
 

 

 

 

 

Årsmelding for 2011 

 

Fåvang Gjeterlag 

 

 

 

 

 
 

      



I beitesesongen 2011 var det i Fåvang Gjeterlag  26 medlemmer som slepte sau 

og 8 hadde med storfe i gjetinga  (2010: 25 og 6). 

 

 

Styret har bestått av: 
 

Ola Nordrum leder  (ansvarlig for storfe) 

Per Arne Kleven nestleder (ansvarlig for sau) 

Jonny Høyesveen sekretær 

Knut Sylte   kasserer 

Vidar Dahlgren styremedlem 

 

 

Styret har hatt 6 møter,  i tillegg har det vært deltakelse på regionmøte, info-

møte  med landbrukskontoret samt 2 møter med Øyer Beite- og Gjetelag. 

 

 

Beitesesongen 
 

Det vart sett nedbørsrekord denne sommeren og det ga seg utslag i lågere 

slaktevekter på sauen, og det vart færre fine fjellturer i sommer !  Heldigvis 

ingen omfattende angrep av jerv og bjørn, så tapsprosenten denne beitesesongen 

vart  lågere enn på endel år. 

Feet gikk rolig i Samtjønna i flere uker inntil det antakeligvis gikk en bjørn 

gjennom området og støkte dyra i alle retninger.  Det vart henta 2 lass på Li-

setra  i Øyer og gjeteren var flere ganger nedover mot Messelt-setra  og henta 

fe.  Fe-sanken  vart også langvarig og slitsom.  Øyer hadde ca 30 dyr som var 

vanskelig å få tak på, deriblant noen av våre dyr.  De 2 siste kalvene våre vart 

henta på Fåberg 11. november, og Øyer fanga sine siste ved Tromsbua 12. 

desember.  Messelt og Burchardt i Eldådalen har vært lite fornøyd med 

beitesituasjonen i sommer, og det resulterte i et møte med gjeterlagene i 

Fåvang og Øyer i februar 2012.  

 

 

Gjetere 
 

Før beitesesongen  2011 ble Fåvang Gjeterlags beiteområde delt i 2 for å kunne 

søke om 2 tilskudd til organisert beitebruk.  Dette ble innvilget blant annet på 

bakgrunn av at Gjeterlaget har så stort antall dyr på beite.   I 2011 ansatte 

Gjeterlaget derfor 2 gjetere med den hensikt å prøve å holde feet bedre samla 

samt å øke søket etter kadaver.  Marianne Amrud og Oddbjørn Rosendal var 

gjetere og hadde base henholdsvis i Samtjønna og Tromsbua.   

 

 



Rovvilt 
 

Heldigvis vart det felt bjørn både på Rollstulen og i Eldådalen denne sommeren.  

Mye folk i beiteområdet gjennom sommeren har forhåpentligvis også gjort sitt 

til at tapsprosenten gikk ned. 

 

 

Dyr i gjetinga 
 

Sau 

År   2011   2010   2009   2008  

Slept  totalt   4.606   4.399    4.129   3.687  

Sau   1.750   1.661    1.544   

Lam   2.856   2.738    2.585   

Tapt  totalt      161     276     228      107  

Sau       52         93       84   

Lam      109      183      144   

Tapsprosent     3,50    6,27    5,52    2,77  

 

Det var en økning på 207 sau som vart slept i år i forhold til året før. 

 

Storfe 

Fe-slepp var 18. juni.  Det ble sanket inn 218 storfe.  Ingen var savnet, men et 

dyr vart skutt under sankinga.  

 

 

Dugnadsarbeid 
 

Den gamle samlestøa i Samtjønna vart tatt ned og nytt gjerde satt opp.  Støa 

vart halvert i forhold til tidligere, og det er skrudd fast galvaniserte grinder.  

Det gjenstår å feste på topp-bord over øvste tråden. 

 

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

 

 

Ola Nordrum 

leder 


