
 

 

 

 

 

Årsmelding for 2013 

 

Fåvang gjeterlag 
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Fåvang gjeterlag  har org. nr. 999 059 767.   Styret har bestått av: 

 

Ola Nordrum leder   

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.   

16 medlemmer møtte.   

 

Det har i år vært 3 styremøter i tillegg til et møte med fe-eierene.  Lederen av 

gjeterlaget har deltatt på regionmøte med Fylkesmannen i Oppland,  

orienteringsmøte med MUL og informasjonsmøte med Midt-Gudbrandsdal 

Landbrukskontor vedr. tilskuddsordninger og skadefelling.  Lederen var også invitert 

til Nansenskolen på Lillehammer for å diskutere beitedyr og rovdyr. 

 

 Fåvang gjeterlag har hjemmeside og 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 sjøl om det var perioder med bra 

vær.  Folk er flinke til å gå tilsyn samt notere turene og tidsforbruket i loggboka.  

Fylkesmannen krever kopi av tilsyns-loggen, så dette er viktig dokumentasjon med 

hensyn til søknader om tilskudd. 

Som en prøveordning skulle sausankinga foregå mandag til lørdag, med sortering 

halve tirsdag og halve torsdag i tillegg til søndagen. 

 

Feet gikk lenge rolig i Samtjønna, men det ble stor spredning utover sommeren.  Mye 

av årsaken til dette skyldes nok bjørn i beiteområdet og at det er for få saltplasser 

til feet.  Fe-sanken ble en utfordring. 

  

 

Gjeter 

 

Fåvang gjeterlag hadde i år ansatt Kai Tore Høyesveen som gjeter.  Det er innkjøpt 

mobilt bredbånd slik at gjeteren har nettforbindelse i Tromsbua.  I Samtjønna er 

det fremdeles problemer med mobildekningen.  

 

 



Rovdyr 

 
Vi hadde besøk av bjørn og ulv med til dels store tap for noen saueiere. En bjørn ble 

felt i Samdalen etter at det ble funnet mye kadaver.  Det er dessuten mistanke om 

at kongeørn tar en del lam tidlig på sommeren.   

 

Når det gjelder storfeet har disse vært skånet fra rovdyra, men denne sommeren 

ble ei kvige dokumentert tatt av bjørn i Samtjønna.  Flere storfe i Øyer og 

Ringsaker ble dokumentert tatt av bjørn.  

 

Dyr i gjetinga 
 

Sau 

År   2013   2012   2011   2010   2009   2008 

Slept  totalt  4.423  4.338   4.606   4.399    4.129   3.687 

Søyer  1.648   1.641   1.750   1.661    1.544  

Lam  2.775   2.697   2.856   2.738    2.585  

Tapt  totalt     147     162      161     276     228      107 

Søyer      41      72       52         93       84  

Lam     106      90      109      183      144  

Tapsprosent     3,32    3,73     3,50    6,27    5,52    2,77 

 

Det var en økning på 85 slepte sau i forhold til året før.   

Ca 60 % av søyene er funnet døde, mens prosenten for lam er 13 ! 

 

28 sau-eiere  gikk til sammen 112 tilsynsdager og hadde totalt 402 sankedager. 

Gjeteren  hadde 90 tilsynsdager.  Totalsum  604 dager ! 

 

 

Historie:   Tapstall for sau i Ringebu kommune 

 
Årstall Antall Tap % 

  1990     314    1,88 

  1995     707    3,78 

  1998   1421    7,79 

  1999   1263    7,13 

  2000   1425    8,12 

  2001   1217    6,89 

  2002   1481    7,96 

  2003   1247    6,28 

  2004   1190    5,75 

  2005   1215    5,83 

  2006   1298    6,47 

  2007   1127    5,72 

  2008     691    3,52 



 

Storfe 

Fe-slepp var 21. juni.  Det ble sanket inn 208 storfe, og det var 24 flere enn året 

før.  2 dyr døde på beite. 

 

 

Saltsteinsleserne 

 
11 lesere har vært ute, men vi har dessverre hatt problemer med flere.  Dette 

skyldes blant annet batterikapasistet, kontkaktproblemer i koblinger og problemer 

med oppstart etter strømutkobling.  Gjeterlaget har en dialog med Oppland 

radiobjøllelag  angående avgiften på leserne. 

 

 

Dugnadsarbeid 

 
Etter søknad mottok gjeterlaget tilskudd til oppgradering av stor-støa ved 

Tromsbua.  En del arbeid på gjerdet ble utført, men noe gjenstår fortsatt.  

Det ble hogget, kappet og kløyvd ca 120 sekker med ved fra stor-støa.  Sekkene er 

lagret på låven på Prestangen,  Goppollen.   Takk til alle som bidrog på 

dugnadsarbeidet. 

 

 

 
Styret vil takke alle medlemmene for innsatsen i løpet av beitesesongen, og håper på 

en god sommer i 2014. 

 

 

Ola Nordrum 

leder 
 


