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ÅRSMELDING 2013 

Styret har bestått av 

Leder:  Odd Rune Enget 

Nesteleder: Amund Leren 

Kasserer: Audun Urset 

 

Laget hadde ved utgangen av året 33 hovedmedlemmer og 2 husstandsmedlemmer. 10% økning fra 

foregående år –veldig  bra! Og i skrivende stund er vi faktisk oppe i 35 medlemmer. Tviler på om det 

er noen som slår oss i prosentvis økning. 

 

Det er avholdt 2 styremøter gjennom året. Saker som har vært oppe er støtte til deltakere på 

gjeterhundkurs, og innspill til ny forskrift for erstatningsordningen. Likeledes anbefalt brukere som 

har fått avkorting i erstatningsoppgjøret å anke. 

 

I april ble det avholdt medlemsmøte hvor veterinær Holøymoen snakka rundt temaet parasitter og 

snyltere. Dette ble avholdt på Malmplassen med 12-15 deltakere. 

Ellers avr det ingen deltakere på fylkesårsmøte da dette kom fort  på ny leder som var forhindret. 

Høstull og vårull ble kjørt inn i april. Takk til de som bidro med lessing  der!  

 

Det ble avholdt en vellykket sauefest på vollen til Sindre Hagen i Milskiftet først i august. Mellom 30 

og 40 deltakere hadde en trivelig kveld, der både faglige og mindre faglige temaer fikk lufta seg ☺ 

 

Kåringa var hos Jon Iver 1. oktober. Dommere var Anders Opsal og Øistein Knutsen. 17 lam 
kåra av 30 som stillte. Mye dårlig ull. 
Av 2012årgangen ble Svartøre fra Ola Trøeng best i avdelinga vår med o-indeks 128. 
 
Årets vekter må vel betegnes som på det normale, med variasjoner både lokalt og regionalt. 
Har likevel en fornemmelse av at mange fikk opp bra slaktevekter sjøl om høstvektene 
kanskje ikke var all verden. Men godt høstbeite var nok til god nytte for mange. 
 
Tapssituasjonen er vel ikke spesielt avvikende fra tidligere år. Østsida i kommunen sliter med 
nær sagt alle rovdyra, mens på vestsida i all vesentlighet har jerven å stri med. Noe tap til 
kongeørn er det også. 
Det har gjennom flere år blitt jobbet mot tilstrekkelig uttak av da spesielt jerv i forkant av 
beitesesongen. Men kombinasjonen av lite effektive virkemidler vinterstid i kombinasjonen 
med rigid forvaltet lovverk og et reservert miljødirektorat har ikke gitt ønsket effekt mht 
uttak, og dermed et for høyt skadeomfanget totalt sett! 
Dette arbeidet må en bare fortsette, sjøl om en til sine tider kan spørre seg om det har noe 
for seg. 
 



Tolga Sau og Geit   
   
 
 
 

 
Oversikt over tap på beite 2013 
 
Beitelag Sluppet Tap Tapsprosent 
 Sau Lam Sau Lam Sau Lam Samlet 
Austfjellet 223 363 15 63 4,65 10,10 8,04 
Bratthøa 764 1298 18 68 1,69 5,27 3,76 
Gjera 889 1449 28 178 2,59 8,97 6,54 
Langsfjellet 94 260 3 9 1 1,7 1,7 
 
 
 
Oversikt sau/lam på beite 2013 
  
Beitelag/År 2013 2012 2005 
Austfjellet    586    610    591 
Bratthøa 2 062 1 929 2 100 
Gjera 2 338 2 183 1 825 
Langsfjellet    356    512    384 
Sum slipte dyr 5 342 5 234 4 900 
 
Liten økning i dyretall fra 2012-2013. Sannsynligvis vil dette dyretallet øke noe også i 2014 da det er 

flere buskaper som vil øke noe, samtidig vil det være noe frafall. 

Det er å bemerke at i dette tallet er 2 buskaper fra sørfylket som i 2013 utgjorde vel ,300 beitedyr. 

Det bør være et realistisk mål å holde sauetallet på min 5 000,- slipte dyr tilhørende  i Tolga 

kommune framover.  

Så vil politikk og økonomiske rammebetingelser og ledig beitekapasitet avgjøre hvorvidt det tas inn 

buskaper utafra. 

 

Vingelen 17.02.14 

 

Odd Rune E. 
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