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mAndAg 26. jAnUAr kl. 19.00 pÅ TUneT 

1. Åpning og konstituering
•	 Valg av møteleder og referent
•	 Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Årsmelding 2014

3. Regnskap 2014

4. Årsmelding fra værringene

5. Premiering

6. Arbeidsplan 2015

7. Valg
•	 Leder for 1 år
•	 Styremedlem/kasserer for 2 år
•	 Styremedlem/sekretær for 2 år

•	 1. Varamedlem for 1 år
•	 2. Varamedlem for 1 år
•	 3. Varamedlem for 1 år

•	 Nytt medlem i valgkomiteen

•	 Revisorer

8. Valg av 3 utsendinger til Årsmøte i Oppland Sau og Geit
•	 Forslag på Mette Sylte Amrud, Geir Amrud og Øyvind Myhrsveen

9. Leder orienterer om NM gjeterhund og «reviderte lover for lands -, fylkeslag, - og lokallag i 
NSG»

10. Innkommende saker fra medlemmer. Saker som ønskes tatt opp må være styre i hende innen 
mandag 19. januar

serVering 



sTyreT FÅVAng sAU Og geiT

1.  Styret 2014

Leder:    Øyvind Myhrsveen                                                           
Nestleder:  Geir Amrud
Kasserer:  Johnny Høyesveen 
Sekretær:  Knut Evensen
Styremedlem:  Mette Amrud Sylte
                                                                       
1. vara   Terje Gunstad
2. vara   Ole K. Aarnes
3. vara   Kyrre Formo

Revisorer:  Anders G. Fretheim og Øyvind Rønningen

Valgkomite:  Per Arne Brenden, Einar Aarnes og Laila Amrud

Bak fra venstre: Jonny Høyesveen, Mette Amrud Sylte, Knut Evensen. 
Foran fra venstre: Geir Amrud og Øyvind Myhrsveen.

2.  Medlemstall
                                                                2013 2012 2011       
Medlemstall for 2014  65  64   66   66   
Herav hovedmedlemmer 56   55   58   58   
Husstandsmedlemmer      4      4     3     2    
Æresmedlemmer    5      5     5     6     

Lagets æresmedlemmer er:
Guttorm Aaløkken, Lars Kleven, Hans M. Hjelstuen, Erland Myhrmoen og Sigurd Krekke.
Hans M. Hjelstuen og Sigurd Krekke er også æresmedlemmer i Oppland Sau og Geit.



3. Representants oppgaver

Pål Borgen, Geir Amrud og Øyvind Myhrsveen var årsmøteutsendinger til årsmøtet i fylkeslaget som ble 
avholdt på Beitostølen i februar. Laget har også vært representert på regionmøter og ledermøte i OSG.
 
4. Møter

Styret har hatt 6 styremøter i 2014, og mange saker er løst pr telefon. Alle styremøter blir arrangert hjemme 
til hvert enkelt styremedlem. Det er gjennomført 3 medlemsmøter i samarbeid med Ringebu sau og geit:

1. Vårmøte med fokus på tiden rundt lamming v/vet Mari Berge, samarbeid i sauenæringen v/Kjell E. 
Branstadmoen og Hans Hjelstuen med tema motivasjon og arbeidsglede.

2. Høstmøte med hovedvekt på grovforproduksjon og bruk av husdyrgjødsel v/Bjørn Lilleng NLR, nytt 
fra NSG og OSG v/Pål Kjorstad og Hans Hjelstuen som tok for seg seminkatalogen, høstsesongen 
mm.

3. Fjøsmøte hos Mette Amrud Sylte og Knut Sylte med fokus på holdvurdering, utplukk av livlam, 
ull, klauvpleie mm hvor vi hadde med Hans Hjelstuen som læremester. Møtet ble avslutte med god 
kveldsmat og mye saueprat.

   

Fra årsmøtet

5.  Medlemsaktiviteter 

Fåvang Sau og Geit har hatt nok et godt år når det gjelder aktiviteter.
Kåringen i Fåvang sentrum og starten på årets Fårikålfestival ble et svært vellykket arrangement. Været 



var en eneste stor sol på blå himmel så mange hadde lagt lørdagen sin til sentrum av Fåvang for å se hva 
sauenæringa har å tilby. Og hva fikk vi se; jo mange flotte værlam, engasjerte sauekarer, nytt fjøs på Nedre 
Tromsnes, et sentrum med masse folk, servering av Fårikål og mange forskjellige aktiviteter mm.  Dagen ble 
avsluttet med smalahovelag på kroa godt ledet av Hans Hjelstuen. Vår påstand er at dette er Norges flotteste 
sauekåring. 

Mens kåringen foregikk i sentrum ble det arrangert Norgescup/prøve NM i gjeterhund i målområdet i 
Kvitfjell. Neste år arrangeres NM på samme sted så det er mye å glede seg over.
Avslutningsdagen i Ringebu ble også svært vellykket med publikumsrekord. Også dette året ble 
Fårikålfestivalen omtalt i Sau og Geit og i lokalpressen. Så får vi se om det blir et innslag i Norge Rundt fra 
årets festival.

Også dette året arrangerte vi klippekurs, et såkalt B-kurs for viderekommende. Kurset ble arrangert i gode 
rammer hos Siri Skamferseter og Stein Myhrsveen. De fleste av deltagerne var fra kommunen. Instruktør var 
Sindre Myhrsveen, Per Nyhus og Bjørnar Bakken.

I april arrangerte vi tur til Østerdalen. Turen gikk til OS husdyrmerkefabrikk hvor vi fikk et godt innblikk i 
hvordan merker mm blir produsert, og ikke minst god servering. Til slutt var vi på Storsteigen videregående 
skole hvor vi fikk omvisning i den nye driftsbygningen til sau, geit og ku. En trivelig tur hvor vi også hadde 
invitert med Ringebu sau og geit, så totalt var vi 30 personer.

Deltakelsen er veldig bra på våre medlemsmøter og fjøsmøter. Det kan til tider være utfordrende å finne 
gode og nye temaer, men vi håper dere finner det nyttig å delta. Alle har vi vel noe å lære, og ikke minst er 
det sosialt. 

Takk til alle som har stilt fjøs til disposisjon, bidratt og ikke minst møtt opp på våre arrangementer.

Fra klippekurset 



6. Organisert beitebruk og sau i kommunen 

Antall dyr på utmarksbeite har gått litt ned i forhold til 2013 med 542 sauer til totalt 19602. Dette må sies å 
være stabilt.
Antall produsenter som søker om produksjonstilskudd for sau er 105 produsenter, en nedgang på 1 fra 2013. 
Antall sau søkt om produksjonstilskudd pr. 31.07.14 var 22 269 sau og lam, og 210 værer.
Utviklingen for sauen i kommunen er som nevnt stabil uti fra disse tallene, og Ringebu er fortsatt den største 
kommunen med antall sau på Østlandet.
For Fåvang sin del ble det sluppet 3991 voksne og 6706 lam på beite, i alt 10697 sau. En liten nedgang med 
231 sau fra 2013. 

Oversikt organisert beitebruk i Ringebu 2014

Sluppet på beite Tapt på beite Tap i

Lag Voksne Lam I alt Voksne Lam I alt %
Ramshytta 1956 3454 5410 80 293 373 6,89
Vekkom 1270 2225 3495 29   78 107 3,06
Brekkom   625 1143 1768 24   34   58 3,28
Vestsida 1696 2758 4454 26   68   94 2,11
Fåvang 1670 2805 4475 49   68 117 2,61
Sum 2014 7217 12385 19602 208 541 749 3,82

Sluppet på beite Tapt på beite Tap i

År Voksne Lam I alt Voksne Lam I alt %
2013 7406 12738 20144 283 746 1029 5,11
2012 7074 11663 18737 263 575 838 4,47
2011 7377 12838 20215 306 624 930 4,60
2010 7447 12599 20046 373 800 1173 5,85
2009 7291 12567 19858 359 704 1063 5,35
2008 6725 11912 18637 241 656 897 4,81
2007 6920 12148 19068 315 812 1127 5,91
2006 7238 12828 20066 281 1015 1296 6,46
2005 7528 13318 20846 203 1012 1215 5,83
2004 7542 13163 20705 233 957 1190 5,75
2003 7232 12610 19842 237 1010 1247 6,28

Snart på tide å komme seg hjem



7.  Rovdyr

Årets beitesesong var den beste på lenge i forhold til rovdyrtap. Det er bestandig spennende de første dagen 
både på innmark og ikke minst utmarksbeite, og litt var det, men kun spredte angrep sommeren gjennom. 
Allikevel så er skal vi være på vakt. Som vi ser på oversikten over tap så hadde Ramshytta nærmere 7 % tap.
Det ble tatt ut en del rovdyr på vinteren, og ikke minst så ser vi et godt engasjement blant bygdas jegere noe 
vi er svært takknemlige for.
Året ellers har vært preget av beitenekt fra Mattilsynet for de med størst tap bla i Oppland noe som skapte et 
stort engasjement i næringen. Heldigvis ble det tatt til vett, og forslag på beitenekt frafalt.
Oppland Sau og Geit gjør en formidabel jobb på dette området og under årets beitesesong ble det daglig 
oppdatert på OSG sin hjemmeside om observasjoner og rovviltskader.
 

Oversikt over tap i utvalgte år, og de 6 siste årene:

År Tap % tap
1995 707 3,78
2000 1425 8,12
2009 1063 5,15
2010 1173 5,79
2011 930 4,61
2012 835 4,47
2013 1029 5,11
2014 749 3,82

Erstatningsoppgjør Ringebu 2010-2014:

Skadedyr År Voksne Lam I alt
Jerv 2010 43 317 360
Jerv 2011 14 230 244
Jerv 2012 16 136 152
Jerv 2013 14 187 201
Jerv 2014 190
Gaupe 2010 0 36 36
Gaupe 2011 1 7 8
Gaupe 2012 1 14 15
Gaupe 2013 0 8 8
Gaupe 2014 4
Bjørn 2010 149 60 209
Bjørn 2011 107 29 136
Bjørn 2012 124 50 174
Bjørn 2013 143 221 364
Bjørn 2014 139
Ulv 2010 13 32 45
Ulv 2011 0 0 0
Ulv 2012 0 0 0
Ulv 2013 2 2 4
Ulv 2014 0 0 0
Kongeørn 2011 0 7 7
Kongeørn 2012 0 22 22
Kongeørn 2013 0 7 7
Kongeørn 2014 9

Erstatning i forhold til tap på beite 2010-2014:

År Tap på beite Krav Erstattet % Erst.
Voksne Lam Voksne Lam Voksne Lam Totalt

2010 371 808 290 718 205 466 66,6
2011 261 669 171 474 122 273 61,2
2012 263 572 181 395 141 226 63,7
2013 285 743 189 539 148 363 70,2
2014 208 541 169 467 94 248 53,8

Som vi ser så er erstatningsprosenten på vel 50 %, det laveste på mange år. Grunnen til dette er foreløpig 
ukjent da dette er ferske tall, men en sak å følge opp.

I 2014 er det utbetalt 1 037 872,- i erstatning for rovviltskader i Ringebu kommune. 
     
Jerv og bjørn er de rovdyrene som gir oss størst tap i løpet av beitesesongen



8.  Geit

Geiteholdet i Fåvang holder seg fortsatt stabilt både når det gjelder antall dyr og besetninger. 
Tine har utviklet nye produkter og det siste bla med ny kvit geitost, og dette trengs for å sikre god avsetning 
på mjølka og opprettholde produksjonen.
I tillegg til at geita er en utmerket landskapspleier finnes det også andre raser som gir fine slakt og ull/hår. I 
kommunen har det etter hvert dukket opp mindre besetninger med slike typer geiter.

9.  Værringene

Fåvang har 2 avdelinger i Ring 41 i Oppland. Avdeling 45 Spæl og avdeling 48 Norsk Kvit. Avdelingene har 
egne årsmøter og årsmeldinger. Rekrutteringen til å være med i avlsarbeidet kan til tider være utfordrende, 
så vi berømmer de som holder på med dette og sikrer oss gode gener i tiden fremover.  

10.  Kåring
Årets kåring samlet 140 lam. Av dette ble 110 kåret og 30 vraket. Dette gir en kåringsprosent på 78,6  

Raser som var representert: NKS, Spæl, Farget Spæl, GNS, Rygja og Blæset.            Dommere var Anders 
Svare NKS og Pål Kjorstad på Spæl. Sekretærer var Torill Hårdnes, Simen Borgedal og Tore Krogsveen.                                                                                         
Mange fine lam ble kåret, så all honnør til dere som står på med avlsarbeidet. 

3 på topp spæl; 2 x Borgedal og Amrud med dommer Pål Kjorstad 



Beste kåringslam 2014

Spæl best i kvalitet:

Plass Kåringsnr. Poeng Sum Sløyfe Eier
1 201421571 10-9-7-10 152 Kvit Aase og Simen Borgedal
2 201421611 9-9-10-10 159 Rød Bodil og Geir Amrud
3 201421607 9-9-8-10 151 Blå Bodil og Geir Amrud

Spæl best sum poeng:

Plass Kåringsnr. Poeng Sum Eier
1 201421580 10-8-8-8 34 - 170 Odd Steinar Granheim
2 201421612 8-9-9-8 34 - 162 Bodil og Geir Amrud
3 201421610 7-8-8-9 32 - 160 Bodil og Geir Amrud

NKS best i kvalitet:

Plass Kåringsnr. Poeng Sum Sløyfe Eier
1 201421864 9-8-10-9 36 Kvit Pål Borgen
2 201421 Rød Aud og Asgeir Haugstad
3 201421880 10-8-9-9 36 Blå Laila og Håvard Amrud

NKS best sum poeng:

Plass Kåringsnr. Poeng Sum Eier
1 201421857 9-9-7-10 35 - 174 Edvard Bjørge
2 201421847 9-8-9-9 35 - 173 Frans M. Hjelstuen
3 201421856 8-10-10-8 36 -172 Edvard Bjørge

Vinner NKS Pål Borgen



11.  Premiering

Beste indeksvær:

Rase Kåringsnr. Navn O.ind Oppdretter
Spæl 201320273 Brautguten 129 Bodil og Geir Amrud
NKS 201320155 Myrvoll Haugen 139 Inger og Lars P. Haugen

Beste værlam sum poeng:

Rase Kåringsnr. Sum poeng Oppdretter
Spæl 201421580 170 Odd Steinar Granheim
NKS 201421857 174 Edvard Bjørge

Beste værlam kvalitet:

Rase Kåringsnr. Sum poeng Oppdretter
Spæl 201421611  38 Bodil og Geir Amrud
NKS 201421864 36 Pål Borgen

Fornøyde mestere; Pål Borgen, Edvard Bjørge og Sondre Borgedal



12.  Semin

Resultatet på semin for avdeling 45 og 48:

Fåvang Medl. Inseminert Omløp Drektig % drektige
Avd. 45 7 72 23 49 68
Avd. 48 6 80 20 60 75
I alt 2014 13 152 43 109 71,7

 
Drektighetsprosenten i foregående år: 

•	 2013 - 77 %
•	 2012 - 74 %
•	 2011 - 74,3 %
•	 2010 - 81,85 %,
•	 2009 - 79,02 %, 
•	 2008 - 89,85 %

Klar til avl



13. Fra styret

Nok en årsmelding og et nytt år med nye muligheter.
Vi kan glede over oss over en rolig og god beitesesong etter en fin og solrik sommer. Mange var nok spente 
på kvaliteten på lammene etter en slik sommer, men det viste seg at det ga oss nærmest rekordlam med 
gode vekter. Utfordringen kan være å «kjenne» om lammene er slaktemodne og ikke bare gå etter vekt for 
å oppnå god klasse og kvalitet uten å få fettrekk.  På våre fjøsmøter har vi fokus på nettopp det med bla 
holdvurdering og slakteklare lam. Praktisk rettledning er viktig, og takket være Hans får vi gjennom våre 
fjøsmøter god lærdom i praktisk sauestell. Takk Hans for at du stiller opp.
Økonomien har også bedret seg i positiv retning, og interessen for å satse på sau er stor.
Noen restaurerer, og noen velger å bygge nytt. Alle besetninger er uansett like viktige. For å kunne 
opprettholde miljøet så trenger vi å være mange, ikke minst under høsten sanking. Så ta vare på hverandre.

Under årets NM i saueklipping i Sirdal fikk vi Norgesmesteren i juniorklassen. Lars Sønstevoldhaugen 
knuste konkurrentene og ble suveren vinner. Sindre Myhrsveen leverte også og ble nummer 5 i proff/NM 
klassen. I tillegg så vant han speedklippingen. Gratulerer til dere begge. Det er også mange andre gode 
klippere i bygda som også fortjener ros. Vi har et aktivt og godt klippemiljø med god rekruttering, så vi 
burde være sjølberga med klippere i overskuelig framtid

Årets kåring i sentrum av Fåvang ble igjen en suksess. Været var en eneste stor sol, mye folk og fin sau. 
Takk til dere som står på med avlsarbeidet og sørger for at vi får kjøpt oss gode kåra lam.

Ringebu kommune er fortsatt den kommunen med flest sauer på Østlandet. Som nevnt er interessen for å 
satse på sau stor, så andre kommuner puster oss i nakken. 
I kommunen har vi også gode og velorganisert jegere som gjør en utrolig stor innsats med å ta ut rovdyr. 
Nok en gang; tusen takk for at dere står på dag og natt. Vi er takknemlige.

Hjemmesiden er fortsatt vår fremste informasjonskanal. Her forsøker vi å holde medlemmene oppdatert over 
hva som skjer i laget. Vi trenger mere stoff å legge ut, så ikke nøl med å sende stoff til oss. Har dere ellers 
tips, råd eller ønsker til oss så ta kontakt med oss om det. Vi trenger aktive medlemmer.

Vi prøver oss igjen med annonser i årsmeldingen. Slakteri, fôrleverandører og andre tjenesteytere overfor 
næringen har fått tilbud, og vi har grei respons selv om vi ønsker oss flere annonsører.

Vi i styret takker alle som har involvert seg i småfenæringa i Fåvang i året som har gått. Noen stiller fjøs til 
disposisjon for ulike kurs og møter. Takk til dere, og takk til NSG og Oppland Sau og Geit for samarbeidet i 
året som har gått.

Fåvang 9. januar 2015

Øyvind Myhrsveen    Geir Amrud    Knut Evensen    Johnny Høyesveen    Mette Amrud Sylte
 

U13. Sluttkommentar

Nok en årsmelding og nok et begivenhetsrikt år. Etter en god gammeldags vinter kom tilslutt 
våren, og både sau og saueeiere kunne glede seg over nyspira groe. Ikke lenge etterpå kom det 
nedbør som igjen ga oss en storflom både i bekker, elver og ikke minst i Laugen. Fåvang ble 
igjen hardt rammet bare 2 år siden sist storflom. 
Etter hvert kom det flere utfordringer. Ulv ble observert i Fåvang nær både bebyggelse og 
jorder. En utfordrende start på beitesesongen. Skremmende er rovviltet for oss med sau, men 
forvaltningen er minst like skremmende. Vi har både hørt og sett lovnader, og ikke minst 
kommer det mange lovnader i et valgår. Det gjenstår å se nok en gang hva som skjer, men 
man har en viss anelse. 
I kommunen har vi gode og velorganisert jegere som gjør en utrolig stor innsats. Nok en 
gang; tusen takk for at dere står på dag og natt. Vi er takknemlige.

Årets kåring i sentrum av Fåvang ble en suksess. Her fikk vi presentert oss på en 
fremdragende måte overfor våre forbrukere. Utfordringen nå er å levere nok lam. Årets 
slaktesesong ga ikke nok lam, og dermed ble det igangsatt import av lam i store kvantum. 
Betenkelig når vi tenker på bruken av utmarka og hvilke utfordringer vi har med rovdyrene.
Vi får stå på videre og sette oss nye mål med enda bedre resultat i 2014 og dermed flere lam 
på markedet. Ringebu kommune er den kommune med flest sauer på Østlandet, men vi kan 
bli større.

Hans Hjelstuen fikk som kjent Gromsauprisen og det ga oss en stolthet av å ha en slik mann i 
lokallaget. Vi gratulerer igjen.

I år har vi annonser i årsmeldingen. Slakteri, fôrleverandører og andre tjenesteytere overfor 
næringen fikk tilbud, og vi fikk god respons. Dette gjør at årsmeldingen er et «plussforetak».

Vi i styret takker alle som har involvert seg i småfenæringa i Fåvang i året som har gått. Noen 
stiller fjøs til disposisjon for ulike kurs og møter. Takk til dere, og takk til NSG og Oppland 
Sau og Geit for samarbeidet i året som har gått.

Fåvang 25. januar 2014

Øyvind Myhrsveen Geir Amrud Knut Evensen Johnny Høyesveen Mette Amrud Sylte







            

Takk til våre sponsorer og støttespillere


