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ÅRSMELDING 2011 

 

Styret i laget har bestått av: 

Leder- Jan Tollan 

Nestleder/sekretær: Amund Leren 

Kasserer: Kåre Sæther 

Laget har nå 27 hovedmedlemmer og ett husstandsmedlem.  

Det er ikke avholdt styremøter, saker som har kommet opp har vi tatt 

over telefon, f. eks ullinnsamling, kåring, o.s.v. 

Sauefesten og gps-kurset som var tenkt lagt til Langsfjellet ble det ikke 

noe av, så nå tror jeg staffet pinnen må gå videre. 

Ulla ble kjørt inn i mars, mange rakk dermed å få med vårulla, resten av 

vårulla ble kjørt inn i august.  Innsamling og opplasting ser ut til at går 

greit. Det er vel sagt fra Gol at tidspunkt skal rullere men foreløpig har vi 

fått levere i mars. 

Kåringa av veddlam (og et tekslam) var i år lagt til Jon Iver. Martin Opsal 

og en kar fra Grimsbu med rogalandsdialekt var dommere. Det ble kåra 19 

lam, ringen kjøpte 9+ en som strøk med senere, resten ble solgt, noen ble 

brukt privat. Dette er vel det laveste antallet som er kåra, noe som er en 

følge av at ringen er krympa. Det ble ikke kåra spællam i år, noe som nok 

gjenspeiler etterspørselen. Takk til Jon Iver og Sigrid får lån av fjøs, kaffe 

og fersk sjokoladekake. 

Undertegnende var på fylkesårsmøte 4. mars i Elverum. Av saker er det 

først og fremst rovdyr som preger debatten.  Fylkeslaget er med på noe 

som kalles Hedmarksplattformen, et forum av 8 brukere av utmarka. 

Hensikten er å prøve å på virke fylkespolitikerne, noe som lederen hadde 
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tro på. Fylkeslaget kom ut med 72000,- i overskudd noe som nok skyldes 

at de ikke hadde sekretær ansatt. Toril Hårdnes har nå tatt den jobben. 

Oppfordrer til å gå inn på sida til HSG og følge med på det som blir lagt ut. 

Pr dags dato er det igjen 70 tonn med lammekjøtt på lager her til lands, så 

det går nok mot import til vårs. Så det er plass til mer lammekjøtt (og 

mindre rovdyrtap) i Norge. 

Etter en fuktig forsommer var vi optimistisk med hensyn til lammevektene 

men når ettersommeren ble like bløt ble ikke totalen like bra. Beite graset 

ble nok utvaska. 

På hundefronten er det nå bra med gjeterhunder, trenes sporadisk , 

vanskelig å få til noe fast. 

 

Tolga 11.02.2011   Jan Tollan 

 

 


