellet. Sånn sett kan 
en si at sauetallet nå har stabilisert seg etter flere års betydelig økning. 
 
 
Oversikt over tap på beite 2018 
 

Beitelag Sluppet Tap Tapsprosent 
 Sau Lam Sau Lam Sau Lam Samlet 
Austfjellet 192 312 6 125 3,13 40,07 25,99 (11,03) 
Bratthøa 1084 2006 22 49 2,03 2,45 2,29 (3,97) 
Gjera 1112 1876 24 71 2,16 3,79 3,17 (3,98) 
Langsfjellet 344 556 5 22 1,46 3,96 3,0   (0,96) 
Sålåkinna 333 502 11 51 3,31 10,16 7,42 (8,26) 
Uorg 75 136 0 6 0 5,0 2,84 (8,63) 

 
2017 tall i parentes 
 
 
Utfordringer 
Overproduksjon og betydelig lavere avregningspriser vedvarer. Et problem som vi også tar med oss 
inn i 2019. Dette gjelder i særlig grad sau. Det forventes noe bedre balanse på lam i 2019, men kan 
neppe påregne bedre avregningspriser foreløpig. Markedssituasjonen er krevende, med ca 3.000 
tonn på  sau og lam på lager! 
 
Rovdyrsituasjonen er uoversiktlig og uforutsigbar, dette gjelder særlig ulveforvaltningen. Ingen tvil 
om at en her går en ekstremt spennende beitesesong i møte. 
 
Vingelen 26.01.2017 
 
Odd Rune E. 


