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ÅRSMØTE FÅVANG SAU OG GEIT 

 
Mandag 23. januar kl. 19.00 på Tunet  

 

 
1. Åpning og konstituering 

 Valg av møteleder og referent 

 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

2. Årsmelding 2016 

 

3. Regnskap 2016 

 

4. Årsmelding fra værringene 

 

5. Premiering 

 

6. Arbeidsplan 2017 

 

7. Valg 

 Leder for 1 år 

 Styremedlem for 2 år 

 Styremedlem 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 

 

9. Innkommende saker fra medlemmer. Saker som ønskes tatt opp må være styre 

i hende innen fredag 20. januar 
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Styret Fåvang Sau og Geit 

 

 

1.  Styret 2016 

 
Leder:    Øyvind Myhrsveen                                                            

Nestleder:  Frode Fjellstad 

Kasserer:  Johnny Høyesveen  

Sekretær:  Knut Evensen 

Styremedlem:  Mette Amrud Sylte 

                                                                        

1. vara   Kyrre Formo 

2. vara   Ole K. Aarnes 

3. vara   Pål Borgen 

 

Revisorer:  Anders G. Fretheim og Atle Aarnes 

 

Valgkomite: Laila Amrud, Terje Rotås og Per Erik Tromsnes 

 

 

 
 

 

2.  Medlemstall 
                                                2016    2015 2014 2013        

Medlemstall      64   66  65  64       

Herav hovedmedlemmer   53    56  56  55       

Husstandsmedlemmer     7     6    4    4         

Æresmedlemmer      4     4    5    5           

 

Lagets æresmedlemmer er: 

Guttorm Aaløkken, 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 
 

Øyvind Myhrsveen, Sigurd Krekke, Hans Hjelstuen og Knut Evensen møtte på årsmøtet i 

fylkeslaget som ble avholdt på Gjøvik. 

  

 

4. Møter og medlemsaktiviteter 
 

Styret har hatt 7 styremøter, og ellers skjer mye av kontakten gjennom telefon og mail. Alle 

styremøter blir i all hovedsak arrangert hjemme til hvert enkelt styremedlem. 

 

Det er gjennomført 3 medlemsmøter, 2 «lammekaffe» og til slutt julebord. Her er også 

Ringebu sau og geit sine medlemmer invitert. Det tradisjonelle «vårmøtet» som etter avtale 

lagene imellom skulle arrangeres av Ringebu sau og geit ble ikke avholdt. Noe som er 

beklagelig etter styret sitt syn. 

 

1. «Etter fostertellingen» var tema på fjøsmøte i Framigard Romsås hos Guro Romsås og 

Per Arne Brenden. Her var Hans Hjelstuen og Mari Berge med og delte sine 

kunnskaper i tiden inn mot lamming og lammingsperioden. Over 40 personer møtte 

fram. 

 

2. Lammekaffe var ment som en avveksling i en eller travel tid. Her fikk man igjen litt 

«sosialt liv» sammen med gode kollegaer. Til sammen så deltok ca. 40 personer. 

     

3. Fjøsmøte i oktober hos Hilde Bakken og Frode Fjellstad. Igjen var det Hans som loset 

oss gjennom «alt om sau» nå på høsten. Kaffe og sosialt etterpå i Høgvang. Om lag 25 

personer deltok 

 

4. Høstmøte på Tunet kro med veterinær Vibeke Tømmerberg fra helsetjenesten for 

sau/Animalia og Kjetil Lien fra Strand Unikorn. Temaet var lammedødlighet og foring 

inn mot paring/vinteren. Forøvrig et veldig bra og lærerikt møte med gode 

foredragsholdere. Godt over 30 personer møtte. 

 

5. Julebord ble arrangert på Tunet i slutten av november. Dette var første gangen det ble 

arrangert julebord, men med godt frammøte på vel 30 personer er nok ikke dette siste 

gang. 

    

 

   
Året har vært «aktivt» sett fra sau og geit. Foruten de tradisjonelle møtene som høstmøte og 

fjøsmøte prøvde vi oss både med lammekaffe og julebord med godt hell. Lammekaffe var en 

sosial happening hvor man får av seg fjøsklærne, og får tatt seg en kaffekopp i godt lag. Her 

fikk man utveksle erfaring, dele «sorger og gleder» og kanskje få høre noe nytt.  

Julebordet ble en verdig avslutning på året. Tunet kro serverte god mat, og når selskapet er 

godt så ble dette en trivelig kveld.  

 

Mye av fokuset dette året har selvsagt vært NM i sauklipping. Forberedelsene startet allerede i 

august 2015, så det ble litt over et år med planlegging. I komiteen fra Fåvang sau og geit satt 

Øyvind Myhrsveen som leder og Knut Evensen som sekretær. Resultatet av all planleggingen 

ble veldig bra. Kanskje det beste NM gjennom tidene i denne grenen som ble arrangert lørdag 



under Fårikålfestivalen i Ringebu. Hvor mye folk som var innom teltet er uvisst, men det er i 

alle fall lenge siden sist det var så mye folk i Ringebu sentrum. Et veldig bra arrangement 

takket være mange frivillige bla fra Fåvang sau og geit.  

 

På årets kåring var det stor deltakelse. I forbindelse med «forskjønning» av Fåvang sentrum 

så var det lite egnet å ha kåringen i selve sentrum. Bussholdeplassen til Fåvang skole rett 

ovenfor Innkjøpslaget ble løsningen, og her var det bra å være. Kanskje er dette plassen hvor 

kåringen vil bli de kommende år? 

Fåvang Bondelag servert kaffe, Hans hadde demonstrasjon av kåring «før i tiden», folk møtte 

opp så dette ble en god dag for både folk og sau. 

 

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. Vi er åpne på forslag på medlemsaktiviteter, så 

ta kontakt med oss hvis dere har noen gode ideer. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



5. Organisert beitebruk, rovdyr og sau i kommunen  

 
Antall dyr på utmarksbeite har gått opp med 591 sau sammenlignet med 2015. Totalt var det 

20 737 sau på utmarksbeite sommeren 2016. Pr 1. januar 2016 så var vi endelig over 10 000 

vfs. Dette gjør oss til den største sauekommunen på Østlandet, og den 13. største i landet. 

Dette er vi stolte av, og slik det ser ut så vil nok sauetallet fortsatt øke i kommunen. 101 

produsenter med sau søkte om produksjonstilskudd. 

 

For Fåvang sin del ble det sluppet 4351 voksne og 7404 lam på beite, i alt 11 755 sau. Dette 

er en økning på 609 sau i forhold til 2015. Det viser at sauetallet i Fåvang øker, mens i 

Ringebu er det en liten nedgang. 

 

Tap av sau på beite har gått ned sammenlignet med 2015, og er litt under snittet sammenlignet 

med de senere år. Ramshytta og Brekkom har fortsatt store tap, og det meste av problemet her 

skyldes jerv og Bjørn. Vi vet at her svinger det fort, så vi er avhengig av en god 

rovdyrpolitikk fra sentralt hold, noe som til tider er utfordrende nok. Tap over normalprosent 

er egentlig uakseptabelt, så det er fortsatt mye å ta tak i. Rovdyrtap rammer ofte 

enkeltbesetninger, så børen er tung å bære for de som er mest utsatt. 

 

Oppland Sau og Geit gjør en formidabel jobb på dette med rovdyr, og som i fjor ble det daglig 

oppdatert på OSG sin hjemmeside om observasjoner og rovviltskader. 

 

 

Oversikt organisert beitebruk i Ringebu 2016 

 

 

Sluppet på beite Tapt på beite Tap i 

 

Lag Voksne Lam I alt Voksne Lam I alt % 

Ramshytta 1835 3246 5081 72 259 331 6,51 

Vekkom 1381 2520 3901 28 105 133 3,41 

Brekkom   697 1239 1936 43 74 117 6,04 

Vestsida 1867 3096 4963 30 80 110 2,22 

Fåvang 1787 3069 4856 45 91 136 2,80 

Sum 2016 7567 13170 20 737 218 609 827 3,99 

 

 

Tidligere år: 

 

Sluppet på beite 

 
Tapt på beite 

 
Tap i 

År Voksne Lam I alt Voksne Lam I alt % 

2015 7457 12 736 20 193 190 763 953 4,72 

2014 7217 12385 19602 208 541 749 3,82 

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 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

Oversikt over tap i utvalgte år, og de 5 siste årene: 

 

År Tap % tap 

1995 707 3,78 

2000 1425 8,12 

2012 835 4,47 

2013 1029 5,11 

2014 749 3,82 

2015 953 4,71 

2016 827 3,99 

 

 

 

Erstatningsoppgjør Ringebu 2014-2016: 

 

Skadedyr År Voksne Lam I alt 

Jerv 2014   190 

Jerv 2015   8 

Jerv  2016 16 149 165 

Gaupe 2014   4 

Gaupe 2015   2 

Gaupe  2016 0 0 0 

Bjørn 2014   139 

Bjørn 2015   22 

Bjørn 2016 68 60 128 

Ulv 2014 0 0 0 

Ulv 2015   0 

Ulv 2016 0 0 0 

Kongeørn 2014   9 

Kongeørn 2015   2 

Kongeørn 2016 0 1 1 

 

 

 

Erstatning i forhold til tap/krav på beite 2014-2016: 

 

År Tap på beite Krav Erstattet % Erst. 

 Voksne Lam Voksne  Lam Voksne Lam Totalt 

2014 208 541 169 467 94 248 53,8 

2015 190 763 100 437 76 332 76,1 

2016 218 609 134 371 84 210 58,2 

 

 

 

I 2016 er det utbetalt 820 041,- i erstatning for rovviltskader i Ringebu kommune.  



      
 

Jerv og bjørn er de rovdyrene som gir oss størst tap i løpet av beitesesongen 

 

 

 

 

 

6.  Geit 

 

 
 

 

 

Geiteholdet i Fåvang holder seg stabilt både når det gjelder geit og besetninger. Kvotene blir i 

2017 satt ned med 2 % pga mindre behov, eller markedstilpasning. Dette ble ikke godt mottatt 

hverken blant geitebøndene eller fra NSG, men til liten nytte. Landbrukspolitikken er stadig i 

endring, og her er det kommet fram at geitemjølkproduksjonen på Østlandet er «utsatt», men 

det «jobbes» blant geitebønder, Tine og NSG. 

Geita er som kjent en utmerket landskapspleier, og i tillegg gir de fine slakt og - eller ull.  

I kommunen har det etter hvert dukket opp 4 slike besetninger med Boergeit. Noen er også i 

gang med egen videreforedling av kjøtt. Boergeit har utmerket kjøttkvalitet, en blanding 

mellom vilt og kalv sies det. 

 

 

 

 

 

 



7.  Værringene og kåring 

 

Fåvang har 2 avdelinger i Ring 41 i Oppland. Avdeling 45 Spæl og avdeling 48 Norsk Kvit. 

Avdelingene har egne årsmøter og årsmeldinger. I deres årsmeldinger finner du detaljerte 

resultater fra årets kåring. Rekrutteringen til å være med i avlsarbeidet kan til tider være 

utfordrende, så skulle dette være noe for deg så ikke nøl med å ta kontakt med noen i ringen. 

Takk til alle som står på med avlsarbeidet. 

Årets kåring samlet 174 lam fordelt på 20 besetninger. Av dette ble 144 kåret og 30 vraket. 

Dette gir en kåringsprosent på 82 % 

Raser som var representert: NKS, Spæl, Farget Spæl, GNS, Gammel Norsk sau, Rygja og 

Blæset. Dommere var Trond Ola Heggen NKS og Pål Kjorstad på Spæl. De andre rasene ble 

fordelt mellom disse. Sekretærer var Jan Aarskog og Even Sjurrud. Mange fine lam ble kåret, 

så all honnør til dere som står på med avlsarbeidet. 

 

 

 

 

 



 

 

Beste indeksvær: 

 

Rase Kåringsnr. Navn O.ind Oppdretter 

Spæl 201523443 Olger 130 Olga og Øyvind Myhrsveen 

Spæl 201523451 Jonramp 130 Jon Granheim 

NKS 201523244 Sjau Bjørge 146 Randi og Edvard Bjørge 

 

 

Beste værlam sum poeng NKS: 

 

Rase Kåringsnr. Sum poeng Oppdretter 

NKS 201620117 169 Pål Borgen 

NKS 201620543 164 Pål Borgen 

NKS 201620491 162 Randi og Edvard Bjørge 

 

 

Beste værlam kvalitet NKS: 

 

Rase Kåringsnr. Sum poeng/sløyfe Oppdretter 

NKS 201620473  9-9-9=27     - Kvit Laila og Håvard Amrud 

NKS 201620100  10-9-9=28   - Rød Frants Maurits Hjelstuen 

NKS 201620596  9-10-8=27   - Blå Else Torill og Johnny Høyesveen 

 
 

Beste værlam sum poeng Spæl: 

 
Rase Kåringsnr. Sum poeng Oppdretter 

Spæl 201620443 165 Odd Steinar Granheim 

Spæl 201620432 160 Olga og Øyvind Myhrsveen 

Spæl 201620439 159 Odd Steinar Granheim 

 

 

Beste værlam kvalitet Spæl: 

 

Rase Kåringsnr. Sum poeng/sløyfe Oppdretter 

Spæl 201620427  8-8-9=25    - Kvit Olga og Øyvind Myhrsveen 

Spæl 201620397  9-8-8=25    - Rød Ragnhild og Øyvind Krogsveen 

Spæl 201620396  9-7-8=24    - Blå Odd Steinar Granheim 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



8. Fra styret 

«Året går og sauen består». 2016 ble et utfordrende år markedsmessig. Allerede før 

lammesesongen startet så ble det meldt om rekordmange lam som «skulle på kroken». Da blir 

det som kjent overproduksjon, eller «underforbruk» som noen liker å kalle det. Det har vært 

mange en debatt både i sosiale medier, møter mm om overproduksjon, og at det ikke finnes 

lam i butikken. Noen løsning kommer heller ikke her, men det er selvsagt viktig at vi får 

forbrukerne til å etterspørre lammekjøtt fordi det rett og slett er god mat med god kvalitet. 

Forbruket har stått mer eller mindre stille over mange år, så det er potensiale. Forbruket er på 

underkant av 4 kg/år. Det ble lansert en del nye produkter i forbindelse med lammesesongen, 

så vi får håpe det gir resultater. Vi ble bedt om å levere lammene tidligere denne høsten slik at 

kjøttet kom ut i butikken, og dermed tilgjengelig for publikum. Saueprodusentene reagerte og 

lammene kom tidligere. Dette ga lettere vekter, men kvaliteten var allikevel god, så vi leverer! 

 

«Vi greide det» sa Hans på fjøsmøte i Framigard Romsås. Det vi greide var å komme over 

10 000 vfs pr 1. januar 2016. Det vitner om et godt miljø blant oss produsenter, og det satses 

uansett overproduksjon eller ikke. Fåvang sau og geit prøver å være en god «støttespiller» for 

våre medlemmer med å arrangere fagmøter, holde dere oppdatert på «produksjon og marked» 

og ikke minst være en sosial møteplass ved ulike arrangement. 

 

Årets høydepunkt ble NM i saueklipping. Det ble en festdag uten like. Arrangementet gikk 

prikkfritt bortsett fra en liten strømstans, men den påvirket ikke arrangementet i nevneverdig 

grad. Både klippere, dommere og publikum ga oss veldig gode tilbakemeldinger, så det blir 

nok NM igjen ved en senere anledning. Styret har også dette året jobbet med Flyausa. Avtale 

med kommunen er endelig inngått, og bua blir flyttet til Nesseskogen i 2017. Kommunen 

utbetaler også en økonomisk kompensasjon som vil styrke lagets økonomi. 

 

Under årsmøte i Oppland sau og geit ble Øyvind Myhrsveen tildelt diplom for «engasjement 

og arbeid for sauen» gjennom mange år. Fylkesleder Arnfinn Beito overrakte prisen til stor 

applaus fra salen. Øyvind satte stor pris på dette, så diplomet regner vi med har fått 

hedersplass blant andre utmerkelser og pokaler hjemme i Myhrsveen. Vi gratulerer Øyvind 

med velfortjent pris. 

 

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. 

 

Styret takker også 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 2017 

 

 
Øyvind Myhrsveen    Frode Fjellstad    Knut Evensen    Johnny Høyesveen    Mette Amrud Sylte 

 



             
 
 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                          


