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Klippekurs hos Andres Bauman 7. november med Bjørnar Bakken som instruktør. 



 

  2 

 

1. Tillitsvalgte 2010 
Styret:  Knut Birkeland (formann) 
  Henrik Trømborg (kasserer) 
  Sigmund W. Røed (sekretær) 
  Marius Mehren (styremedlem) 
  Pål Svere (styremedlem) 
  Juel Petter Juelsen (1. vara) 
  Arne Chr. Sand (2. vara) 
 
Revisorer: Øivind Gurandsrud 
  Per Syrdahl 
 
Valgkomité: Ingvar England og Jon Sand 

2. Årsmøtet 2010 
25 medlemmer møtte på årsmøtet på Søndre Tveten Gjestebud 9. februar 2010. 

3. Lagssaker/styresaker 
Ved utgangen av året hadde laget 41 medlemmer, herav 10 husstandsmedlemmer.  
 
Styret har holdt 1 møte det siste året. Det er sendt ut 2 e-mail og rundskriv til medlemmene i 
forbindelse med ullinnsamling. I tilegg er det send ut e-mail om fagweekend på Kamben   
 
Jon Sand og Sigmund W. Røed representerte laget på årsmøtet i Buskerud Sau og Geit, som ble 
holdt på Gol i Hallingdal 19-20 februar 2010. Jon Sand ble gjenvalgt som fylkesleder på årsmøtet. 
 
Rovdyr demonstrasjon i Oslo 
Tre av lagets medlemmer tok turen til Oslo den 17. desember for å vise sin motstand mot dagens 
rovdyrpolitikk. Dette var en demonstrasjon som engasjerte husdyrbønder fra flere deler av landet 
og det var anslått at det var ca 2000 fremmøtte. 
 
40000 på 4  
Prosjektet 40000 på 4 som er i regi av blant annet BSG og Buskerud Bondelag har som mål å øke 
antall vinterfora sau i Buskerud. I forbindelse med dette var flere av medlemmene på fag dag på 
Hønefoss den 12. februar. Foredragsholder Even Evensen fra Nortura holdt foredrag om 
driftsbygning til sau med undertemaer om byggeprosessen, byggeløsninger, areal og logistikk.  
Lørdag 13. februar var satt av til fjøsbefaring. Dagen begynte hos Jon Sand hvor det ble sett 
spesielt på håndtering og logistikk vedrørende sorteringsanlegg. Videre gikk turen til Marius 
Mehren, Arne Chr. Sand og Anders Bauman hvor deltageren fikk se ny fjøs med litt forskjellige 
byggeløsninger.    
 
Prosjekt lammedød 
Øivind Gurandsrud, Jon Sand, Marius Mehren, Arne Chr. Sand, Anders Bauman var med på 
prosjekt om lammedød våren 2010. Det ble foretatt diverse prøver av døde lam og deres mødre. 
Resultater fra prosjektet er ikke kommet ennå.   
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Løshunder 
Det har til tider vært store problemer med løshunder i Finnemarka. 
Den 22. mai var det to løshunder i området rundt Glitrebommen. 7 søyer og 11 lam ble drept av 
løshundene. Sauene tilhørte Pål Svere. Det er antatt at flere sauer er døde av skader i ettertid. Det 
ble organisert manngard i området og 27 stykker deltok den påfølgende helgen. Det er sendt ut 
erstatningskrav til hundeeier og saken er under oppklaring. 
 
I månedsskiftet juli/august ble det ble det funnet kadavre og observert en ny hund i Glitre området. 
Hunden hadde rømt fra eieren på Vikersund, men han hadde ikke meldt fra om det. 
Saken ble anmeldt til politiet. Det ble iverksatt jakt på hunden, men den ble ikke funnet. Det ble 
også benyttet helikopter og fly, dette også uten resultat. 10 kadavre er dokumentert drept av 
hunden, men flere er antatt døde i ettertid. Omsider ble hunden fanget i en felle 13. oktober og ble 
begjært avlivet av saueeierene og den ble tatt til følge av politiet. Det har blitt reist erstatningssak 
mot hundeeier/ forsikringsselskap, men den er ikke ferdigbehandlet. 
 
Klippekurs 
Den 6-8 november ble det arrangert klippekurs i regi av lokallaget. Anders Bauman tilbydde seg å 
stille sau og lokaler til disposisjon. Deltagerne var Arne Chr. Sand, Torstein Borgevad, Anders 
Bauman og Sigmund W. Røed. Bjørnar Bakken ble leid inn som instruktør. Deltagerne ga uttrykk 
for at de var fornøyd med kurset. Det ble klippet ca 120 sau.    
 
Ulllinnsamling 
Laget har som tidligere stått for ullinnsamling fra medlemmene. Dette er en av de viktige årlige 
inntektskildene laget har. Innsamlingsstedene har vært, som tidligere år, hos Jon Sand, Øivind 
Gurandsrud og Jon Roar Grøstad.  

 
4. Beitesommeren 2010 
Det er to organiserte beitelag i kommunen, Finnemarka beitelag og Vestmarka beitedriftslag. Disse 
lagene har medlemmer fra Lier og nabokommunene i tilknytning til beiteområdene. Også 
storfeprodusenter er medlemmer i beitelagene. Den første tabellen viser antall sleppte og tapte sau 
og lam for beitelagene i 2010, mens den andre viser utviklingen i dyretall og tapstall de siste åra. 
 

 Sau 
sleppt 

Lam 
sleppt 

Totalt 
sleppt 

Sau 
tapt 

Lam 
tapt 

Totalt 
tapt 

Taps-
 % sau 

Taps-
 % lam

Finnemark
a 

1591 2704 4295 61 220 281 3,8 8,1

Vestmarka 754 1260 2014 14 51 65 1,8 4,0
Totalt 2345 3964 6309 75 271 346 3,2 6,8
 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 * 2004 2003 2002
Sau sleppt 2345 2153 2104 2038 2241 2978 2003 1928 1947
Lam sleppt 3964 3643 3575 3488 3877 5179 3531 3413 3392
Totalt sleppt 6309 5796 5679 5526 6118 8157 5534 5341 5339
Sau tapt 75 59 87 71 84 77 75 64 67
Lam tapt 271 252 306 209 219 319 228 251 343
Totalt tapt 346 311 393 280 303 396 303 315 410
Taps % sau 3,2 2,7 4,1 3,5 3,7 2,6 3,7 3,3 3,4
Taps % lam 6,8 6,9 8,6 6,0 5,6 6,2 6,5 7,3 10,1
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 * antall dyr i 2005 er høyere enn de andre årene, fordi sau fra andre kommuner enn Lier kom med i statistikken dette 
året. 
 
I 2010 ble 8 av 8 søknader om erstatning av sau tapt til fredet rovvilt innvilget. Det ble søkt om 
erstatning for 214 dyr (188 i 2009), og det er innvilget erstatning for 102 dyr (113 i 2009). 
Erstatningene var totalt på kr 173 392,- (190 203,- i 2009). Det er gaupa som er hovedskade-
gjøreren i vår kommune og det er nå registrert en familiegruppe i Finnemarka. 

5. Avlsarbeidet 
Det er 13 besetninger som er med i sauekontrollen i Lier (9 Nortura, 4 privat). Kåringsutstillingen 
ble gjennomført på Buskerud landbruksskole.  
 
Det er nå 9 besetninger, med til sammen rundt 1100 søyer med i ring 64 avdeling Lier. 16 kåra 
værlam ble plukket ut til bruk i ringen. Avdeling Lier er delt i to kjøregrupper, men værene rullerer 
i besetningene i Lier. Gransking av prøveværer foregår i hele ringen 
 
Fire eliteværer, fire fra Lier er brukt i ringen: 
200929236 Bf Kallen med 137 i O-indeks fra Anders Bauman 
200929248 Guran La med 131 i O-indeks fra Øivind Gurandsrud 
200929214 Ravi med 128 i O-indeks fra Jon Roar Grøstad 
200828095 Spissopp med 135 i O-indeks fra Jon Roar Grøstad 
 
200828148 Skustad Otto med 132 i O-indeks var elitevær i ring 64 i sessonen 2009. Han ble solgt 
til seminstasjonen på Staur i Hedemark og tjenestegjør nå der. Oppdretter er Øyvind Narjord. 
 
Laget har 9 godkjente inseminører. I år er det bare Jon Roar Grøstad som har inseminert hos 
naboer. Det ble brukt både frossensæd og fersksæd (i 10 dager). Anslagsvis er det lagt inn rundt 
161 doser, fordelt på ca. 75 frossen og 86 fersk. Tilslaget ser ut til å være bra i 2010.  

6. Gjeterhundarbeidet 
Hans Erik Sand har vært lagets gjeterhundkontakt.  
 
Gjeterhundtreninger 
Det har vært mulighet for trening hos Hans Erik Sand men ikke noen fast dager. Noen av 
medlemmene har benyttet seg av tilbudet.  
Den 13-15 august var det gjeterhundsamling på Kamben Høyfjellshotell på Golsfjellet, hvor flere 
av medlemmene deltok. 
For anledningen var Chris Smart fra Skottland hentet inn som instruktør.   
 
Gjeterhundkonkurranser 
Flere av lagets medlemmer konkurrerer aktivt i ulike gjeterhundmesterskap på nasjonalt nivå. I 
2010 var Arne Chr. Sand på landslaget i gjeterhund med Birk. Arne var kvalifisert til å delta i 
Continental (EM) og nordisk mesterskap, men gjorde ikke dette i år.  
Sigmund W. Røed deltok i nordisk unghundfinale i Skåne i Sverige med Tea, og kom på 9 plass.   
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Fylkesmesterskapet i Buskerud 2010 
Fylkesmesterskapet i Buskerud ble arrangert i Øvre Eiker. Fire av medlemmene deltok og Jon Sand 
fikk beste plassering med Tim på 3 plass. 
 
Norgesserien 
Jon Sand, Hans Erik Sand og Sigmund W. Røed har deltatt i norgesserien med flere hunder. Beste 
plassering sammenlagt ble 24. plass til Jon Sand og Tim. 
 
 
NM – Bø telemark 9.-11. oktober 
I Norgesmesterskapet kom Jon Sand på 7. plass med Tim, Arne Chr. Sand kom på 13. plass med 
Birk. Hans Erik Sand deltok med Nell, men ble ikke kvalifisert til finalen. 
 
 
 
 
 
 
Knut Birkeland (sign.)  Marius Mehren (sign.)  Henrik Trømborg (sign.) 
formann 
 
 

 Pål Svere (sign.)   Sigmund W. Røed(sign.) 


