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Styret har bestått av:  Tor Eggestad leder      

    Gudmund Stalund 

    Inger Os Måntrøen 

    Ola Flaten 

    Sigmund Paaske 

 

 

Møter – Representasjon 

Det er i året vært holdt 2 styremøter. Ola Flaten representerte laget på Hedmark sau og  

geits årsmøte i februar 2012.  Ola og Tor møtte på Norturas informasjonsmøte på Grimsbu i 

forkant av lammeslaktingen.  Elles har det ikke vært mere aktivitet i laget enn nødvendig. 

 

 

Kadaverkasser  

Etter vedtak på årsmøte ble det i samarbeid mellom sjåføren på kadaverbilen, Almeks og 

Gudmund Stalund prosjektert og produsert 2 metallcontainere  som blir brukt under 

kadaverinnsamlingen i mai og juni.  Nå kan sjåføren av bilen lett tømme disse med krana. 

Kadaverinnsamlingen fungerer bra, men vi er avhengig av at brukerne respekterer 

leveringstidene. En stor takk til Gudmund Stalund for arbeidet med kadaverinnsamlingen. 

 

 

Lammeringer 

I samarbeid med Nortura er det i høst etablert 2 lammeringer, Alvdal øst og Alvdal vest.  

En lammering fungerer ved at innmelding skjer til en kontaktperson i lammeringen. 

Vedkommende melder videre inn til Nortura over ønsket antall.  Det legges opp til 2 stopp pr 

lammering, så medlemmene må frakte slaktedyr til leveringsstedet. Til gjengjeld blir det ikke 

trukket stoppavgift og det gis et tillegg pr slaktet dyr for samlastinga.  Tilbakemeldingen har 

vært veldig god. Er det flere som ønsker å være med i lammering, eventuelt etablere flere 

ringer, ta kontakt Toril Hårdnes i Nortura. 

 

 

Avlsarbeidet  

Det drives aktivt avlsarbeid både for Norsk kvit sau og Spel i bygda.  Bruk av semin er økende 

og vi hevder oss bra på fylkesnivå.  Det kunne vært ønskelig med større interesse for kjøp av 

avlsværer i laget. 

 



Alvdal Sau og Geit   
 

 

Kurs 

Sist vinter ble det holdt en studiering over 3 kvelder sammen med veterinær Grete Steihaug. 

Kurset omhandlet bla holdvurdering, snyltebehandling og fødselshjelp. Tilbakemeldingene 

var gode. 

 

 

Beitesesongen 2012 

Sommeren 2012 blir husket som en fuktig sommer, men det ble levert lam med gode vekter. 

Så vidt vi vet ble ikke 2012 det verste året med rovdyrskader.  Unntaket er beiteområdene 

lengst nord innen Folldal og Tynset.  

 

Ullinnsamling 

Lokallaget er involvert i ullinnsamlinga til Nortura.  Det har de siste årene foregått ved at to 

containerbiler kommer til Innkjøpslaget og medlemmene kommer og leverer ullsekkene over 

en kort kveldsstund.  Dette fungerer veldig bra som en felles dugnad.  Laget mottar 

innsamlingsgodtgjørelse fra både Nortura og Fatland. 

 

Sluttord 

Gjeterhundfolket i Alvdal og fylket, satte Alvdal på kartet og gjennomførte et prikkfritt NM- 

arrangement i oktober.  All ære til dem! 

Ellers har aktiviteten i laget vært på et minimumsnivå noe lederen tar sitt ansvar for. 

 

Alvdal den 2. februar 2013 

 

 

 

 

  


