
Årsmelding for 2008  

 

Fåvang gjeterlag 
 

Fåvang gjeterlag består av 30 medlemmer, der 22 medlemmer kun har sau, 2 medlemmer har 

både storfe og sau og 6 medlemmer kun har storfe. 

 

Det ble avholdt årsmøte på Sør-Fåvang grendehus 26. mars 2008. 

 

Styret har dette året bestått av: 

 

Leder: Ole Johan Bjørge 

Kasserer : Trond Stenumgård 

Sekretær: Knut Sylte  

Styremedlem: Per Arne Kleven 

Styremedlem: Johnny Høyesveen 

 

Det har vært avholdt 3 styremøter, 1 ekstraordinert årsmøte og en fagkveld for saueeiere før 

beiteslipp. Ellers har det vært behandlet saker over telefon. 

 

RFID-PROSJEKTET 

5. juni 2008 ble det avholdt informasjonsmøte vedr. rovdyrskader, bruk av gps og orientering 

om møte med fylkesmannen og slakteri vedr. sortering og veiing av sau. Det ble på møtet 

nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Ole Johan Bjørge, Sigurd Krekke og Stein Myhrsveen 

fra gjeterlaget. Erling Skurdal fra Nortura er med i gruppa som sekretær. Øyann Brandstad fra 

Midt-Gudbrandsdal Landbrukskontor og Sissel Røhnebeck fra Fylkesmannen i Oppland er 

også med i prosjektet. 

 

Det ble søkt Fylkesmannen i Oppland om tilskudd til prosjektet og vi fikk tildelt kr. 90.000,-. 

Arbeidsgruppa har hatt 4 møter. Dette er et 2 årig prøveprosjekt med tanke på å effektivisere, 

skilling, veiing, og sortering av sauen direkte fra fjellbeite. Det vises for øvrig til egen rapport 

fra arbeidsgruppa. 

 

PROSJEKT DELINGSSTØ VED TROMSBUA 

Det ble under ekstraordinert årsmøte den 5. november 2008 valgt en arbeisgruppe som skulle 

tegne og kostnadsberegne ombygging av ekisterende delingstø til en mer rasjonell måte å 

sortere sauen på rett fra fjellbeite. Arbeidsgruppa består av Stein Myhrsveen, Edvard Bjørge, 

Trond Stenumgård, Johnny Høyesveen og Knut Sylte. Dette legges fram på årsmøte i 2009 

for behandling. 

 

Det har vært befaring på Eldåbua sammen med Kjell Arne Borgedal i forbindelse med 

planlegging av restaureringen. 

 

TROMSBUA 

Før gjetersesongen 2008 foretok Siri Skamferseter og Vigdis Vollan en grundig husvask av 

Tromsbua. Alle gulvene ble lakket og det ble kjøpt inn og sydd nye gardiner. Det er også 

kjøpt inn gasskomfyr og kjøleskap samt en del husgeråd.  

 



GPS 

Det ble til beitesesongen innkjøpt 3 gps’er til registrering av funn av kadaver og 

dokumentasjon av tilsynsrunder. 

 

GJETING 
Gjeter sommeren 2008 var Alf Trygve Nilsen. 

Det ble sluppet 3687 sau og 230 storfe på beite.  

Intet tap på storfeet og tapsprosenten på sau var 2,77 %. Dette er det laveste tapet siden tidlig 

på 1980-tallet. 

 

 

Ole Johan Bjørge 

leder 

 

 

 


