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1.  Styret 2011

Leder:    Sigurd Krekke                                                           
Nestleder:  Lars P. Haugen
Kasserer:  Johnny Høyesveen 
Sekretær:  Knut Evensen
Styremedlem:  Mette Amrud Sylte
                                                                       
1. vara   Geir Amrud
2. vara   Erik Ellingsberg
3. vara   Øyvind Myhrsveen

Revisorer:  Anders G. Fretheim og Øyvind Rønningen

Bak fra venstre: Jonny Høyesveen, Mette Amrud Sylte, Knut Evensen. 
Foran fra venstre: Lars P. Haugen og Sigurd Krekke.

2.  Medlemstall
                                                                2010 2009 2008       
Medlemstall for 2011   66   69   70   57
Herav hovedmedlemmer  58   60   61   49
Husstandsmedlemmer       2            2     2     2
Æresmedlemmer     6     7     7     6
Lagets æresmedlemmer er:
Guttorm Åløkken, Oddmund Rønningen, Lars Kleven, Hans M. Hjelstuen, Erland Myhrmoen og 
Sigurd Krekke.
Hans M. Hjelstuen og Sigurd Krekke er også æresmedlemmer i Oppland Sau og Geit.



3

3.  Representants oppgaver

Øyvind Krogsveen er medlem og nestleder i fagråd geit i Oppland.
Sigurd Krekke og Johnny Høyesveen var årsmøteutsendinger til årsmøtet i fylkeslaget.
Laget har også vært representert på regionmøter i OSG

  
                    

Øyvind Krogsveen er geitas mann i Fåvang 

4.  Møter

Styret har hatt 4 styremøter i 2011, og mange saker er løst pr telefon. Styret har hatt lagt bak seg et aktivt 
år med mange møter utenom styremøter, så kontakten er god. Det er gjennomført 3 medlemsmøter med 
vekt på tiden rundt lamming, foring i paringsesongen og rutiner omkring paring, og til slutt fjøsmøte med 
utplukk av livlam. Oppslutningen er god noe som gjenspeiler den store interessen for sau som er blant lagets 
medlemmer. 
   

Fra medlemsmøte på Sør-Fåvang grendehus
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5.  Aktiviteter

Fåvang Sau og Geit har hatt et aktivt år. 
Det begynte med en ide om å vise våre fremtidige lokale politikere i kommunen hva sauen betyr som næring 
i kommunen, og ikke minst hva vi sliter med i forhold til rovdyr. Tur til Tromsbua ble fastlagt, men avlyst 
pga ”høljregn”. 
I stedet møttes vi på Sør-Fåvang grendehus. Engasjementet ble skapt, og dette resulterte i mange møter 
og presseomtaler i både GD og Dølen. Som kjent endte dette opp i ”rovdyrforliket i Ringebu” som ble et 
enstemmig dokument fra næringa og samtlige partier i kommunen. Dokumentet ble formidlet til alt fra 
lokale politikere, div organisasjoner og representanter på stortinget.

Årets fårikålfestival ble en suksess. Været var med oss og det ble gjennomført kåring, rovdyrmøte og til 
slutt sauens festdag i Ringebu. Her deltok vi med mannskap for ulike gjøremål i forbindelse med ulike 
arrangementer, og vi hadde stand sammen med OSG.
Vi i næringa er heldige som bor i en kommune som gjør slik stas på sauen og dens kvaliteter.

Årets store sak i Fåvang Sau og Geit var rovdyrforliket. Politikerne ga oss stor oppslutning i forbindelse 
med Rovdyrforliket. Bildet er fra møte i Sør Fåvang grendehus.
Fra h. Erik S Winther, Arne Fossmo, Iver Hammeren, Svein Ivar Sæther, Jan Erik Brenden og Stein Nerli 
Morken.
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6. Beitebruk 

I Ringebu har antall beitedyr økt med 169 sauer til totalt 20215 sau på beite. Antall garder med sau er 110 
mot 128 i 2001 og 120 i 2005. Selv om antall garder med sau går litt ned øker sauetallet.
For Fåvang sin del ble det sluppet 4002 voksne og 6771 lam på beite, i alt 10773 dyr. Til sammenligning ble 
det i 2010 sluppet 10334 dyr, altså en økning på 439 dyr.

Oversikt organisert beitebruk i Ringebu 2011

Sauen må få fred til å beite på utsiden av gjerdet i framtiden



6

7.  Rovdyr

Det er gledelig å se at årets tapsprosent pga rovdyr har gått ned for Ringebu kommune. Man skal være 
forsiktig med å dra konklusjoner av dette, men vi får håpe dette er et skritt i riktig retning og at tapene 
fortsetter å gå ned. 
I juni ble det felt en bjørn på Rollstulen av det kommunale jaktlaget. En fjær i hatten for jaktlaget som har 
lagt ned mange timer i dette arbeidet de siste årene. 

Oversikt over tap i utvalgte år, og de 4 siste årene:
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Som vi ser av tabellen er det langt igjen til vi får erstattet det reelle tap av dyr når vi vet at normaltapet ligger 
kun på et par %

I 2011 har 41 bruk mottatt erstatning for rovviltskader. Erstatningsbeløpet er på til sammen kr. 986 885. I 
2010 var det 62 bruk som mottok erstatning.
Tapene skyldes følgende rovdyr:
Gaupe – 7 dyr, jerv – 244 dyr, bjørn 136 – 136 dyr. Ulv – 0 dyr og kongeørn – 7 dyr.

Det ble sluppet 20 215 sau og lam på utmarksbeite i Ringebu 2011. Tapsprosenten for beitesesongen 2011 
var 4,61 %, en liten nedgang fra forrige år. Ramshytta gjeterlag har også i 2011 det høyeste tapet med 6,53 
%, mot 7,78 % i 2010.

     

Jerv og bjørn gir oss fortsatt store tap i løpet av beitesesongen

8.  Geit

Geiteholdet i Fåvang holder seg fortsatt stabilt både når det gjelder antall dyr og levert melkeliter. Alle 
besetninger er nå sanerte. Prosjektet friskere geiter går nå mot slutten, og arbeidet ser ut til og gitt gode 
resultater. Det vi er redde for er at geita resmittes fra sau på beite da det finnes både byllesjuke og cae på sau 
også. Her har Mattilsynet en jobb å gjøre.
Det er en avlsbesetning for geit i Fåvang og det er hos Ragnhild og Øyvind Krogsveen. Bukkene som stort 
sett er seminavkom granskes innad i flokken. Hver bukk må ha ca 8 påsatte geiter i produksjon for at bukken 
skal få indeks. NSG og Thor Blichfeldt gjør en kjempejobb med å bedre avlsarbeidet. 
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9.  Værringene

Fåvang har 2 avdelinger i Ring 41 i Oppland. Avdeling 45 Spæl og avdeling 48 Norsk Kvit. Avdelingene 
har egne årsmøter og årsmeldinger. Kravene til drift er skjerpet, noe som er ”påkrevd” i og med detter er 
avlsbesetninger. 
Framgangen fortsetter, men det er et stykke igjen før pallen kan entres.

10.  Kåring
Tross grålig vær møtte mange opp på årets kåring. Her var både ”utstillere, oppkjøpere” og andre 
interesserte. Selv om dette for mange er en ”uhøytidlig” konkurranse så merkes den litt ”nervøse 
stemningen” i det hver enkelt venter på dommerens dom... Tradisjon tro så ble det servert fårikål, noe som 
ble godt mottatt i en slik forsamling.

Dommere var Anders Svare på NKS og Rygja, men Pål Kjorstad tok seg av spæl. 

Blide karer på kåring

Antall kåra Fåvang 2011:
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Beste kåringslam 2011

Spæl i best kvalitet:

Topp3 spæl: Arne Amrud og 2 x Bodil og Geir Amrud

Beste Rygja: Anton Myhrmoen                                                                                             
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NKS best i kvalitet:

Topp 3 NKS: Håvard Amrud og 2 x Erik P. Borgen

Midt-Gudbrandsdal mestere 2011

Beste værlam Spæl, sum poeng:

•	 Lam nr. 201123805   132- 10-9-9-10 = 170p. Eier: Heidi og Arne Amrud

Beste værlam NKS sum poeng:

•	 Lam nr. 201123649   137- 8-10-8-9 = 172p. Eier Bjørn Krekke Fåvang
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Fåvang gjorde rent bord under Midt-Gudbransdal mesterskapet med Bjørn Krekke på NKS og Heidi og Arne 
Amrud på Spæl. I midten Laila Amrud med premie for best i kvalitet NKS.

11.  Semin

Resultatet på semin var også bra i 2011. Det er første året det er brukt mest frossen – sæd.
Frossen sæd: 166 doser. Fersk sæd: 141
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12.  Premiering

Beste indeksvær:

13.  Hjemmesiden

Sist vinter ble det fra Norsk Sau og Geit gjort klart slik at de lokallag som ønsket hjemmeside under sitt 
respektive fylkeslag skulle få anledning til å opprette en slik side.
10. mai i fjor var Fåvang Sau og Geit på nett. Man kunne da lese følgende under første innlegg:
”Endelig er vi på nett... Her vil både medlemmer og andre interesserte finne informasjon om småfeholdet i Fåvang.

Oppfordrer medlemmene til å holde seg oppdatert på hva som skjer, og ikke minst hva som skjer framover i form av aktiviteter, 
møter mm. Send også historier og bilder over hva som skjer i det enkelte fjøs nå utover våren. Lykke til med lamminga og 
gratulerer til deg som medlem med ny hjemmeside.”
Siden har dette ”balet” det på seg slik at i dag fremstår hjemmesiden vår som en fagbase for småfeholdet i 
Fåvang. Her finner man historiske innslag og fakta fra organisasjonen, oversikt over beitebruken, referat fra 
styremøter, årsmeldinger fra de senere år, informasjon om dagens aktuelle saker som ullevering og møter 
mm. Og mye mer. Målet til styret er å kunne benytte dette som men informasjonskanal for aktiviteter og 
annen nødvendig informasjon. 

Beitelagene kan også benytte siden til å informere sine medlemmer om aktuell informasjon.
Medlemmer oppfordres også til å bidra med saker som kan deles på hjemmesiden.
Fåvang Sau og Geit er eneste lokallaget i Oppland som har hjemmeside i Oppland.
Neste side viser eksempel på Fåvang sin hjemmeside.
Adressen vår er: http://www.nsg.no/oppland/faavang/



13



14

14.  Fårikålfestivalen
Fårikålfestivalen ble igjen en suksess. Det var mange frammøtte og stor ståhei i sentrum denne dagen. På 
kvelden var det både smalahoveaften i Sør-Fåvang grendehus, ”ettersank” i teltet hos Anni, og forskjellige 
”fårefester” på flere av overnattingsplassene i kommunen. Kort sagt et svært vellykket arrangement, og en 
god reklame for sauen.

Fåvang Sau og Geit var godt representert i sentrum denne dagen. Vi deltok på stand sammen med Oppland 
og Ringebu Sau og Geit. Her hadde vi diverse informasjonsmateriell i tilegg til ”muntlig informasjon”... 
Hans var speaker på klippeshow og premieutdeling etter årets kåring i Midt-dalen. Den gjeveste prisen her 
stakk Arne og Heidi Amrud av med beste kåra vær.
Evalueringsmøte for årets festival er avholdt, og allerede nye ideer for 
neste års arrangement viser at Fårikålfestivalen er kommet for å bli.                                                                                                                  

Publikumsmagneten er oppvisning med gjeterhund. Lars Romsås ga oss en flott oppvisning og retteledning i 
bruk av gjeterhund.       
   

Hans er sjølskreven som speaker når det er sau med i bildet   

                                                     



15

15.  Sluttkommentar
2011 har vært et aktivt år for Fåvang Sau og Geit. Det vi husker best er det mange ganger nevnte 
”Rovdyrforliket”. Her gikk vi i bresjen for å få med oss våre fremtidige politikere til å hjelpe en hardt 
presset næring i forhold til beitebruk og rovdyr. Heldigvis ble ikke 2011 slik vi fryktet. Tapene bedret seg, 
men her snur det fort, slik at vi må ikke sove i timen. Kampen for å benytte utmarka uten rovdyrtap fortsetter 
også i Fåvang Sau og Geit.
Vi takker også det kommunale jaktlaget som felte en bjørn under skadefellingsjakt på Rollstulen i juni 
måned. Her legges det ned mange timer i løpet av et år, så en felling gir inspirasjon og nytt mot for hele 
jaktlaget samtidig som tapene vil gå ned for oss i næringa.

Beitesesongen ble allikevel en utfordring tross moderate tap av dyr på beite.
Vi fikk den verste regnsommeren på mange år, ja for å ikke si hundre år. Mange av lammene var lette ved 
sanking, men ved hjelp av gode beiter og litt til ble det levert mange fine lam selv om det nok sto igjen en 
god del lam lengre en vanlig. Fåvang Sau og Geit satte fokus på dette og vi holdt høstmøte med tema foring. 
Etterspørselen etter lammekjøtt er stadig økende og i år måtte det importeres lam for å sikre 
pinnekjøttproduksjonen. Et slikt scenario er et tankekors når vi tenker på sau, rovdyr og bruk av utmarka…

Sauen har ikke bare kjøtt. Den produserer også ull. I Fåvang er vi så heldige å ha et aktivt klippemiljø som 
gjør at det ikke er problemer med å få klipt sauen. Det er det mange andre som sliter med. Ekstra moro er det 
også at de hevder seg i klippekonkurranser. Under årets NM i Øyer ble Sindre Myhrsveen beste nordmann 
i sin klasse med en 3. plass mens Kai Thore Høyesveen fulgte på plassen etter. For utenforstående er 
klasseinndelingen litt innviklet, og dette er tatt opp som en sak som vi vil jobbe videre med.

Vi kommer også å huske 2011 som året da vi fikk på plass hjemmeside på nettet. Dette skal bli en 
informasjonskanal for småfeholdet i Fåvang hvor vi finner nødvendig informasjon året gjennom.

Til slutt vil vi takke NSG og Oppland Sau og Geit for samarbeidet. Takk går også til alle andre i bygda som 
har gjort en innsats for småfenæringa i Fåvang og alle våre medlemmer. Tusen takk alle sammen.

Fåvang 23.1.2012

 Sigurd Krekke      Lars Haugen     Knut Evensen     Johnny Høyesveen     Mette Amrud Sylte
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   +   Rovdyrforliket i Ringebu
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