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ÅRSMELDING 2020 

Styret har bestått av 

Leder:  Jon Iver Jordet 

Nesteleder: Amund Leren 

Kasserer: Audun Urset 

 

Laget hadde ved utgangen av året 29 hovedmedlemmer, 2 husstandsmedlemmer og 2 

støttemedlemmer, stabilt medlemstall siste årene. 

Styret har hatt kontakt etter behov gjennom året.  

Faste oppgaver som har stått på dagsorden: koordinering ull-levering, koordinering skanning. 

Det ble i 2020 startet på et prosjekt «sammen om beredskap i landbruket». Tolga sau og geit står som 

«eier» av prosjektet men samarbeider med småbrukerlaget, bondelaget, produsentlaget og 

landbrukskontoret. Vi har fått innvilget penger til prosjektet fra fylket og prosjektet vil realiseres i 

2021, mer informasjon om dette kommer i 2021.  

 

Kåringa ble i år arrangert som en sau-dag sammen med Os på matdagen på Tolga. Tross Covid-19 ble 
det et bra arrangement med mye folk (uten smitte). Vi arrangerte grilling med smaksprøver til alle, 
noe som viste seg å være en stor suksess. Det ble delt ut mellom 2- og 300 smaksprøver og 
tilbakemeldingene var veldig positive. Et tankevekker at varene er veldig vanskelig å finne i butikk og 
at de fleste ønsket å kjøpe produktene, her er det en jobb å gjøre for hele næringa opp mot kjedene. 
Å arrangere kåring på et slikt arrangement var en fin måte å vise fram næringa på. 
 
Rovdyr 

 
Fortsatt store utfordringer med rovdyr i beitesesongen (se tabell lenger ned). På Østfjellet er det 
fortsatt høyt rovdyrtrykk av alle rovdyrene, noe mindre tap i 2020 men mye av dette kommer av 
forsinket slipping og tidlig sanking samt tilfeldigheter på hvor rovdyrene slår til, en uholdbar situasjon 
i lengden.  
Sålekinna har store tap og her er jerven den største syndebukken, hjelper med skadefelling men 
bestanden må reguleres ned før beitesesong, også her en uholdbar situasjon.  
Det interkommunale fellingslaget gjør framgang og fungerer bedre og bedre (flere hunder og 
virkemidler) men rovdyrbestandene er for høy til våre beiteprioriterte områder.  
Fint med fungerende skadefellingslag, men disse skal i utgangspunktet ikke ha så mye jobb da vi alle 
er i beiteprioriterte områder, de skal ha en funksjon hvis det kommer rovdyr (streif) inn i 
beiteområdet og ikke rydde opp i statens manglende rovdyrpolitikk. Stortingsvedtak om bestandsmål 
følges fortsatt ikke opp og beitenæringa i hele regionen er truet hvis dette får fortsette.  
 
Vekter/slakt 

 

Årets slaktevekter på lam i kommunen viser et gjennomsnitt på 19,75 kg, opp 1 kg fra 2019, noe som 

gjenspeiler en god beitesesong. Gjennomsnitt slakteklasse er 8,3. Det ble slaktet 3976 lam i Tolga som er 

118 færre enn 2019. Det er 34 produsenter som har levert lam til slakt noe som gir et snitt på 117 lam pr 

bonde. 89 % er medlem av sauekontrollen.  
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Nasjonalt er det slaktet 7556 lam flere, noe som er veldig nært det samme. Snitt vekt nasjonalt er 18,7 kg 

og snitt slakteklasse 7,84. Nedgang på 205 produsenter siste år og det er nå 13 743 saueprodusenter i 

Norge med et snitt på 76,3 slakta lam pr produsent.  

 

Marked og prognoser 

 

For 2021 viser prognosen en liten overdekning på 200 tonn for lam. Den prognoserte overdekningen 

inkluderer WTO-kvoten på 206 tonn og kvoten på 600 tonn fra Island. 

Reguleringslageret av lam ble etter et godt salg i 2020 redusert med 1 000 tonn i løpet av året til 1.880 

tonn ved inngangen til 2021. Det ventes at dette er tilstrekkelig til å dekke behovet til lammene kommer 

fra beite til høsten. Tilførslene prognoseres å bli om lag uendret fra 2020. Det var bra trykk på 

lammesalget i handelen sist høst og sesongen var noe forlenget fra året før, vi håper på det også i 2021. 

Bestanden av sau og lam er beregnet å være om lag som for ett år siden. Skal vi oppnå og holde balanse i 

markedet for sau og lam er det ikke rom for øke produksjonen med det første. Korona har nok bidratt til å 

sette fart i markedet og det er større usikkerhet i markedsprognosene neste år. 

Inntektene i sauenæringa er fortsatt veldig lav sammenlignet med resten av jordbruket (ned mot 50 % pr 

årsverk sammenlignet med resten av landbruket), oppfordre alle til å lese driftsgranskingsresultatene fra 

Nibio ( https://nibio.brage.unit.no/nibio-

xmlui/bitstream/handle/11250/2723507/NIBIO_BOK_2020_6_5_web.pdf?sequence=1&isAllowed=y ) 

 

Oversikt sau/lam på beite 2020 
 

Beitelag 

Sluppet 
2020 
Sau/lam 

Tap 2020 
Sau/lam 

Tap 
2020 
% 

Sluppet 
2019 
sau/lam 

Tap 
2019 
% 

Tap 
2010 
% 

Tap  
2000  
 % 

Tap  
1990 
% 

 

Pauran/Seljåsen/         3,4 3,3  

Knappåsen        4,2 5,5 
 

Berget beitelag SA 0 0 0 
                        
6/12 0    

 

Bratthøa 
2976 
1068/1902 16/55 2,39 

3075  
1044/2031 

98 
3,18 3,53 2,3 1,3 

 
1) 

Austfjellet 
640 
222/418 8/47 8,59 

620 
228/392 

41 
6,61 9,87 5,6 4,3 

 

Gjera/ Busjødalen 
2749 
1009/1740 19/47 2,40 

2906 
1024/1882 

93 
3,20 6,32 2,4 2 

1) 

Langsfjellia 
775 
284/491 4/8 1,54 

744 
281/463 

14 
1,88 3,89 2,1 3 

 

Sålekinna 
424 
167/257 4/64 16,03 

402 
144/258 

41 
10,19     3 

2) 

Uorganiserte 
besetninger 

267 
88/179 4/19 8,61 

193 
73/120 3,10 21,7   

  
 

3) 

1: Herav en besetning annen kommune.  
2: To brukere i Tolga, disse som er med i tabellen  
3: 4besetninger i 2020, 1 med stort tap 3 med veldig lite. 

 
Vingelen 26.01.2019 

 

Jon Iver Jordet. 

https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/bitstream/handle/11250/2723507/NIBIO_BOK_2020_6_5_web.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/bitstream/handle/11250/2723507/NIBIO_BOK_2020_6_5_web.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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                     Årsmelding 2020 for værring 30 avd 26 Tolga. 

Medlemmer i ringen 

 Amund Leren, Ola Røseplass, Jan Tollan, Jon Iver Jordet, Ola Trøeng, Nils Eide, Trond Magne 

Aasheim, Audun Urset/Hallvard Urset.                                                                                                                  

Leder: Hallvard Urset 

Kåring av værlam høsten 2020 

Etter initiativ fra Tolga Sau og Geit ble det en felles kåringsdag for Tolga Sau og Geit og Os Sau og 

Geit. Kåringa fant sted i Dølgarden på Tolga, lørdag 12. september.                                                                                     

Kåringsdagen ble lagt sammen med Matdagen i Gata, med mye folk og god stemning blant 

besøkende og utstillere. Tolga Sau og Geit ordnet med grill og grill- varer av sauekjøtt i flere 

varianter, og smaksprøvene ble svært godt mottatt! Mange etterspurte om varene kunne kjøpes der 

og da, og hadde det vært tilbud om det så kunne det nok bli solgt mye denne dagen. 

Sjølve kåringa foregikk på jordet bak fjøset i Dølgarden. Det ble satt opp korer av lettgrinder til hver 

eier, ordna av styret med flere.  Dommere var Tormod Skramstad og Øystein Knutsen, som bedømte 

hver sin gruppe, Øystein Norsk Kvit og Thor Cristian Aastveit Spæl. Bedømminga av 90 værlam gikk 

rimelig raskt unna, og det hele var unnagjort på 5 timer. Sekretærjobben vart utført av Kjell Horten 

og Audun Urset. 

Vi vil fortsette samarbeidet med Os mht. den årlige kåringa, fordi vi mener dette kan skape en ekstra 

ramme rundt kåringsdagen. Planen er at vi vil arrangere kåringa på Matdagen på Tolga årlig og at Os 

også vil støtte opp om dette. 

Værer i ringen 

Det ble stilt 42 værlam til kåring, hvorav 36 ble kåret. To saueeiere som ikke er med i værringen, fikk 

også kåra sine værlam for bruk i egen besetning.  

Innen værringen ble 32 kåret, hvorav 16 ble satt inn som prøveværer. Dommerne som bedømte 

værene var rimelig godt fornøyd med kvaliteten.                                                                                             

Det ble tatt inn 4 eliteværer fra ringens prøveværer, alle fra 2019- årgang med høy o-indeks.   Alle 

eliteværene har blitt mye brukt, fortrinnsvis på de beste søyene hos den enkelte saueeier. 

Det har vist seg gjennom paringssesongen at det er behov for 16 prøveværer og min 3 eliteværer, 

dette på grunn av at det erfaringsvis er 1 til 2 av prøveværene som ikke duger. Under årets 

paringssesong viste det seg at en av prøveværene (202013062) var tilnærmet steril med en 

omløpsprosent på 78%. 

Avlssøyer i ringen 

Antall avlssøyer i ringen i 2020 var totalt 1267. Årets prøveværer har stått for 841 paringer. Med en 

omløpsprosent på 9 vil dette gi netto paringer på 767. Eliteværene sto for 188 paringer, og med en 
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omløpsprosent på 6 gir dette 177 netto paringer. Det ble inseminert 177 søyer med en 

omløpsprosent på 34, dette gir netto paringer på 117.  

Sommerbeite og oppstalling av prøveværer                                                                                                                                                                                                                                              

Ringværene har gått på sommerbeite hos Ola Røseplass og hos Amund Leren på 3 beiteområder. 

Dette fungerte meget bra, så en stor takk til Ola og Amund.  

Ved innsetting høsten 20120 ble alle værene samlet hos Jon Iver Jordet og klippet av Trond Magne 

Aasheim og Jan Tollan, en stor takk til begge. 

Alle prøveværene av 2019 som ikke er blitt satt inn i ringen som eliteværer, er solgt til saueeiere i 

Hedmark, og kun 5 er levert til slakt. 

Oppfølging av ringens medlemmer 

Her har vi en utfordring vedr. uttak av prøvevær-kandidater med gentesting gjennom Genomisk 

seleksjon. Dette betyr at vi får en fullstendig DNA analyse gjennom genprøvene vi tar og sender inn 

for analyse. Dette må gjøres så tidlig som mulig på høsten for at vi kan plukke ut årets prøveværer 

etter at analyse foreligger.  

Følgende registreringer er obligatoriske 

 Fødselsvekt 

 Spenestørrelse på søyer ved lamming 

 Høstvekt 

 Utrangeringsårsak for alle voksne og påsettlam som går ut av besetningen 

 Helseopplysninger 

 Paringsopplysninger (alle paringer, også alle omløp, samt lam som ikke viser brunst).   

 

Sluttord      

Takk til ringmedlemmene for vel gjennomført sesong, hvor samtlige har bidratt, ikke minst med 

kjøring av værer. Forøvrig viser gentesten av våre værer at andelen av Finn-gen er dyktig redusert. 

Kun tre av årets prøveværer har et enkelt innslag av Finn-gen i seg. En vær er registrert med feil far, 

dette er rettet opp og lagt inn med korrekt farskap. 

Vi må innen ringen legge en plan for kåring og DNA- analyse med tidspunkt for prøvetaking av 

kåringskandidatene. 

Så håper vi på en bra lammesesong og en god og rolig beitesommer! 

     

Vingelen 30.01.21 

Hallvard Urset 
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Årsmelding for gjeterhundnemnda i Tolga 2020 

 

Året starta med en plan om å arrangere en gjeterhund helg med Ole Martin Nymoen 13 mars. 

Temaet var det nye foredraget som var laget av NSG. Teorikvelden ble avlyst da Norge stengte ned 

dagen før, men vi gjennomførte en liten utedel på lørdagen for de med valper. Det var veldig stor 

påmelding til teorikvelden, med ca 20 stk påmeldt. Det var påmeldt mange som ikke hadde hund fra 

før, og det var veldig positivt! Derfor var det veldig synd å måtte avlyse. 

Gjennom sommeren så ble dette arrangementet etterlyst av flere, og vi fikk avsatt en ny helg med 

Nymoen. 6. November ble det arrangert teorikveld på Bunåva, og det var 20 stk tilstede denne 

kvelden! Nok engang stilte det opp flere som ikke hadde skaffet hund enda! Lørdag og søndag var 

det praksis i Grantævet. Noen hadde hunder som var påbegynt, noen hadde vært med på ett par kurs 

tidligere, og noen stilte uten hund. Disse fikk låne hunder så de kunne få prøve hvordan det var å 

styre en gjeterhund. Tilbakemeldingene har vært positive! 

Det er de siste 2 årene flere som har skaffet seg gjeterhund, og det ser ut til at flere ser hjelpen i en 

hund. Det kan virke som flere er interessert i å trene sammen, og det er veldig positivt at vi kan 

samles å hjelpe hverandre! 

 

Det er ett ønske fra NSG om at hunder som brukes på sanking har en godkjent gjeterhundprøve som 

ett kvalitetsstempel. Derfor håper vi at det er motivasjonen til de som nå er i gang med hundene 

sine! Dette vil også hjelpe oss å vite hva slags avlsmateriale vi har, og kan sikre oss med gode 

gjeterhundemner i årene som kommer. Viktig at gjeterhundprøven ikke sees på som en konkurranse, 

men ett bevis på at hunden er god nok til å kunne brukes på sau. Gjeterhundprøven er ikke vanskelig 

å klare!!! 

Vi vil tilby fellestreninger, kurs og arrangere gjeterhundprøve ettersom behovet melder seg. Da er 

det viktig at folk er litt frempå selv og gir oss tilbakemelding på behovene! 


