
Opplasting av ull skjer 
som tidligere år ved Alv-
dal Innkjøpslag. ASG har 
fast ordning med leve-
ring til Gol en gang i 
året omkring uke 15 slik 
at både høst- og vår-ull 
leveres samtidig. Nortura 
yter rentekompensasjon 
for høstulla slik at vi da 
har ei grei ordning som 
sparer oss for en del 
arbeid. 

 

 

 

Kadaveropp-
samling 

Det blir oppsamling for 
husdyrkadaver ukentlig 
fra uke 16 til uke 25. 
Samlingsplassen ligger 
som tidligere mellom 
Skytterbanen og Stalund.  
Åpningstid: Tirsdag kl. 
10.00-onsdag kl. 09.00. 
 

Merking av sekkene: 

• Navn 

• 5-sifret lev.nr. 

• Antall sekker 

Bruk kraftig mørk tusj 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Det er viktig at alle re-
spekterer åpningstidene. 
Det skal ikke ligge kada-
ver på oppsamlingsplas-
sen i flere dager. Fra 1. 
juni tar Norsk Protein 
over organiseringa fra 
Litra slik at det kan bli 
noen endringer. 

Ull-levering tirsdag 12. april kl. 17-19 

Sliping av klippeutstyr 

Slipemaskin for sli-

ping av kammer og 

kniver står hos Borge 

Øwre. Vi har i år kjøpt 

nye slipeskiver i lett-

metall til slipemaski-

na. For medlemmer 

koster sliping 20 kr 

per kam og 10 kr per 

kniv, ikke-medlemmer 

betaler 50 % mer. 

Husk at skitt og rust på 

kniver og kammer skal 

fjernes før de slipes. 

 

APRIL 2016 

APRIL 2016 

Alvdal Sau og Geit 
 

Nyhetsbrev 

Saker av interesse: 
 

• Ull-levering 

• Salg av ullsekker 

• Kadaveroppsamling 

• Sliping av klippeutstyr 

• Medlemsverving 

• Medlemstur til Os ID 

• Fjøsåpning 

• Styret 2016 

Ull-sekker kan kjøpes fra 
Alvdal Sau og Geit 

• Kr. 7 - Medlemmer 

• Kr. 10 - Andre 
 
Kontakt Lars Ola 

Kadaveroppsamling 
 

• Tirsdag 19/4 

• Tirsdag 26/4 

• Tirsdag 3/5 

• Tirsdag 10/5 

• Tirsdag 17/5 

• Tirsdag 24/5 

• Tirsdag 31/5 

• Tirsdag 7/6 

• Tirsdag 14/6 

• Tirsdag 21/6 



grinder er metallgrin-
der fra Knarrhult. Gol-
vet er plastrister fra 
Fjøssystemer. Takstole-
ne er kledd med kvit-
mala panel som git et 
lyst og trivelig rom. 
Innvendig er fjøset 16 x 
61 m. 

Godt over 150 perso-
ner fra hele fylket fant 
veien til fjøsåpninga på 
Tronslien Gard lørdag 
2. april. Lamnummer 
60001 ble satt i øret 
på det nyfødte lammet 
som kom i perfekt tid til 
den store begivenhe-
ten. Det nye fjøset med 
plass til 450 søyer er et 
elementbygg fra Øs-
terdal Tre som er lokal-
produsert på Sæ-
tersmoen Sag i Alvdal. 
Tømmeret er hogd i 
gardsskogen. Fjøset har 
2 langsgående for-
brett. Det er installert 
fullforblander og distri-
busjonsvogn. Innred-
ningsfrontene er sjøl-
snekra trefronter, mens 
bingeskiller og ende-

Fjøsåpning hos Jo Agnar og Karin 

HTTP://

WWW.NSG.NO/

HEDMARK/ALVDAL/ 

Snorklipping på fjøsåp-
ninga hos Karin og Jo 
Agnar ble erstatta med 
merking av årets første 
lam som slettes ikke var 
noen aprilspøk.  

 

Styret 2016 
 
Leder: Toril Hårdnes       416 31 205 
Nestleder: Lars Ola Johnsen 917 00 276 
Kasserer: Ola Flaten       975 92 111 
Sekretær: Inger O. Måntrøen 958 38 615 
Styremedl.: Sigmund K. Paaske 906 52 818   

Slagord for firmaet 

Alvdal Sau og Geit 

Organisasjon 
Medlemsverving 
 

Styret jobber aktivt for å få med alle saueprodusenter i byg-
da som medlemmer. Det er viktig at alle bidrar til å holde 
organisasjonen i gang. Pr. 1/4-16 var det 58 medlemmer.  
Nå har vi flere på tur inn og håper på flere før lamminga 
starter. Alle medlemmer kan verve nye medlemmer på Mi 
Side (www://nsg.no/). 

 

 

Fagutferd 
 
Styret har bestemt seg for å arrangere fagtur til Os ID til høs-
ten/vinteren. Det vil nok også kunne bli besøk parallelt til et 
sauebruk og et geitbruk.  


