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Sigrun Romslo (60)
drar et 300 meter
langt gjerde med seg
der saueflokken beiter
veggrøftene, skogholt
og utkanter på jor-
dene.

Av Vidar Heitkøtter

vidar.heitkoetter@gd.no

Mobil 911 63 733

LESJA: Finnes det noen plass kul-

turlandskapet pleies bedre enn i 

Lyftingsmo på Lesja? Sauene som 

Sigrun har ansvaret for, finkjem-

mer vegskråningene, rasper alt 

som er av kjerr, og kvister den tett-

vokste krattskogen.

Utkantene som har grodd igjen 

de siste årene, lyser opp. Sigrun 

Romslo, med godt selskap av Lucas 

på fem år, slår mange fluer i en 

smekk: Hun skaffer flokken med 

vedder friskt beite og god mosjon. 

Landskapspleien er til stor nytte og 

Mobil landskapspleie

RYDDER OPP: Sigrun Romslo har et 300 meter langt gjerde med seg der veddene beiter grøfter og 
vegskråninger. Utkanter og skogholt som har grodd igjen de siste årene lyser opp. Kulturlandskapet 
våkner til nytt liv. Begge foto: Vidar Heitkøtter

glede også for alle sambygdingene.

I sommer har hun passet ved-

dene for fire husdyreiere. Tidlig på 

sommeren hadde hun 40 kopplam 

som hun har lånt bort til barne-

familier. Lammene henter hun 

hjem når det ikke lenger er stas å 

ha kosedyrene.

Som regel tar hun en runde om 

«beitepusserne» sine hver eneste 

dag. Hun er påpasselig med at ved-

dene i flokken alltid har salt og 

friskt drikkevatn. 

Etter 35 år som sauebonde, har 

hun gitt fra seg garden. Men Sigrun 

er ikke pensjonist, og hun er ikke 

den som noen gang kommer til å bli 

arbeidsledig.

– Du er en flink norsk polakk, 

sier sambygdingene som kjenner 

henne aller best. Langs vegene med 

den beitende saueflokken, plukker 

hun tomflasker, plast og søppel.

Japansk kvalitet og tøffest i klassen
5 års garanti - isuzu.no

*Priser eks mva levert Drammen. Frakt kommer i tillegg.  Co2 192-222. Forbruk blandet kjøring fra 0,73l *Stor sammenligningstest mot VW Amarok og Toyota Hilux Pick-Up test Vi Menn Top Gear Nr.2 2014

Pick Up fra 270.761,-*

Trooper fra 286.761,-*

Magnum fra 286.761,-*

best i test

3,5 tonn hengervekt - Lave driftskostnader - Lavt Co2 utslipp - Elektrisk 4x4 innkobling med lavserie 

Velg mellom Pick up eller Trooper varebil - Alene om automatgir på både 2 d og 4 d - Norsk Tectyl

Opptil 1 tonn nyttelast - Biler klare for rask levering - 80 forhandlere over hele landet

EXCLUSIVEPAKKE 
Verdi 30.000,- NÅ KUN 10.000,-

MEDIAPAKKE
Verdi 19.900,- NÅ KUN 9.900,-

Exclusivepakke og Mediapakke du sparer 30.000,- I tillegg lanserer vi nå Magnum. 
Velg mellom Isuzu Pick Up - nyheten Isuzu Magnum eller Isuzu Trooper Edition.

PÅ JOBB: 19 vedder har vært med på den mobile landskapspleien i 
sommer.


