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Styremøter/Representasjon
Styret har hatt ett styremøte i 2014. Flere saker er løst per telefon.
Ola Flaten, Lars Ola Johnsen og Jo Agnar Hansen var årsmøteutsendinger til årsmøtet i
fylkeslaget som ble holdt på Gammelstu Stai, Stor-Elvdal den 19. februar 2014.

Økonomien i laget
Medlemsmassen er stabil. Hovedinntektskilden er samlegodtgjørelse for ull. Inntekter fra
sliping gikk ned i 2014 sammenlignet med tidligere år. Laget har en sunn økonomi.

Medlemsinformasjon
Det er sendt to informasjonsskriv til medlemmene; vår og høst. De som ikke har e-post, fikk
informasjon tilsendt per post. Første infoskriv ble sendt per post til alle. Informasjon er også
lagt ut på nettsidene til Alvdal Sau og Geit: www.nsg.no/hedmark/alvdal/

Fagmøter og -turer
Hedmark Sau og Geit og lokallaga i Nord-Østerdalen inviterte til møte om rovvilterstatninger
på Tynset den 8. april. Innledere var sauebonde Ola Krokann fra Oppdal («Krokanndommen») og prosjektleder Øivind Løken, FKT - forebyggende og konfliktdempende tiltak.
Ca. 40 møtte til en meget interessant kveld.
Vi arrangerte fagtur til Staur Seminstasjon 29. oktober. De 17 som var med fikk godt innblikk
i hvordan seminveddene så ut og oppførte seg, og det var sosialt.

Ullinnsamling
Vi organiserer ullinnsamling til Nortura. Ulla leveres en gang i året, i 2014 i slutten av april.
Opplegget fungerer bra. Alle saueholdere i Alvdal, også de som ikke er medlemmer, fikk
beskjed om ullinnsamling per post.
Vi har ullsekker på lager (hos Maren S. og Lars Ola Johnsen, Søberg) som vi selger til
medlemmer for kr 7 pr stk.

Alvdal Sau og Geit
Geiteholdet i bygda
Det er for tida 3 geiteholdere med mjølkegeit i Alvdal.

Avlsarbeid på sau
Det drives aktivt avlsarbeid både på Spæl og NKS i vedderinger. Det er plass til flere
medlemmer i væreringene. Hovedkåringssjå ble arrangert 1. oktober hos Birger Steihaug. I
Alvdal ble det stilt 85 værlam til kåring. 65 av disse ble kåra, 20 ble vraka. Mange fine lam
ble kåra.
Alvdal Sau og Geit organiserte fostertelling i samarbeid med Stig Hindseth Bjerkaas, Oppdal,
med Wyn Jones som fosterteller. Tellinga ble gjort i første uke av mars.

Rovdyrsituasjonen
Allerede den 20. mai søkte Alvdal Sau og Geit om fellingstillatelse på ulv etter at Geir
Skillebæk hadde observert en ulv kvelden 19. mai ved Såttån/Tron. Det ble gitt
fellingstillatelse på morgenen 20. mai, men ingen ulv ble felt. De fleste beitelaga hadde
forholdsvis små tap av beitedyr til rovvilt. I enkelte beiteområder er også løsbikkjer et
problem. Før jul i 2014 ble det skutt to jerver i Alvdal.

Beite og slaktekvalitet
Sommeren var varm og solrik, og høstvektene ble gode. Den fine tilveksten viste seg godt da
lamma ble sendt til slakt. Gjennomsnittslammet fra Alvdal i 2014 veide 18,9 kg slaktevekt,
likt med landsgjennomsnittet, og klar Alvdalsrekord for perioden 2006-2014. Lamma våre
hadde bra kjøttfylde, men relativt mange fikk fettrekk, jf. slaktestatistikk fra Animalia:
Prod.

Lam til
slakt
7653
7925

SlakteKlasse
FettStjerneFettvekt, kg
gruppe
lam-% trekk, %
Alvdal 2013
78
17,6
8,21
6,28
64,4
6,02
Alvdal 2014
74
18,9
8,30
6,47
74,3
7,19
Landet 2014
18,9
8,06
6,03
73,6
4,60
Flere leverte lamma sent til slakt pga. mye radioaktivitet i beitedyra i år. Dette kan ha påvirket
slakteresultat og -kvalitet.

Kadaverinnsamling
Kadaverkassene ved Stalund tok i mot døde dyr en dag i uka over en 6 ukersperiode i
mai/juni. Det ble registrert mottak av 43 vaksne dyr og 578 lam. Opplegget fungerer bra, men
alle respekterer dessverre ikke rutinene. Jeg ønsker at dere tar med søpla.
Alvdal 30/1-2015
Gudmund Stalund
Leder
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