
 

 

 

 

 

Årsmelding for 2010 

Fåvang gjeterlag 

 

I beitesesongen 2010 var det i Fåvang gjeterlag 25 medlemmer som slepte sau 

og 6 hadde med storfe i gjetinga. 

 

Styret har bestått av: 
 

Ola Nordrum leder  (ansvarlig for storfe) 

Per Arne Kleven nestleder (ansvarlig for sau) 

Jonny Høyesveen sekretær 

Knut Sylte   kasserer 

Vidar Dalgren styremedlem 

 

Styret har hatt 4 møter, og den 1. juli ble det avholdt ekstraordinært møte 

vedr. varsel om mulig beitenekt fra Mattilsynet.  Saueiere fra Brekkom og 

Vekkom var også invitert. 

 

Gjeter 
 

I 2010 var Edvard Bjørge ansatt som gjeter. Det var stor aktivitet mye av 

sommeren både på grunn av flere rovdyrangrep, kadaverleting og feet som 

trekte mot Øyer og Messeltsetra. 

 

Samtidig med feslepp ble det gjort husvask i Samtjønnsbua (nybua). 

 

Saltsteinslesere  
 

Det vil bli satt ut 4 nye saltsteinslesere til beitesesongen 2011 på forespørsel 

fra Fylkesmannen i Oppland.  Totalt vil det da stå ute 14 lesere, og styret håper 

medlemmene vil benytte seg av muligheten til å holde seg oppdatert på 

bevegelsesmønsteret til sauen med disse leserne. 

 

Rovvilt 



 

Beitesesongen i år var igjen prega av store problem med rovdyr.  Det ble 

dokumentert 12 kadaver etter jervtispa i Bølhøgda midt i juni, og 

fellingstillatelse ble gitt på bakgrunn av søknad fra gjeterlaget.  Senere ble 

denne tillatelsen trukket da tispa ble observert med unger.  Store medieoppslag 

da Mattilsynet truet med beitenekt og gjeterlaget startet organisering av 

døgnvakt i Bølhøgda. Beundringsverdig innsats av saueierne, og det ga ro i 

området.  

 

Det store samtaleemnet ble likevel fellingen av 2 ulver i Samdalen den 27. juni. 

Uansett var dyreeierne særdeles glade for resultatet av jakta og jegerne er 

blitt påskjønnet. 

Utover sommeren ble det også dokumentert kadaver etter både bjørn og gaupe.  

En bjørn tok 4 vedder på innmarksbeite på Resset først i august, og gaupa tok 

for seg på innmarksbeite utover høsten. 

 

Dyr i gjetinga 
 

Sau 

År  2010  2009  2008 

Slept  totalt   4399   4129   3687 

Sau   1661   1544  

Lam   2738   2585  

Tapt  totalt    276     228     107 

Sau      93       84  

Lam    183     144  

Tapsprosent   6,27    5,52    2,77 

 

Det var en økning på 270 sau som blei slept i år i forhold til sist år.  Det må også 

nevnes at det ble rovdyrdrept en del sau på innmarksbeite. 

 

Storfe 

Fe-slepp var 1.juli.  Det ble sanket inn 141 storfe, ingen var savnet !  

 

Dugnadsarbeid 
 

Sorteringsanlegget i Tromsbua fungerer veldig bra og har fått mye rosende 

omtale. Det stod igjen litt arbeid på veiebua og litt i anlegget. 

 
Styret vil takke alle medlemmene for innsatsen i løpet av beitesesongen. 

 

 

Ola Nordrum 

leder 


