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Årsmelding 2015 
 

Årsmøtet ble holdt 12. februar 2015 på Storsteigen vgs. Etter årsmøtet informerte Toril 
Hårdnes om den nye Sauekontrollen. 

 
Styret 2015  
Leder:   Gudmund Stalund  
Kasserer:  Ola Flaten  
Sekretær:  Inger Os Måntrøen  
Styremedlem:  Sigmund Kveberg Paaske  
Styremedlem:  Lars Ola Johnsen 
Vararepr.: Lars Ernst Jonsmoen, Birger Steihaug, Torill Flaten 
Revisorer:  Anders Steigen og Knut Magnar Holmen 
Valgkomite:  Per Arne Gulløien, Tor Eggestad og Christian Lopez 
 
 
Styremøter/Representasjon  
Styret har hatt ett styremøte i 2015. Flere saker er løst per telefon.  
Alvdal Sau og Geit var ikke representert på årsmøtet i fylkeslaget som ble holdt i Grue, 27.-
28. februar 2015. 
  
 
Økonomien i laget  
Medlemsmassen er stabil. Hovedinntektskilden er samlegodtgjørelse for ull. Laget har en 
sunn økonomi. 
 
 
Medlemsinformasjon 
Det er sendt ett informasjonsskriv til medlemmene på våren. Informasjon er også lagt ut på 
nettsidene til Alvdal Sau og Geit: www.nsg.no/hedmark/alvdal/ 
 
 
Ullinnsamling  
Vi organiserer ullinnsamling til Nortura. Ulla ble levert 24. april. Opplegget fungerer bra. Alle 
saueholdere i Alvdal, også ikke-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.  
 
 
Geiteholdet i bygda  
Det er for tida 3 geiteholdere med mjølkegeit i Alvdal.  
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Avlsarbeid på sau  
Det drives aktivt avlsarbeid både på Spæl og NKS i vedderinger. Prøveværene ved innsett i 
høst (2015-årgangen) for begge raser tilhørte beste tredel av ringene i landet, rangert etter 
sum-poeng (kåringspoeng for bein, kropp, ullkvalitet og ullmengde pluss O-indeks). 
Granskingen av 2014-årgangen viste at Steihaug Fiba (201413127) fra Birger Steihaug ble 
beste NKS-vær i Hedmark med 141 i O-indeks. Vi gratulerer! 
Hovedkåringssjå ble arrangert 1. oktober hos Birger Steihaug. Det ble stilt 56 værlam til 
kåring. 47 av disse ble kåra, 1 ble kåra på dispensasjon og 8 ble vraka. Dette ga en 
kåringsprosent på 86 %. Mange fine lam ble kåra og de oppnådde høge kåringspoeng. 
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. 
 
 
Gjeterhund 
Alvdal har to konkurranseførere på høgt internasjonalt nivå: Jo Agnar Hansen og Karin 
Mattsson. Av meritter i 2015 kan nevnes: Jo Agnar ble nordisk mester med Kate, mens Karin 
ble norgesmester med Trim. De var beste norske deltakere i EM i Italia, hvor Jo Agnar med 
Sisko ble nr. 7 og Karin med Bill ble nr. 8.  
Jo Agnar med Sisko vant Pre-Continental i Nederland og ble nr. 3 med Kate. Samme sted 
vant også Jo Agnar med Sisko den europeiske drivekonkurransen, hvor man skulle drive 800 
m. Karin med Roy ble nr. 3 i norsk unghundmesterskap og nr. 6 i det europeiske. Vi 
gratulerer! 
 
 
Rovdyr  
Også i sommer ble beitedyra rammet av rovvilt, bl.a. med store ulveskader i Tron og 
Kvebergskjølen beitelag. I Alvdal ble det søkt om erstatning for 747 sau, hvorav 341 ble 
erstatta. Skadevoldere ved erstatningen var jerv (172 sau), ulv (119), gaupe (9), kongeørn (4), 
uspesifisert (37) – men ingen bjørn. I 2015 ble det erstatta litt flere sauer enn i 2014 (315), 
mens atskillig flere ble erstatta i 2013 (721). 
Flere fikk avkorta erstatningssummen, til tross for at dyr i egen besetning eller hos andre i 
beiteområdet var dokumentert drept av rovvilt. Beitelaga Kvislåtjønna og Sølndalen har 
sammen med Alvdal Sau og Geit vært i møter med ordfører Johnny Hagen om 
avkortingspraksisen til Fylkesmannen. Ordføreren skulle bringe saken videre til Regionrådet. 
Norsk Sau og Geit er også kontaktet om avkortingene. 
 
 
Beite og slaktekvalitet 
Våren og første del av sommeren var kald, og det ble sein beiteslipp. Lamma voks godt på 
sommeren, og årets høstvekter ble høgere enn normalt. Gjennomsnittslammet fra Alvdal i 
2015 veide 18,9 kg i slaktevekt, litt under landsgjennomsnittet. Lamma våre hadde bra 
kjøttfylde, men også i år fikk temmelig mange fettrekk, jf. slaktestatistikk fra Animalia: 
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 Prod. Lam til 

slakt 
Slakte-
vekt, kg 

Klasse Fett-
gruppe 

Stjerne-
lam-% 

Fett-
trekk, % 

Alvdal 2013 78 7653 17,6 8,21 6,28 64,4 6,02 
Alvdal 2014 74 7925 18,9 8,30 6,47 74,3 7,19 
Alvdal 2015 73 7959 18,9 8,23 6,27 73,8 7,58 
Landet 2015   19,2 8,12 6,05 74,6 4,70 

 
 
Kadaverinnsamling 
Kadaverkassene ved Stalund tok imot døde dyr en dag i uka over en 6 ukersperiode i mai/juni. 
Det ble registrert mottak av 50 vaksne dyr og 550 lam. Opplegget fungerer bra, og vi er blitt 
flinkere til å komme med kadaver til rett tid.  
 
Alvdal 29/1-2015  
 
 
Gudmund Stalund, leder  
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