
Løten og Vang Sau og Geit   
 

 

 
Årsmelding 2011 

 
 
Styret har bestått av:     Vara: 
Leder:  Ingrid Lekve   1 Øystein Knutsen 

Nestleder:  Ulf Skårholen   2 Håkon Flagstad 

Kasserer :  Fred Hagen    3 Trond Haugom 

Sekretær:  Even Norderhaug 

Styremedl.:  Sverre Bratberg 

 

Revisorer: 
Inger Marit Berntsen 

Per Lindholt 

 

Avlsutvalg 
Øystein Knutsen  

Olav Landheim        

 

Valgkomite: 
Frank Lunde, leder 

Liv Anne Kaveldiget 

Hallgeir Aas 

 
Medlemmer: 
2011  2010  2009  2008   2007  2006 

   57   55   53   59   66   73 

Av medlemstallet i 2011 er 36 hovedmedlemmer, 17 husstandsmedlemmer og 4 

æresmedlemmer. Tallene er medlemmer pr. 31.12.2011. 

 

Representasjon i fylkeslaget: 
Øystein Knutsen Styremedlem  valgt årsmøtet 2011.  

Kåringsdommer og styremedlem ring 30 

Ulf Skårholen Leder i valgkomiteen 

Per Lindholt gikk ut av styrer i 2011. Er styremedlem i ring 30. 

Nils Magnar Rom gikk ut av styret i 2011. 

 

 

Årsmøte: 
Rosenlund i Løten 27. januar. Vanlige årsmøtesaker i henhold til lagets vedtekter 
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Styremøter: 
Det er avholdt 8 styremøter, derav 1 telefonmøte. 

 

 
Andre møter: 
Vårmøte: avholdt på Rokosjøen Camping den 11.4. 

Kjell Smestad fortalte om bruk av ettersøkshund på kadaver, Per Lindholt 

informerte om bruk av radiobjeller. 

 

Høstmøte: avholdt 27.10. på Kilde, 30 medlemmer møtte. 

Mattilsynet, Fylkesmannens miljøvernavd. og landbruksavd, Landbrukssjefen, 

ordfører og almenningsbestyrer var innbudt for å holde hver sin innledning med 

tanke på beitedyr/rovdyrproblemene, med etterfølgende gruppearbeid og 

oppsummering.   

 

Deltakelse på årsmøte Hedmark Sau og Geit: Ingrid Lekve, Ulf Skårholen, Even 

Norderhaug. 

 

Arrangementer: 
Seterstevne ble avholdt på Bringbu 05.08. Dessverre var deltagelsen fra 

medlemmene svært lav. Vi som var der hadde det riktig så trivelig.             

 

Kurs: Kurs i kadaversøk med hund ble arrangert i uke 43. 8 ekvipasjer detok, 5 

fra laget vårt og 3 fra Stange/Romedal. Kjell Smestad var kursinstruktør. 

 

Avlsutvalget: 
Øystein Knutsen, kåringsansvarlig 

Kåringa ble holdt hos Øystein 24.09.2011. 

Dommere: Martin og Anders Opsahl. Sekretær: Per Lindholt. 

5 besetninger stilte 35 NKS, 25 ble kåret. 1 spel ble stilt, denne ble kåret. 

Antall kårede er passe i forhold til etterspørselen av NKS, spel er mangelvare 

over hele fylket. Det oppfordres til bruk av kåra lam eller avkomsgranska 

indeksvær. 

 

Sløyfekåring NKS: nr.1 kvit 201113961 Per Lindholt 

                         nr.2 rød 201113958 Jon Gunnar Karterud 

                         nr. 3 blå 201113948 Øystein Knutsen 

Beste spel:     201113002 Dag Nylund 

 

Beste avkomsgranska vær: 201013002, o-indeks 134, Øystein Knutsen. 
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3 medlemmer har gått ut av ringarbeidet dette året da vi ikke klarte å skaffe nok 

værer som holdt kravet for innsett i ring. Det er organisert felleshenting av 

fersksæd fra Staur, 7 besetninger var med på dette. 

 

Intern informasjon: 
Det er sendt ut 4 informasjonsbrev. 

For løpende rovdyrinfo, påminnelser om møter og ullevering er det blitt brukt 

SMS fra vakttelefonen. Beiteinfo og annen aktuell informasjon ligger på lagets 

nettside. 

Direkteadresse: lindholtdata.no/lvs. 

 

Informasjon utad: 
Styret har jobbet aktivt for å få løftet rovdyrproblematikken opp i det politiske 

system og internt i NSG. Via mail, telefonsamtaler, presseoppslag så vel lokalt 

som nasjonalt, radio og tv-innslag og møter har vi forsøkt å spre informasjon om 

den dramatiske utviklingen for saueholdet. Vi har fått god hjelp og støtte fra 

NSG.  
 

Utmerkelse:  
Per Lindholt ble på årsmøtet i NSG tildelt Gromsauprisen for sin innsats for 

saueholdet, spesielt for utvikling av elektroniske programløsninger. 

Gratulasjoner og blomster fra laget ble utdelt på vårmøtet. 

 
Konklusjon: 
Også i år har dessverre beite og rovdyrsaker tatt mye av tiden og 

oppmerksomheten. Mattilsynets varsel om restriksjoner for bruk av beite gitt til 

8 av lagets medlemmer har også preget året. Heldigvis ble varselet trukket, men 

de 8 venter fortsatt på et personlig brev med informasjon om dette. 
 

Laget har tilfredsstillende økonomi. Kravene til fortsatt drift oppfylles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


