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Årsmøteinnkalling   
(Utsendt til medlemmene 11. januar 2021)  

Folldal sau og geit   

Gjennomføring av årsmøtet 2021  

Vi legger bak oss et spesielt år, og covid-19 heng fortsatt dessverre med oss inn i 2021. Det 
er per dags dato begrensninger på antall personer som kan møte fysisk, og dermed vil ikke 
alle medlemmene stå fritt til å møte på årsmøtet i FSG. Vi i styret anser ikke teams som et 
gunstig alternativ, da heller ikke alle har mulighet til å delta her. I tillegg ligger det føringer 
på at årsmøtet skal gjennomføres innen 1. februar, og styret har derfor landet på at 
årsmøtet i år foregår skriftlig. Årsmeldingene, regnskap, arbeidsplan 2021, forslag til valg 
samt innkomne saker blir da oversendt medlemmene på e-post. De som ikke har e-post, får i 
posten. Det blir satt en frist for tilbakemeldinger til styret.   

  

Saksliste:  

• Årsmelding Fsg, værring 30 avd. 35 og Gjeterhundnemnda.  
• Regnskap og revisjonsberetning.  
• Forslag til arbeidsplan 2021.   
• Innkomne saker. Må være leder i hende innen 20. januar. NB! Kommer det for tunge 

saker til at de kan tas via et skriftlig årsmøte, blir disse sakene utsatt.  

• Valg av tillitsvalgte - Styret 2020 har bestått av:  
o Kjartan Garmager – leder – på valg  

o Knut Ryhaug – nestleder – på valg  

o Morten S. Haslev – kasserer  
o Malin Olsen Krokmoen – sekretær - på valg  
o Sigurd L. Brekk – styremedlem – på valg  
o Varamedlemmer: 1. Anette Borkhus, 2. Sven 

Arne Sandom – på valg og 3. Trude Odden.  

o Revisorer: Gunnbjørn Ståland – på valg og Eirik 

Sletten.   

o Valgkomiteen: Ole Even Ståland, Vidar Bakken 

og Roar Wang.   

Frasigelse av styreverv må skje til valgkomiteens leder Ole Even Ståland innen 15. januar.  
• Valg av utsendinger m/vara til årsmøtet i fylkesalget.  
• Utdeling av vandrepremie for beste vær.   

  

 Hilsen styret i Folldal Sau og Geit 
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Årsmelding 2020  
1. Folldal sau og geit  
  

Styret har bestått av:  
o Kjartan Garmager – leder   
o Knut Ryhaug – nestleder   
o Morten S. Haslev – kasserer  
o Malin Olsen Krokmoen – sekretær   
o Sigurd L. Brekk – styremedlem  
o Varamedlemmer: 1. Anette Borkhus, 2. Sven Arne 

Sandom og 3. Trude Odden.  

o Revisorer: Gunnbjørn Ståland og Eirik Sletten.   

o Gjeterhundnemnda: Margareth Olsen Jelsnes, Morten S. 

Haslev og Marian Holmsen.  

  

Laget har 69 medlemmer, hvorav 48 hovedmedlemmer, 16 husstandsmedlemmer, 3 

støttemedlemmer og 2 æresmedlemmer.  

Årsmøtet 2020 ble avholdt i Fjellheim tirsdag 28. januar, med 28 oppmøtte. Møtet ble 
avsluttet med pinnekjøttmiddag tilberedt av Asbjørn Nessa.   

  

Styrearbeidet:  

Styret har hatt 4 styremøter og behandla 5 saker. Lagets facebookside blir hyppig brukt til 
deling av informasjon. Ellers blir en del info også oversendt på e-post og sms, da ikke alle 
medlemmene er på facebook.   

Arne Brendryen fikk 19. januar 2020 ei jervtispe i jervbåsen sin i Storlia. Et utrolig viktig 
arbeid for oss beitebrukere. Skuddpremie på 2500 kr er utbetalt. Gratulerer!!!  

Hilde Stokke Odden har organisert fostertelling som tidligere, og det fungerer veldig bra for 
både fostertelleren Stig H. Bjerkaas og bøndene.   

Som følge av covid-19 har også Folldal sau og geit fått kjenne på restriksjonene. Blant annet 
ble ikke det årlige vårmøtet avholdt, der det var planlagt innlegg fra Folldals veterinærer som 
forberedelse og tips til lamminga. I stedet mekka veterinærene sammen et skriftlig bidrag, 
som ble lagt ut på lagets facebookside. Nytt avlivnings- og slaktekurs i mars/april måtte også 
vike for covid-19.     

I år som i fjor organiserte Kjartan ullinnsamling og kadaveroppsamling. I lamminga ble det i 
år på lik linje som tidligere satt ut 3 containere til kadaverinnsamling med tirsdager som fast 
hentedag. Det fungerte greit på 2 av 3 plasser. Ved Folla bru har det vært utfordrende å 
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holde det ryddig, og denne plassen blir flyttet til lamminga 2021. I desember ble det gjort 
befaring med Bjørn Gussgård og Ole Håkon Flatøy fra kommunen, og Kjartan som FSGs 
representant, for å få avtale om et nytt sted til kadaverinnsamlinga. Ny plass blir på 
industriområdet på nordsida av veien ved blåhallene, og skulle det bli bløtt i vårløsninga kan 
plassen flyttes 40 m lengre opp. Dette er kommunalt område og avtalen er inngått muntlig. 
Det var i landbrukskontorets interesse at dette kom på plass, og at ordninga med 
kadaverinnsamling videreføres.  

Under beitesesongen 2020 ble det i Folldal slept 6 636 sau, 12 065 lam og 642 geit, hvorav 
tapt 2,05 % sau og 5,21 % lam. Det ble i år slept flere geit, men noe færre sau og lam 
sammenligna med fjoråret. Sett under ett 3,6 % tap, som er en nedgang mot fjorårets tap på 
4,15 %. Det er bra, allikevel har vi høye mørketall. Inni Atndalen ble det observert jerv på 
viltkamera i sommer, og ved Døllia seter ble et lam antatt tatt av ørn. Kjartan ordna innkjøp 
av tilsynsplakater fra NSG og hengte opp disse, men det er fortsatt flere igjen.  

Hilde og Håkon Furuhovde tok på seg å organisere klippe- og ullsorteringskurs i starten av 
oktober. Kurset skulle holdes i fjøset hos Håkon, men dessverre ble det for få påmeldte.   

Øremerkelista for Folldal er i januar 2021 oppdatert og klar til beitesesongen 2021.  

Folldal sau og geit har også vedtatt å delta på det 4-årige NIBIO-prosjektet «Endringer i 
utmarksbeiting i Nord-Østerdalen, Røros og Valdres – årsaker, virkninger og tiltak». Det 
innebærer deltakelse med to medlemmer på årlige møter i Alvdal, der vår egeninnsats 
utløser kr.15.000,- i forskningsmidler til NIBIO. Deltagerne får kjøregodtgjørelse. (Ordlyden i 
avtalen: «Vi vil i prosjektet delta aktivt i årlige prosjektmøter og dele vår kunnskap og 
vurderinger om årsaker til endringer i beitebruken av utmarka og setring, virkninger av 
redusert beiting og setring, samt mulige tiltak for å opprettholde og øke beitebruken og 
setring»).  

Styret v/Kjartan har kjøpt inn projektor til laget, som det i tidligere styrevedtak var 
budsjettert med inntil kr. 5000,- for.     

Folldal sau og geit ønsker et samarbeid med de andre faglaga i Folldal om å arrangere 
Bondepub. Vi mener dette er et viktig sosialt bidrag, men videre arbeid med planen er 
foreløpig satt på vent grunnet Covid-19 restriksjoner. 

Fjorårets beste granska vær i ring 30 avd. 35 er «Ola Sletten», 2019 13 944 med 137 i indeks. 
Folldal sau og geit vil med det gratulere Eirik og Åshild Sletten med sitt 2. napp i 
vandrepremien!!!   

Styret ønsker ellers innspill fra medlemmene til aktiviteter gjennom året 2021.   
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2. Værring 30, avd. 35  
  
Avdeling 35 har i 2020 bestått av 10 medlemmer.   
Avdelingen har disponert 1 651 søyer, 26 prøveværer og 7 eliteværer. Semin ble benyttet på 
8,4% av søyene.   
  

Trude og Vegar Nystuen stilte beiteareal til disposisjon for værene fram til beiteslipp i 
Øyasetra. Værene ble kjørt til Rundtom 27. april. Brevan, Strømhaug, Torud, Ståland og 
Sletten stilte med rundballer. Vegar tok tilsynet.   

9. juni kjørte Håkon og Eirik værene til Øyasetra. Tilsyn ble utført av medlemmene. To værer 
ble avlivet pga. betennelse i fot/klauv. Værene ble snyltebehandla 23.07. Den 30.09. ble 
værene henta og kjørt ned til Sletten.   

Årsmøtet i Værringen ble avholdt sammen med årsmøtet i HSG og OSG på Scandic Hafjell 
Øyer, 22. februar. Ingar stilte for avdeling Folldal.   

Kåringa ble avholdt mandag 28. september på Skogen. Martin Opsal og Øystein Knutsen var 
dommere og Per Lindholt og Hilde Odden var sekretær. 61 NKS-værer ble kåra fra 
ringmedlemmene. I tillegg til NKS ble det også stilt Suffolk og Kvit Spælsau.   

I høst ble det satt inn 26 prøveværer og 7 eliteværer. Vidar Bakken har i år som tidligere år 
vært engasjert som veddekjører. Det ble organisert felles henting og retur av semindunker 
fra Staur.   

Genprøver av prøveværene ble tatt ved kåring. Vi fikk svar på disse før paringsstart og fikk da 
plukka ut avlsværer med sikkert farskap og genmateriale. Det var en del indeksendringer 
etter ny beregning ut fra genprøver.   

Avdelingen har avholdt ett møte i samband med utplukk av værer.   

Årets beste avkomstgranska vær i avdeling 35 var nr. 2019 13 944 – Ola Sletten fra Eirik og 
Åshild Sletten med indeks på 137.   

  
  
Dalholen, 17. januar 2021   
Ingar Eide, kontaktmann  
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3. Gjeterhundnemnda  
  

Styret har bestått av:  

o Margaret O. Jelsnes – leder 

 o Morten S. Haslev – styremedlem  

 o Mariann Holmsen – styremedlem  

Vi takker det gamle styret ved Eva Stuedal, Phi Borgsfjord og Margaret Olsen Jelsnes for en 
flott jobb for å fremme gjeterhunden. Det har vært et spesielt år 2020 grunnet covid- 19, og 
dette har ført til restriksjoner overalt. Men vi har allikevel fått til et kurs i oktober med Egil 
Syversbråten og Siv Hilde Bulling som var vellykket. Det eneste man kan ta til etterretning er 
færre deltagere, max 8 pr. kurs, da dette gir bedre læring til deltagerne.   

Det har vært 2 møter i nemnda; ett den 3/3 med 3 innbydde og den 29/10 med bare 
nemnda. Ellers er det opprettet ei felles gruppe i messenger nå i disse korona- tider.   

Vi takker de som stiller opp med treningssauer og baner, som bidrar til et fint gjeterhund- 
miljø.  

Den 12. og 22. november ble det avholdt gjeterhundprøve i kl. 1 hos Morten S. Haslev i 
Grimsbu med Jo Agnar Hansen som dommer.  

Vi gratulerer dere med godkjente hunder:  

o Kim Svenning med Mia  
o Malin O. Krokmoen med Mathea  
o Trude Odden med Dab  
o Kjetil Streitlien med Tini  

Det er også 2 stk. som har klart kl. 3 prøve og gratulerer til:  

o Stig Henrik Brennodden med Ailo  

o  Morten S. Haslev med Sava  

Vi er mange sauebruk i Folldal som trenger gjeterhunden som hjelp på gården, og den vil bli 
uerstattelig i framtiden. Den er en ressurs i fjellet når man ikke får tak i nok folk i sankinga og 
ellers på gården.   

Med ønske om et godt nytt gjeterhund- år til gamle og nye gjeterhundeiere, og husk det er 
egeninnsatsen som gir resultat. Vi ser fram til et fint år med mange treninger og flere 
godkjente hunder.  

Lykke til.  

Nymoen 6/1-21  

Leder: Margaret Olsen Jelsnes    
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Regnskap  

 
Note 1:  

Kurs og prøver  
  
Note 2:  

Kadaverconteiner ferdig avskrivet  
Projektor balanseført, blir ferdig avskrivet i   
2021  
Note 3:  
Arne Brendryen jerv tatt i 

bås januar   

  

  

  

  

  

  

Noter:   
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Regnskapet er revidert og funnet i orden av revisorer Eirik Sletten og Gunnbjørn Ståland den 17. 
januar 2021.   
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Valg  
Forslag om innstilling til nytt styre ble utsendt medlemmene per e-post onsdag 20/1-21. Her med 
en frist om innspill til endringer innen mandag 25. januar. Ingen innspill har kommet, og dermed 
er styret nedenfor vedtatt og konstitueres 1. februar.  
   

 

Innstilling til nytt styre i Folldal sau og geit:  
 
Leder  
Ellen Anni Hovden  
  
Styremedlem  
Knut Ryhaug  
Morten S. Haslev  
Stig Henrik Brennodden  
Kjartan Garmager  
  
Vara  
Jørgen Strømhaug  
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Forslag til arbeidsplan 2021  
  

• Arrangere Bondepub i lag med de andre landbruksorganisasjonene i kommunen.  
• Vårmøte etter påske. 
• Utsendinger til årsmøtet i Hedmark sau og geit; Taverna, Alvdal den 20. februar kl. 

12. 
• Øke skuddpremie på jerv fra 2500 kr til 3000 kr? Vi er helt avhengig av dette viktige 

arbeidet som blir gjort av lokale jegere.  

• Ullinnsamling  
• Kadaveroppsamling i lammingsperioden.  
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Tilbakemelding til styret  
  

Styret ønsker tilbakemeldinger/innsigelser til årsmøtet innen mandag 1. februar 2021.  

  

Med vennlig hilsen   

Styret  

  

  

  


