
Årsmelding 

Fåvang Gjeterlag 2009 
  

 
 

 

Styret har bestått av : 

 

Ole Johan Bjørge  leder 

Knut Sylte   kasserer 

Ola Nordrum  sekretær 

Per Arne Kleven styremedlem 

Jonny Høyesveen styremedlem 

 

 

Det har vert holdt 3 styrmøter, 1 ekstraordinert årsmøte. Det er og holdt flere uoffisielle 

møter, ifbm. Ombygging av delingsstøa i Tromsbua. Det er og brukt mye telefon og e post. 

Leder og ansv for storfeet har vert på møte med Øyer gjeterlag og Øyer Fjellstyre ifbm. 

Sanketidspunkt av storfe i Eldådalen. 

 

Gjeter 



Gjeter 2009 har vert som i 2008 Alf Trygve Nilsen. Styret har fått flere henvendelser på at 

gjeteren har oppholdt seg mye i Tromsbua, og ikke gått i beiteområdene. Det nye styret bør se 

på om det er andre alternativer til gjeter for 2010. 

 

 

Ombygging av delingsstø Tromsbua 

 

Medlemmene i gjeterlaget har i 2009 lagt ned stor arbeidsinnsats i dugnadsarbeid på 

delingsstøa i Tromsbua. Det er lagt ned nesten 1100 timer dugnadsarbeid. 

Det nye anlegget ble ferdig til sankinga 2009, og ble tatt i bruk 6.september. 

Det gjenstår litt småarbeid med justeringer, opprydding og diverse, men vi har nå et topp 

moderne anlegg som vil holde mange år fremover. Det har allerede vert en del besøk fra andre 

beitelag for å se på anlegget, og flere har varslet at de vil komme og se. 

 

Dette hadde ikke vert mulig å få til uten støtte fra: 

Fylkesmannen i Oppland 

Innovasjon Norge  

Furuseth Slakteri 

Nortura 

Ringebu Fjellstyre 

Medlemmer i beitelaget 

 

Saltsteinslesere i Almenningsveien 

 

Gjeterlaget har i samarbeid med FM i Oppland prøvd ut 3 saltsteinslesere. 

Gjeterlaget er og forespurt om å sette lesere på 10 saltplasser i beiteområdet for 2010. 

 

Rovvilt 

 

Det har også i år vert rovviltangrep i beiteområdene, og tapstallene har gått opp igjen ifht. 

2008. Det startet allerede 14. juni med både ulv, og bjørn. 

 

Dyr i gjetinga 

 

Sau 

Det ble sluppet 1544 sau og 2585 lam. Totalt 4129 

Det er tapt 84 sau og 144 lam. Totalt 228 

Dette gir en tapsprosent på 5,52% 

 

Storfe 

Det ble sluppet 198 storfe 

Det ble tapt 1 dyr  

Det gir en tapsprosent på 0,51% 

Det er stor forskjell på enkeltbesetninger med størrelse på tap. Det varierer fra 0 % til 17.33  

Styret vil takke alle medlemmene for stor innsats i 2009. 

 

Ole Johan Bjørge 

leder 

 

 



 

 

 

 


