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Fåvang gjeterlag er nå registrert som forening i Brønnøysundregistrene, og 

foreningens adresse er Tromsnesvegen 22,  c/o Ringebu-Fåvang regnskapslag.  

Gjeterlaget har fått nye vedtekter som er tilpasset foreningsmodellen, vedtatt 

09.10. 2012. 

 

I beitesesongen 2012 var det i Fåvang gjeterlag  25 medlemmer som slepte sau 

og 8 hadde med storfe i gjetinga  (2011: 26 og 8). 

 

 

Styret har bestått av: 
 

Ola Nordrum leder  (ansvarlig for storfe) 

Per Arne Kleven nestleder (ansvarlig for sau) 

Jonny Høyesveen sekretær 

Knut Sylte   kasserer 

Vidar Dalgren styremedlem 

 

 

Årsmøtet ble tradisjonen tro avholdt på Sør-Fåvang grendehus, 14. mars, og 22 

medlemmer møtte.   

 

Styret har i år hatt 5 møter.  Det ble også avholdt 2 ekstraordinære årsmøter i 

forbindelse med ny registrering i Brønnøysundregistrene.  I tillegg har 

gjeterlaget hatt deltagelse på regionmøte med Fylkesmannen i Oppland og  

informasjonsmøte med Midt-Gudbrandsdal Landbrukskontor. 

 

 I år har Fåvang gjeterlag opprettet hjemmeside.  Styret oppfordrer lagets 

medlemmer til å kikke innom, særlig i beitesesongen. 

 

http://www.nsg.no/oppland/faavang_gjeterlag/ 
 

 

Beitesesongen 
 

Også denne sommeren ble av den våtere sorten.  Folk er flinke til å gå tilsyn 

samt notere turene og tidsforbruket i loggboka.  Dette er viktig dokumentasjon 

med hensyn til søknader om tilskudd.   

Feet gikk lenge rolig i Samtjønna, og fordelte seg deretter pent utover. Det er 

en oppgave å holde dyra nedi Samtjønna de første dagene, særlig kalvene 

trekker mot Tromsbua og videre.  Gjeteren var i Øyer og henta en flokk i 

starten, men det var stort sett eneste turen til Øyer.  Etter at Messelt sluttet 

å salte elgen rundt setra, ble også trekket dit borte. Fe-sanken gikk fint og alt 

kom til rette, men også i år kom en del fra Øyer ! 

  



Gjetere 

 

Fåvang gjeterlag hadde også i år ansatt 2 gjetere.  Idar Leknes hadde tilhold i 

Samtjønna og Pål Andersen i Tromsbua.  Gjeterne hadde hver sin pc som de 

brukte til å rapportere til styret og mot hjemmesida.  Forholdene i Samtjønna 

gjør imidlertid bruken av pc vanskelig, og styret vil prøve å forbedre dette. 

 

Rovdyr 

 
Vi hadde besøk av både bjørn og jerv med til dels store tap for noen saueiere. 

Etter at det ble funnet mye kadaver i området Bølhøgda ble jerven heldigvis 

felt.  Det ble dokumentert tap til bjørn hele sesongen, også på innmark etter 

sank.  Tapsprosenten ble 3,73 mot 3,5 i 2011. 
 

Dyr i gjetinga 
 

Sau 

År   2012   2011   2010   2009   2008 

Slept  totalt  4.338   4.606   4.399    4.129   3.687 

Sau   1.641   1.750   1.661    1.544  

Lam   2.697   2.856   2.738    2.585  

Tapt  totalt     162      161     276     228      107 

Sau      72       52         93       84  

Lam      90      109      183      144  

Tapsprosent    3,73     3,50    6,27    5,52    2,77 

 

Det var en nedgang på 268 i forhold til året før. 

 

Storfe 

Fe-slepp var 21. juni.  Det ble sanket inn 184 storfe, og det var 34 færre enn 

året før. 

 

Saltsteinsleserne 

 
Som kjent har gjeterlaget siden 2009 vært involvert i et prosjekt med bruk av 

saltsteinslesere i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland.  Vi har hatt 11 lesere i 

aktivt bruk, og jobber fortsatt med å forbedre kvaliteten på driften av disse.  

Samarbeidsprosjektet med Fylkesmannen er nå avsluttet, og eierskapet til 

leserne er overført OSG.  Fåvang gjeterlag skal heretter betale en årlig 

vedlikeholdsavgift. 

 

 

 



Dugnadsarbeid 

 
I år ble det satt opp ny skåle/do ved Tromsbua. Et etterlengtet bygg som ble 

veldig fint.  Stor takk til alle som bidrog med dette. 

Det ble foretatt noe bjørkehogst i og rundt storstøa ved Tromsbua. 

 

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

 

 

Ola Nordrum 

leder 

 


