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Årsmelding 2013 

 

Styret har bestått av: 

Leder: Martin Mostue 

Nesteleder: Arne Kristian Strømsrud 

Kasserer: Åse Strand 

Sekretær: Grethe Standerholen 

Styremedlem: Jan Roar Lillehagen/ Liv Edel Støtterud. 

Styremedlem. Odd-Arne Westgaard 

Rovdyrkontakt: Kjell Joar Dybdal. 

Vara: Johan Mangerud. 

 

Det har i årsmøte perioden i fellesskap med beitelaget blitt avholdt 8 

styremøter. 

Årsmøte i HSG ble holdt på Spitsbergseter der fagprogrammet ble holdt i 

fellesskap med OSG. Arne Kristian Strømsrud og Grethe Standerholen var 

representert fra vårt lag. Det var vanlige årsmøtesaker. 

Laget hadde i 2013, 26 hovedmedlemmer, 11 husstandsmedlemmer og 2 

støttemedlemmer, til sammen 39 medlemmer en nedgang på 5 stk. Det er ikke 

avholdt medlemsmøter i 2013, men et av tema på et torsdagsmøte var stell og 

foring av sau høst og vinter, med Kjetil Lien fra Strand unikorn. Utover styret 

møtte det 4 medlemmer. Dette er for dårlig og vi lurer på hva som kan 

engasjere medlemmene i avlsarbeid. 

Kåring av værlam ble i år avholdt hos Berit og Kjell Joar Dybdal, da Jønsberg 

landbruksskole har avsluttet saueholdet i sin nåværende form. Det stilte 
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værlam fra 2 besetninger Wenche og Odd-Arne Westgaard og Hege og Martin 

Mostue. Det ble kåret 6 værlam. Peneste vær ved kåring ble en Vallseting.  

 Vi takker Berit og Kjell Joar Dybdal for at de tok på seg å holde arrangementet. 

De åpnet dørene og serverte kaffe og kaker til ca 20 personer, og alle fikk seg 

en hyggelig sauprat. 

Ulla har blitt levert på oppsamlingsplassene, for Fatland hos Turid og Egil 

Hushagen og Nortura hos Grethe Standerholen. Tusen takk for at dere stiller 

plass til disposisjon 

. Det ble i 2013 sluppet totalt 2864 søyer og lam på begge almenningene. Tapet 

ble på 258 dyr, 9% mot fjorårets 14%. 

For første gang ble det innmeldt så få værer til værhamna at styret fant å 

innstille ordningen inntil videre. 

 

Styret ønsker alle et Godt Nytt År. 

 

 

BEITELAGET 

 

Styret har bestått av: 

Leder Martin Mostue 

Nestleder  Arne Kristian Strømsrud 

Kasserer  Åse Strand 

Sekretær  Grethe Standerholen 

Styremedlem  Jan Roar Lillehagen/Liv Edel Støtterud   

Styremedlem  Odd- Arne Westgaard 

Rovdyrkontakt  Kjell Joar Dybdal 

Vara Johan Mangerud. 
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Det har i Årsmøte-perioden i fellesskap med avlslaget avholdt 8 styremøter, 2 

medlemsmøter og 2 torsdagsmøter. 

Det ble til sammen slipt 2864 søyer og lam i begge allmenningene fordelt på16 

besetninger. Det ble borte 258 sauer som gir et tap på 9 % mot 14 % i året 

2012. 

Styret har kjøpt inn 50 nye radiobjeller og har nå disponibelt ca. 160 bjeller. 

Gjerde prosjektet i Espa er så godt som avsluttet 2013. Det har på dugnadsbasis 

blitt satt opp over 6,5km med utmarksgjerdet. Sammen med tett viltgjerde fra 

Skaberud til fylkesdelet har ett av de største problemene for noen  

beitebrukere i Stange og Romedal blitt eliminert. Styret vil takke alle som har 

avsatt sin dyrbare tid, slik at dette prosjektet har kommet i havn. 

Rovdyrproblemene er fortsatt reell, men hvis vi klarer å holde dette på et 

akseptabelt nivå burde beitebruken gå opp i stedet for ned, som vi dessverre 

ser av årets tall. Når vi nå får forelagt rovdyrmeldinga for 2013 kan vi være 

ubeskjedne nok til å si at det året har vært et år med meget stor aktivitet.  

Leder vil benytte anledningen til å takke styrets medlemmer for utmerket 

samarbeid og stor innsats i 2013. 

Styret ønsker alle godt nytt år. 

 

 


