
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEDMARK SAU OG GEIT 
Telstad, 22. oktober 

Agnete Fauskrud 
agnetefauskrud@hotmail.no 

Ledersamling 
      



Per Joar åpner møte på Telstad, og ønsker alle velkommen.  

Vi kjører først presentasjon av alle deltakere, hvor antall møtte er 18 stykk fra totalt 9 

lokallag. I tillegg var leder i valgkomiteen i Hedmark Sau og Geit til stede, Kjell Gunnar 

Tveråen. 

 

Magne Horten får ordet og gir en oppdatering fra væring 30. Han forteller om avdelingene, 

og to nye medlemmer, Inger Johanne Eggen og Agnete Fauskrud.  

Det informeres også om nytt salgsopplegg på værer fra ringen i år via NSG sin egen 

hjemmeside, under fylkeslag Hedmark. Spæl er allerede utsolgt, og NKS kommer ut iløpet 

av dagen. Det ønskes tilbakemeldinger fra brukere av salgsopplegget, om de er fornøyde 

med bestillingsmetoden. 

Ellers ser det ut til å bli trangere økonomisk for værringen fremover, da NSG semin 

overfører mer økonomisk ansvar over på værringene. Men per nå er det bra med midler i 

værring 30. 

Bruken av avkomsgransket vedder, og videresalg av disse er viktig for økonomien i 

værringen.  

På ledersamlingen er det enighet om at det burde vært mer fokus på ben i semin utvalget. 

Ellers går praten litt løst rundt eliteværer, semin osv. Det virker som folk har trua, og har 

tenkt å inseminere i år, til tross for tilslaget i fjor.  

Det har blitt stilt kritiske spørsmål til NSG semin fra både leder i fylkeslaget Hedmark på 

årsmøte, og sendt inn brev fra værring 30. Ola Flaten formen et brev med bakgrunn i 

forskning gjort rundt foring og stell. For god kvalitet på sæd kreves bra for og god tilgang 

på protein. Det er ikke kommet tilbakemelding på brevet, men i årets seminkatalog er det 

gjort tiltak på type grovfor og type kraftfor. Det er grunn til å tro at dette vil gi positivt 

utslag på tilslaget etter årets parrings sesong! Det er i hvert fall lov å håpe.   

 

 

Gjennomgang av lokallag 

 

Odal Sau og Geit 

 

9 medlemmer, 3 aktive saubruk. Samarbeid med Romedal og Stange. Ønske om samarbeid 

med arrangement med nabolag. Lite aktivitet i lokallaget.  

Mye tap til ulv, og dokumentert til gaupe. Ca 20% tap. Det oppleves at det blir søkt 

skadefelling av uorganiserte beitebrukere, og at det da mangler info til de som er 

organisert. Det kan gå opp mot to, tre dager før de i organiserte laga får vite om 

søknaden/skadefellingen. Dette tar styret i HSG opp med statsforvalteren. 

 

Løten/Vang 

 

Vårmøter, høstmøter,kåring. Noe samarbeid med Ringsaker. Lite påmeldte på 

arrangement, og et ønske om bredere samarbeid med andre lokallag i nærheten. Rolig i år 

mtp rovdyr/ulv, mot for siste åra som har vært. Løten sør har vært mer utsatt. Alle 5 store 

rovdyr i området, til og med ørn. Ikke dokumentert skade til alle slag.  

 



Romedal/Stange 

 

2 ulver i området. Mye tap. Kåring er på banen igjen etter å ha vært dødt i noen år, det 

har også vært utført kadaverhundkurs. Det kjøres også vår/høst møte, og felles møte med 

beitelaget for storfe.  

 

Os Sau og Geit 

Kåring i sammen med Tolga, ullevering, gjeterhundprøve, En del samarbeid med Tolga. 

Samtlige er med i organisert beitebruk. Mye tap mot Trøndelag, tap til jerv. Mot Engerdal 

er det store tap til jerv, bjørn og ørn.  

 

«Det var gode tilbakemeldinger fra statsforvalteren i fjor på erstatning. Og det var lite 

«krangling» om å få erstatning.  

Det gis inntrykk av at ikke alle er like nøye med å søke erstatning. Viktig at folk søker 

uavhengig av hvor lite som er tapt!  

Dersom hvert enkelt lokallag kan møtes for å hjelpes til å fylle ut erstatnings søknad er 

dette veldig positivt! « 

 

 

Tolga 

Normal aktivitet. Beredskapsprosjekt med kommune m/mer. Alle gårdbrukere i Tolga har 

en beredskapsperm i ettertid av prosjektet. Samlet grupper og samarbeidet for å få til 

beredskapsplaner per bruk.  

Tatt ut mye jerv i området. Rekordlite tap til rovdyr i år, ca 4 % tap.  

Folldal 

«Normal» aktivitet som i de andre lagene. En del gjeterhundaktivitet. Lite tap til rovdyr. 

Skadefelling på jerv for 3 dager, etter dokumentert skade. Fikk ikke utvidet skadefelling 

pga at det ikke var nye skader, og det ble heller ikke gitt skadefelling med begrunnelse av 

at det var lisensjakt. Sendt epost til Per Fossheim ang dette, men ikke fått svar. Ellen Anni 

sender epost på nytt, med styret i HSG på kopi. Det er mer «verktøy» å bruke når man får 

skadefelling enn ordinær lisensjakt.  

Ellers aktivt lag, med mye aktive medlemmer. Medbedt skadefellingslaget og kommunen 

på møte. 3 mjølkegeit besetninger.  

Rendalen  

3 besetninger på utmark, 2 på innmark. Mye rovdyr. Temmelig dødt miljø.  

Tynset 

«Normal» aktivitet. Godt samarbeid med statsforvalteren, Julie Stubsjøen. Vårmøte hvor 

andre lokallag var invitert. Tynset blir 75 år, og dette skal feires med jubileumsfest. Det 

skrives også en bok i denne sammenheng. Ca 25 medlemmer. 400 saubrukere i starten når 

Tynset ble opprettet, litt over 30 nå. Lite tap til rovdyr i år, mot for tidligere. Det har 

vært bjørn, jerv og gaupe i distriktet. Kun dokumentert til jerv og bjørn. Veldig bra 

fellingsmetode som er tatt i bruk. Svært effektiv jakt og mye skryt til fellingslaget.  

Ringsaker 

«Normal» aktivitet. Har også hatt slakterkurs og klippekurs. Dyktige jegere som tar ut 

meget effektivt i skadefelling. Sliter med en del hundeskader.  



Det ble ellers gått igjennom litt fra Per Joar og Agnete deltok på representantskapsmøte 

på Gardemoen, 17-18 oktober. Samme spørsmål ble nevnt på ledersamling, og det var også 

ifra samlingen tydet på at de savnet tydelig kommunikasjon fra NSG sentralt.  

 

Det ble også stilt spørsmål om administrasjon i NSG styrte det utvalgte styret sentralt, 

eller om styret, styrte administrasjon.  

Ellers prøver lokallagene smått å få med seg flere medlemmer, men dette sees på som noe 

trøblete. Vi håper at økt aktivitet på fylkesnivå kan få opp engasjement litt, og det ble 

også foreslått å samarbeide mer blant lokallagene. Det er mange små lokallag oppover i 

dalen, som man enkelt kan be med på det som skjer i de større lagene. Det oppfordres 

også til lokallagene og ta kontakt med fylkesstyret om det er ting som skjer rundt lokalt, 

enten det er arrangement, eller om det foregår andre ting det ønskes hjelp med.  

 

Samlingen på Telstad er vel gjennomført med oppdatering mellom lokallag og fylkeslag 

begge veger. Det ble servert topp mat med spekemat, røklaks, eggerøre og karbonader.  

Takk for fin samling!  

 

Fra venstre: Per Jonas Mobråthen, Ellen Anni Hovden, Per Joar Nesthun, Ingeborg Hellem 

Hoelstad, Øystein Knutsen, Jorunn Egner, Runar Myrvold, Inger Johanne Eggen, Audun 

Urset, Jon Iver Jordet, Kjell Gunnar Tveråen, Beate Ramlo, Lars Inge Ytterhaug, Martin 

Mostue, Hallvard Urset, Erling Birger Semmingsen 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


