
Årsmelding for avlslaget 2011

Styret har bestått av:

Leder              Martin Mostue

Nestleder      Jan Roar Lillehagen

Kasserer        Bjørg Karin Ringen

Sekretær      Grethe Standerholen

Styremed.    Johan B. Mangerud

Vara               Kjell Joar Dybdal

   ”                  Stein Egil Nydal

Det har i årsmøte perioden i fellesskap med beitelaget blitt avholdt sju styremøter. Årsmøte i 
Hedmark sau og geit ble avholdt på Hotell Central, Elverum. Jan Roar og Grethe 
representerte vært lag. Møte ble avholdt på en ryddig og grei måte, med vanlige årsmøte 
saker.

Kåring ble i år som tidligere avholdt på Jønsberg landbruksskole. Det ble stilt værlam fra fire 
besetninger. Kjell Joar Dybdal, Odd-Arne Westgaard, Jønsberg landbruksskole og Hege og 
Martin Mostue. Det ble også kåret fra en besetning fra Trysil. Ca 30 personer møtte til 
kåring, og dette er bra. Det ble kåret totalt 14 værlam. Peneste værlam kom tredje året på 
rad fra Hege og Martin Mostue, Gratulerer.

Vi vil takk Jønsberg landbruksskole, og Johan Rødsjø for lånet av lokaler og hyggelig samvær 
etterpå.

Ulla har blitt levert på de vanlige oppsamlingsplassene, for Fatland hos Turid og Egil 
Hushagen, og for Nortura hos Grethe Standerholen. Takk for at dere stille plass til 
disposisjon.

Det ble i 2011 sluppet totalt 4231 sauer og lam på begge Almenningene til sammen. Tapet 
ble på 430 dyr. 10.16 %, en nedgang på ca 2 % fra forrige år.

Til slutt vil styret få takke for nok et år og ønske Godt Nyttår.  



 Årsmelding Beitelaget 2011

Styret har hatt følgende sammensetning

Leder   Martin Mostue

Nestleder Jan Roar Lillehagen

Kasserer Bjørg Karin Ringen

Sekretær Grethe Standerholen

Styremed. Johan Mangerud

   ” Ole Tårneby

  ” Arne Kristian Strømsrud

Vara Kjell Joar Dybdal

  ” Stein Egil Nydal

Det har i årsmøteperioden i fellesskap med avlslaget avholdt 7 styremøter og et 
telefonmøte. Et styremøte og beitekontaktmøte ble holdt sammen med bonde 
og småbrukerlaget. 
Det er også avholdt et medlemsmøte.
Det ble i de to Almenningene sluppet 4231 sau og lam på beite, 430 dyr kom 
ikke tilbake, en nedgang på ca 2%

Året begynte med at det dessverre ikke ble felt gaupe under gaupejakta. Det 
fortsatte med at det på våren før beiteslipp ble observert ulv flere steder i 
kommunen. Det ble søkt om felling men det ble avslått med henvisning til 
naturmangfoldsloven. Dette fordi bestandsmålet nå er nådd. 
Det ble et møte med politikere, DN og fylkesmannen for å avklare lovverket. 
Det ble etter det innvilget søknader  omgående. Det ble dessverre 
rovdyrangrep utover hele sommeren, det henvises her til rovvilt utvalgets 
årsmelding.

Styret bestemte sist vinter å satse mer på forbyggende tiltak og ikke bare 
skadefellingsforsøk. En stadig synkende kadaverfunnprosent kunne føre til 
avkortninger i skadeerstatninger.
Det ble i denne sammenheng søkt om midler til radiobjeller, saltsteinsavleser 
og viltkamera.
Det ble også oppfordret til jevnlig oppsyn samt at det har vært en kadaverhund 
ekvipasje i drift.



Vi vil takke Romedal og Stange Almenning for et bidrag på kr 31000 til 
forannevnte tiltak.
Det er usikkert hva som har hjulpet, det kan være tilfeldigheter, men 
tapstallene har gått ned og kadaverfunnene har gått opp. En ting er i alle fall 
sikkert, vi har mye å lære om de nyanskaffede hjelpemidlene. Selv om 
tapstallene har gått ned er det til liten trøst for de som har tap. 

Beitelaget fikk midtsommer en tragisk mattilsynssak der dyr ble funnet døde i 
bingen. Dette er en forferdelig hendelse for dyra, eier og også næringa. Det er 
vanskelig å gi råd om hvordan dette skal unngås. Men vi skal være klar over at 
erfaringene viser at dette kan skje hvem som helst i en gitt livssituasjon.

Styret satser i året 2012 på å utvide de tiltak vi startet i fjor sommer og håper at 
medlemmene slutter opp om de tiltak styret setter ut i live, slik at vi etter hvert 
får en redusert rovdyrbestand. Det siste gledelige er at det er skutt 3 stk ulv i 
nærområdet Løten og Åmot

Styret vil takke for nok et år og ønsker Godt nytt beite år.    



 ÅRSMELDING GJETERHUNDUTVALGET 2011

Styret i gjeterhundutvalget har i 2011 bestått av:

Leder: Thore Strand
Kasserer: Eli Tøstibakken
Styremedl.: Åse Strand
Vara: Egil Hushagen

Det er avholdt  1 styremøte og noen telefonsamtaler ved behov.

Våren 2011 ble det holdt dugnad – det møtte 3 stk.!  Gjerdene ble sett over og 
reparert der det trengtes, «kaffeplassen» ryddet, og det ble raket og plukket kvist. 
Thore kjørte ut gjødsel.
Vanntilførselen er fortsatt ikke tilfredsstillende, men sommeren 2011 var så regnfull 
at problemet løste seg sjøl. Det var vatn i karet hele tida.

Treningssesongen startet med grillkveld hos Eli og Olav Tøstibakken tidlig i juni – 
det var bra for senere på sommeren var det mest regn og utrivelige værforhold for 
slikt arrangement.
Eli og Olav kjørte noen sauer til Sørjordet, og det var trening hver tirsdag hele 
sommeren. Til tross for været, var det stor interesse for treninga.  Det var mange på 
hver trening - 8-10 bikkjer hver gang - helt fra Oslo kom det også i år noen for å trene 
på sau.
Laget fikk ikke til noe kurs med ekstern trener i år.
Pga at det ble fryktelig bløtt på jordet utover høsten, ble sauene flyttet hjem tidligere 
enn vanlig.  Det var tilbud om trening på jordet på Mæhlum, men igjen gjorde det 
blaute været at interessen for videre trening ikke var tilstede.  

Norsk Vorsterhundklubb har også i sommer lånt Sørjordet ei helg til 
fuglehundtrening.

Styret ønsker alle eiere og hunder et fint 2012.

Åse Strand



Rovdyrmelding 2011

Rovdyrutvalget har i 2011 bestått av  
Anne Bakke Jones, Jan Bysveen, Odd-Arne Westgaard og Stein Egil Nydal (vara)

Det har ikke vært noe møte i rovdyrutvalget i 2011, og utvalgets arbeid har 
dessverre vært noe preget av mangelfull kommunikasjon.

Også i år ble det mye å gjøre for rovdyrutvalget. Tidlig på vinteren ble det gjort en 
del observasjoner av ulv og gaupespor. Jervespor i Stange Almenning den  9.2. ble 
bekreftet av SNO. Det ble også bekreftet jervespor i Åsbygda den 10.3. Samme dag 
sendte laget søknad om fellingstillatelse på én jerv. Søknaden ble avslått. Etter at en 
ulv var sett en rekke steder i kommunen i mai, sendte laget, sammen med lagene i 
Løten/Vang og Laudalen, den 13.5. søknad om tillatelse til felling. Også denne ble 
avslått. Den 16.6. ble det imidlertid gitt fellingstillatelse på ulv i Eidsvoll/Nord-
Odal/Stange. 2. og 3.7 ble det konstatert av SNO at 6 sauer var drept av ulv i 
området Finnburet-Kumyrholen. Samtidig ble det dokumentert at 2 sauer var drept 
av bjørn ved Willumstad på Løtengrensen. Fellingssøknad ble avslått med 
begrunnelse «oppbrukt kvote».  Etter flere gaupeangrep ved Ringnessveen på 
Tangen, den første bekreftet av SNO den 5.7, søkte laget om fellingstillatelse den 
8.7. Avslag ble gitt også her. Etter funn av bjørndrept sau ved Langsleppen-Nygard, 
søkte laget den 12.7. om tillatelse til felling. Tillatelse ble gitt. Også etter funn av 
flere bjørndrepte sauer i Gammelseterberget den 8.8., ble lagets søknad av 8.8. 
positivt behandlet av Fylkesmannen.

I tillegg til ovenstående er det gjort mange mer eller mindre enkeltstående 
kadaverfunn, dels med dokumenterte rovdyrskader og dels med ukjent 
skadegjører/dødsårsak.

Dessverre har ingen av fellingstillatelsene resultert i uttak av skadedyr innenfor 
lagets beiteområder.

Ved e-post 14.1.2012 har laget sendt begrunnet søknad om uttak/felling av bjørn på 
vårsnøen 2012.

Rovdyrutvalget


