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• Godkjenning av innkalling og saksliste 
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4. Årsmelding fra værringene 

 

• Ringenes egne årsmeldinger blir lagt ut på hjemmesiden til Fåvang Sau 

og Geit i løpet av kort tid 

 

5. Arbeidsplan 2022 

 

• Arbeidsplan fra styret vil publiseres på hjemmesiden etter hvert som vi 

vet hvordan restriksjoner og retningslinjer fra myndighetene blir utover 

året. 

 

6. Valg 

• Leder for 1 år 

• Styremedlem for 2 år 

• Styremedlem for 2 år 

 

• 1. Varamedlem for 1 år 

• 2. Varamedlem for 1 år 

• 3. Varamedlem for 1 år 

 

• Nytt medlem i valgkomiteen 

 

• Revisorer 

 

7. Valg av 3 utsendinger til Årsmøte i Oppland Sau og Geit 18. februar 

  

• Styret får fullmakt til å velge delegater 

 

8. Innkommende saker fra medlemmer. Saker som ønskes tatt opp må være styre 

i hende innen fredag 21. januar 

 

 

 

 

 
 



Regnskap 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 
 



Styret Fåvang Sau og Geit 
 

 

1.  Styret 2021 

 
Leder:    Knut Evensen                                                           

Nestleder:  Ole Johan Bjørge 

Kasserer:  Johnny Høyesveen  

Sekretær:  Camilla Segelstad 

Styremedlem:  Per Arne Brenden 

                                                                        

1. vara   Kyrre Formo 

2. vara   Tor Romsås 

3. vara   Guro Romsås 

 

Revisorer:  Anders G. Fretheim og Simen Borgedal 

 

Valgkomite: Lars Dalbakk, Per Arne Kleven og Vegard Amrud 

 

Styret har hatt 5 styremøter, og ellers mye kontakt gjennom telefon, e-post og samtaler ellers. 

1. vara møter på alle styremøter. Alle styremøter blir i all hovedsak arrangert hjemme til hvert 

enkelt styremedlem. Referat fra våre styremøter finner du på vår hjemmeside under referater. 

 

 
 



2.  Medlemstall 

 
Type medlem 2021 2020 2019 

Medlemstall totalt 65 64 63 

Hovedmedlemmer 52 50 52 

Husstandsmedlemmer 7 7 4 

Æresmedlemmer 6 7 7 

 

Lagets æresmedlemmer er: 

Erland Myhrmoen, Sigurd Krekke, Øyvind Myhrsveen, Erik P. Borgen, Øyvind Krogsveen og 

Lars Romsås 

 

Sigurd Krekke er også æresmedlem i Oppland Sau og Geit. 

Erland Myhrmoen gikk bort 11. november 2021. 

 

 

3. Representants oppgaver 
 

Camilla Segelstad Johnny Høyesveen og Per Arne Brenden møtte på årsmøtet i fylkeslaget 

som dette året ble avholdt på Teams. Takk til Camilla for gjestfrihet og servering. Knut 

Evensen representerte Fåvang på samling for tillitsvalgte 17. november som foregikk på 

Teams. Grunnet korona så har det ikke vært avholdt regionmøter dette året. 

 

Knut Evensen er leder i Oppland Sau og Geit og sitter da i representantskapet i NSG.I tillegg 

er han leder av kontrollutvalget i NSG. 

  

 
 

 

Årsmøte i OSG, avd Fåvang 

 

 

 



4. Medlemsmøter og aktiviteter  

 
Året 2021 har i likhet med foregående år vært preget av situasjonen rundt korona. Mange av 

våre planlagte aktiviteter ble avlyst, og årsmøtet i januar ble avholdt pr SMS, dvs dette var før 

vi var drevne på Teams. 

 

Som tidligere år så er målet for våre møter og samlinger ellers og gi kunnskap, informasjon 

og ikke minst gi den enkelte sosialt påfyll i form av både servering og god prat med kollegaer. 

Lærdom blir vi aldri for gamle til, så fortsett å mæt opp. 

 

 

1. Årsmøtet ble arrangert som et «stille møte» på 26. januar. Styret var samlet, og var det 

saker, innvendinger, valg mm så skulle det varsles pr SMS til styret som så informerte 

resterende. Vanlige årsmøtesaker og et rolig møte som forventet. 

 

2. Årsmøte i OSG 20. januar ble dette året arrangert på Teams. Camilla, Johnny og Per 

Arne møtte for Fåvang. 

 

3. Lammekaffe ble avhold 27. april og 12. mai. Begge ganger på Ysterikroa. Et 

velfortjent «pust i bakken» i travle tider, og ikke minst trivelig å treffe gode kollegaer. 

Nærmere 30 personer møtte. 

 

4. Årets Fårikålfestival ble ikke helt som tidligere år. Fåvang som både lag og tettsted 

føler seg ikke veldig involvert i dette lenger. Vi sendte ut invitasjon til både 

forretninger og lag i bygda om å delta på en dag for sauen under kåringsdagen som ble 

avholdt ved Tromsvang. Dårlig respons fra mange, men vi fikk til en fin dag med 

ungdommer som viste fram traktorene sine, og ellers litt torgsalg av både poteter, 

honning, egg mm fra ivrige unger. Takk til dere som stilte opp. Kåringen ble 

vellykket, så all grunn til å være fornøyd med dagen. 

 

5. Fjøsmøte denne høsten var hos Vegard Amrud. Her fikk vi se nytt flott ombygd fjøs, 

og ikke minst ungdom som satser. Vegar er med i værringene på spæl, så fint fjøs og 

fin sau. Rovviltansvarlig i OSG Jonny Mathisen informerte om rovviltsøknad og 

viktigheten av dette. Sosialt og godt møte med både prat og god servering. 23 personer 

møtte. 

 

6. Årets nye innslag i vår regi var slaktekurs med Stian Espedal og Frode Hetland. Stian 

er saukar til fingerspissene og kommer fra Rogaland og er både «gammel slakter» og 

nå rådgiver på sau. Frode kjører nødslakt, så dette var karer som kunne jobben. Vi 

lærte bla avlivning, slakting, oppdeling og det å utnytte slaktet til mange fine 

matretter. Kurset ble avholdt på Søre Berge med 14 deltagere 

 

7. Høstmøte ble avholdt i Fjelltun 1. november. Leder i markedsrådet i NSG Marthe 

Lang-Ree pratet om marked og litt om hva som skjer i NSG. Erik B Haave fortalte om 

satsingen hos Innkjøpslaget/Byggern, og hva de har av produkter til småfe. Årets 

seminkatalog ble gjennomgått av Edvard og Odd Steinar. Pølser, kaffe og lugomt 

møte. 22 personer møtte. 

 

 



 
 

Slaktekurs 

 

Nok et år «i sauens tjeneste». Tross vanskeligheter med avvikling i forhold til korona så har 

året vært noenlunde selv om både vårmøte og julebord ble avlyst. Det å skape aktiviteter er 

både moro og inspirerende, så takk til alle som har stilt opp i en eller annen grad. 

 

 

5. Organisert beitebruk, rovdyr og sau i kommunen  

 
Antall dyr på utmarksbeite holder seg stabilt, og kun små endringer. Antall sau har økt med 

har gått opp med 228 sau sammenlignet med 2020. Totalt var det 20 270 sau på utmarksbeite 

sommeren 2021. Vi hører fortsatt til blant de største kommunene i landet, så vi beholder 

posisjonen som en sterk sauekommune. 

 

I Ringebu kommune er det totalt 106 enheter som søker om produksjonstilskudd, 96 med sau, 

4 med melk og 6 med ammegeit. En liten nedgang sau og ammegeit hhv 2 og ut i fra kan det 

sies å være stabilt. Vi har flere nye brukere i bygda dette året i forbindelse med 

generasjonsskifte. Det er svært gledelig. Vi har sendt ut en velkomsthilsen til disse med 

invitasjon om å være med på våre arrangement og aktiviteter. Når vi får de med håper vi 

selvfølgelig at de vil bli medlemmer i NSG, og det har vi fått respons på.  

 

I Fåvang sine beitelag ble det sluppet 4181 voksne og 7138 lam på beite, i alt 11 319 sau. 

Dette er en nedgang 111 sau i forhold til 2020. Det viser at sauetallet i Fåvang er stabilt.  

 



Tapstallene i kommunene er høyere enn på flere år. Det er spesielt områdene i Ringebu tapene 

er store. Jerven har herjet stygt både i Ramshytta og Vekkom sine beiteområder, mens vi har 

sluppet noe lettere her i Fåvang. Vestsida «leder», noe som kanskje var utenkelig for noen år 

siden.  

 

Det å søke rovvilterstatning er viktig at den enkelte gjør slik at de reelle tapstallene blir så 

riktig som mulig. Dette tok vi opp på fjøsmøte i oktober hvor Jonny Mathisen informerte, så 

vi har fokus på dette. 

 

En annen skadevolder som bekymrer, er løshund. Vi ser flere tilfeller av dette hvert år, og det 

øker. OSG og NSG er på saken, og det har vært møte både med politiet, Mattilsynet 

 

Oppland Sau og Geit gjør en god jobb på dette med rovdyr, og som i fjor ble det daglig 

oppdatert på OSG sin hjemmeside om observasjoner og rovviltskader. En nyttig lenke for oss 

med sau.  

Vi retter også en stor takk til jegerne som står på nærmest dag og natt, enten det i skadefelling 

eller ordinær jakt. Fåvang Sau og Geit bidrar også økonomisk til jaktlagene, men langt ifra 

nok sett ut fra antall timer det legges ned. Igjen; tusen takk. 

 

 

 
 

 

Tilsyn av sau er viktig, og en gjeterhund skulle alle ha       

 

 



Oversikt organisert beitebruk i Ringebu kommune 2021 

 

 

Sluppet på beite 2021 Tapt på beite 2021 Tap %  

 

Lag Voksne Lam I alt Voksne Lam I alt % 

Ramshytta 2021 3597 5618 54 371 425 7,56 

Vekkom 1204 2129 3333 26 176 202 6,06 

Brekkom 857 1542 2399 12 67 79 3,29 

Vestsida 1711 2888 4599 43 110 153 3,33 

Fåvang 1613 2708 4321 35 79 114 2,64 

Sum 2021 7406 12 864 20 270 170 803 973 4,60 

 

 

Sluppet på beite 2010-2020 Tapt på beite 2010-20 

 

Tap i 

År Voksne Lam I alt Voksne Lam I alt % 

2020 7359 12 683 20 042  166 485 651 3,25 

2019 7136 12 753 19 889   159 441 600 3,02 

2018 7648 12 590 20 238 231 581 812 4,01 

2017 7838 13 378 21 216 219 665 844 4,31 

2016 7567 13 170 20 737 218 609 827 3,99 

2015 7457 12 736 20 193 190 763 953 4,72 

2014 7217 12 385 19 602 208 541 749 3,82 

2013 7406 12 738 20 144 283 746 1029 5,11 

2012 7074 11 663 18 737 263 575 838 4,47 

2011 7377 12 838 20 215 306 624 930 4,60 

2010 7447 12 599 20 046 373 800 1173 5,85 

 

Ringebu kommune ligger stabilt på antall sau, og på landsbasis er det en liten oppgang 0,01 % 

eller 676 sauer. Totalt er det 948 175 sauer pr 1. mars 2021 fordelt 13 533 jordbruksenheter. 

 

 
 

Radiobjeller er et godt hjelpemiddel for beitebrukeren 



Voldte skadegjørere, dokumentert og erstattet Ringebu kommune 2017-2021: 

 

Skadedyr År Voksne Lam I alt 

Jerv 2017 3 58 61 

Jerv 2018 6 109 115 

Jerv 2019 3 62 65 

Jerv 2020 6 45 51 

Jerv 2021 41 375 416 

Gaupe  2016 0 0 0 

Gaupe 2017 1 1 2 

Gaupe 2018 0 0 0 

Gaupe 2019 0 10 10 

Gaupe 2020 0 0 0 

Gaupe 2021 1 32 33 

Bjørn 2017 72 26 98 

Bjørn 2018 49 22 71 

Bjørn 2019 18 4 22 

Bjørn 2020 0 0 0 

Bjørn 2021 0 0 0 

Ulv 2017 11 162 173 

Ulv 2018 0 0 0 

Ulv 2019 0 0 0 

Ulv 2020 18 76 94 

Ulv 2021 5 7 12 

Kongeørn 2017 0 9 9 

Kongeørn 2018 0 16 16 

Kongeørn 2019 0 10 10 

Kongeørn 2020 0 20 2 

Kongeørn 2021 0 11 11 

 

 

Erstatning i forhold til tap og søkt rovdyrerstatning på beite Ringebu kommune 2015-2021: 

 

År Tap på beite Krav Erstattet % Erst. 

 Voksne Lam Voksne  Lam Voksne Lam Totalt 

2015 190 763 100 437 76 332 76,1 

2016 218 609 134 371 84 210 58,2 

2017 219 665 135 409 87 257 63,2 

2018 231 581 100 313 55 161 52,3 

2019 159 441   22 88  

2020 166 485 34 178 24 123 69,3 

2021 170 803 47 425 25 334 76 

 

17 beitebrukere leverte søknader for erstatning for tap til fredet rovvilt i Ringebu, noe som 

kanskje er litt lavt, så en oppgave for beitelagene å få oversikt og informasjon ut til den 

enkelte beitebruker om dette. Vi vet at mange gruer seg for søknaden da denne blir mer 

omfattende for hvert år. Vi hadde dette som tema på fjøsmøte i høst, men mulig vi burde tatt 

mere om dette? 

Erstatning for rovviltskader i Ringebu kommune I 2021 er på 859 494,- mot 369 665,- i 2020 



 
 

Sauen har det best på beite når den får være i fred 

 

 

6.  Geit 
 

Geiteholdet i Fåvang holder seg stabilt. Av de som søker produksjonstilskudd i kommunen er 

det totalt 10 besetninger hvorav 4 med mjølk og 6 med ammegeit. 

 

 
 

Effektive beiteryddere 

 



7.  Værringene og kåring 

 

Årets kåring ble igjen arrangert ved Tromsvang. Fint vær og god stemning preget kåringen, 

og igjen kunne vi starte dagen med kaffe på Ysteriet. Tradisjoner er viktig, og tradisjoner skal 

tas vare på. 

 

Alt av arrangement foregikk i området rundt Nesseskogen og det var kaffesalg i Bua som 

Sanitetsforeningen på Strand sto for så folk fikk både kaffe og gode hembåkkå kaker. I tillegg 

ble det stilt ut traktorer fra kommende generasjoner og likeså salg av lokale poteter, honning, 

egg mm. Vi håper det blir mere engasjement fra andre lokale krefter for denne dagen som 

setter Fåvang på kartet i forhold til sau og folkefesten rundt. Det å kunne vise fram det vi 

driver med er god reklame for Norsk landbruk. 

 

Fåvang har 2 avdelinger i Ring 41 i Oppland. Avdeling 45 Spæl og avdeling 48 Norsk Kvit. 

Avdelingene har egne årsmøter og årsmeldinger. I deres årsmeldinger finner du detaljerte 

resultater fra årets kåring. Ringebu har startet egen værring, så, derfor har antall stilte lam gått 

noe ned. 

Rekrutteringen til å være med i avlsarbeidet kan til tider være utfordrende, så skulle dette 

være noe for deg så ikke nøl med å ta kontakt med noen i ringen. Både Spæl og NKS 

forholdsvis stabil medlemsmasse. Takk til alle som står på med avlsarbeidet. 

Årets kåring samlet 123 lam fordelt på 17 besetninger. Av dette ble 85 kåret og 38 vraket. 

Dette gir en kåringsprosent på 69 % som er en oppgang på 2 % mot 2021 og 2 % lavere enn 

resten av Oppland. 

Raser som var representert: NKS, Spæl, Farget Spæl, GNS, Gammel Norsk sau, Rygja og 

Blæset. Dommere var Odd Steinar Granheim og Pål Kjorstad.  Mange fine lam ble kåret, så 

all honnør til dere som står på med avlsarbeidet. 

 
 

Handelen må gå 



Resultat kåring 25. september  

 

Beste indeksværer: 

 

Rase Kåringsnr. Navn O.ind Oppdretter 

Spæl 202023543 Bravo Opsahl 133 Vegard Amrud 

NKS 202023334 Lavrans Sygard 136 Ole Johan Bjørge 

 

Beste værlam sum poeng NKS: 

 

Rase Kåringsnr. Sum poeng Oppdretter 

NKS 202120120 167 Else T. og Johnny Høyesveen 

NKS 202120103 166 Bente Fjeldstad og Ole J. Bjørge 

NKS 202120119 166 Else T. og Johnny Høyesveen 

 

Beste værlam kvalitet NKS 

 

Rase Kåringsnr. Tall/sløyfe Oppdretter 

NKS 202120111 9-10-10 Kvit Frans M. Hjelstuen 

NKS 202120121 10-9-9 Rød Randi og Edvard Bjørge 

NKS 202120117 9-9-9  Blå Nina Bryhn og Terje Rotås 

 

Beste værlam sum poeng Spæl: 

 
Rase Kåringsnr. Sum poeng Oppdretter 

Spæl 202120325 158 Odd Steinar Granheim 

Spæl 202120306 151 Ane og Sondre Borgedal 

Spæl 202120310 150 Ane og Sondre Borgedal 

Spæl 202120309 150 Ane og Sondre Borgedal 

Spæl 202120291 150 Anton Myhrmoen 

Spæl 202120321 150 Gunhild Lindvik og Knut Evensen 

 

Beste værlam kvalitet Spæl: 

 

Rase Kåringsnr. Sum poeng Oppdretter 

Spæl 202120300 9-9-8 Kvit Ida Furusæter Amrud og Bjørnar Amrud 

Spæl 202120301 9-8-8 Rød Ida Furusæter Amrud og Bjørnar Amrud 

Spæl 202120310 9-8-7 Blå Ane og Sondre Borgedal 

 

Beste værlam kvalitet andre raser: 

 

Rase Kåringsnr. Sum poeng Oppdretter 

Farget spæl 202120329 9-9-8-9-9 Kvit Odd Steinar Granheim 

GNS 202120315 9-9-9-9 Rød Simona Kostelnikova og Tor Brubak 

Rygja 202120295 8-8-8-8-8 Blå Anton Myhrmoen 

 

 

 

 



 
 

Ivrige selgere 

 

Semin: 

 

Årets seminsesong ble en gedigen fiasko, landet over. Etter at seminsesongen var over så kom 

det fram at fortynningsvæsken hadde feil som gjorde at lite av sæden levde når den så skulle 

«settes ut i praksis». Hva resultatet blir av dette vites pr skrivende stund ikke.  Avlssjef i NSG 

Thor Blichfeldt har beklaget det og lagt seg flat på dette, så da får vi håper at de finner ut av 

det, og at vi kommer styrket ut neste år. På landsbasis ble tilslaget 59 % på NKS og 48 % på 

spæl. 

 

Når det gjelder ringene er semin resultatene slik: 

 

 

Avdeling Antall ins. Omløp Tilslag Tilslags % 

45 Spæl 74 53 21 28 % 

48 NKS 92 46 46 50 % 

 

I årets seminkatalog var vi representert med: 

 

• Kvit Spæl 201823324 Vinner Romsås Ane og Sondre Borgedal 

 

 

 



 

 
 

 



8. Gjeterhund 

Gjeterhundarbeidet i Fåvang er organisert under Midt-Gudbrandsdal gjeterhundlag som før. 

Det gode arbeidet som legges ned lokalt i Fåvang må nevnes. Mange av ildsjelene hører til i 

Fåvang så mange av treningskveldene er lagt til Fåvang. Vi oppfordrer alle med interesse for 

gjeterhund om å bli med på trening med eller uten hund. Dette er et ufarlig miljø, det er 

sosialt, det handler om sau og hund og ikke minst det er lærerikt. Sist år har det også kommet 

til flere nye medlemmer som starter opp med gjeterhund, så det spirer og gror. Flere av våre 

medlemmer er med i konkurranser og prøver med gode resultat. Vi har også flere dyktige 

instruktører fra Fåvang som stiller opp og gir oss gode råd. Vi er avhengige av å ha noen som 

kan gi oss gode råd, så takk for at dere stiller opp.  

 

 

9. Saueklippere 

Fåvang er kjent for sitt gode sauemiljø, og ikke minst gode saueklippere. Under årets NM 

som gikk av stabelen siste helga i september var vi representert med 3 klippere: Stein Timo 

Søren, Lars Sønstevoldhaugen og Sindre Myhrsveen. Og de presterte alle sammen. Når 

finalene i de ulike klasser var ferdige så ble det sølv i NM finale på Sindre, Lars nr 4 i åpen 

internasjonal og Stein Timo nr 6 i mellomklassen, Gratulerer alle sammen. 

Klippemiljøet i Fåvang er fortsatt både stort og godt. Vi er godt hjulpet med «egne klippere» 

og det kommer stadig til nye. Vi søkte om å få holde kurs for nybegynnere og 

viderekommende, men vi fikk avslag på dette fra NSG da andre deler av Oppland var 

prioritert når det gjelder å avholde kurs. Vi skal sette pris på de vi har, ta godt vare på dem og 

legg til rette for de med både gode klippeforhold og god servering. 

 



10. Fra styret 

Likeså 2020 ble året preget av korona og dermed lite aktivitet mot mere vanlige år. Men vi 

kommer oss i gjennom med noe aktivitet, og noe som går i vasken. Vi hadde bla gledes oss til 

julebord som en verdig avslutning på året, men det ble dessverre avlyst.  

Organisasjonsarbeid i slike tider som nå kan være utfordrende og litt deprimerende. Det er 

nettopp det å arrangere, samle folk og lage en happening ut av det som er viktig. Det prates 

mye om psykisk helse i landbruket, og nettopp det å samles og høre hvordan andre har det og 

opplever ting kan være god medisin. Dette gjeler ikke minst lammekaffe hvor vi kan samles 

og prate om ting som tynger, og ikke minst det som gleder. 

Det å drive organisasjonsarbeid er spennende, og det er lærerikt. Mye kan se lett ut fra 

utsiden, men det er mange hensyn å ta, og alle skal tekkes. Vi i styret håper vi har levert 

noenlunde og at medlemskapet føles riktig. Og til dere som blir spurt om stille til valg om det 

er Sau og Geit eller andre lag så si ja. Det vil dere ikke angre på. 

Når vi så går inn i 2022 så håper vi på et godt år for småfenæringen. Vi er som alle andre 

grupper i landbruket under press med dårlig økonomi og arbeid mer eller mindre året rundt. 

Vi ser lyspunkter, og forventningen er store med en regjering som har sakt de vil satse på 

norsk landbruk. Det gjenstår å se, men det er viktig å ha trua. 

Det er gledelig å sjå at det nye brukere på flere garder i forbindelse med generasjonsskifte. 

Det at noen kommer etter er ikke alltid en selvfølge, og til alle dere; velkommen som 

gardbrukere og velkommen til Fåvang Sau og Geit. 

Et av våre æresmedlemmer gikk bort dette året. En ordentlig sauekar var Erland Myhrmoen, 

og vi takker for innsatsen i Fåvang Sau og Geit gjennom mange år. 

Styret takker også alle som har involvert seg i småfenæringa i Fåvang i året som har gått. 

Noen stiller fjøs til disposisjon for ulike kurs og møter, gjennom ulike dugnader og 

arrangement ellers. Tusen takk til alle våre sponsorer og støttespillere, Oppland Sau og Geit 

og Norsk Sau & Geit for samarbeidet i året som har gått. 

 

 

 

Fåvang 13. januar 2022 

 

Styret Fåvang sau & geit 
 

 

 

 



          

Takk til alle våre sponsorer 
 

 

 

 
 

                   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

                         

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

Bjørn Erik Pettersen tlf 480 43 118 
 

 

 

 

 

 

Bygger'n Fåvang 
 

https://www.byggern.no/butikker/bygger-n-favang/
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Lågen Elektro AS 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


