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Ny sanke og beredskaps kve i Åsdalen. 

 

Vekkom saugjeterlag planlegger og sette opp ny sanke og beredskaps kve  i Åsdalen. 

Eksiterende kve er ikke lengere egnet til sitt bruk. 

 

Vekkom saugjeterlag ble etablert i 1943. Det er saueeiere? i Nord- og Sør-Vekkom som 

sokner til Vekkom saugjeterlag. Laget har 14 aktive medlemmer i 2018. Beiteområdet 

omfatter ca. 170 000 daa hvorav omtrent halvparten er utskifta skog og utmark der 

beiteretten er unntatt og hefter som en felles beiterett på grunnen. Omtrent halvparten av 

beiteområdet ligger i Ringebu-Østfjell statsallmenning.  Antall vinterfora sau gikk jevnt 

nedover til midten av 1970-åra, for deretter å øke. Antall sau og lam som slippes i laget 

3 800.  

Sauen slippes på beite 10.-20. juni, og felles sanking foregår 10.-12. september. 

Beiteområdet er delt opp i fire tilsynsområder hvor det for hver del gjennomføres tilsyn to 

ganger per uke. I tillegg til at saueeierne går tilsyn, har det de siste årene vært ansatt to 

personer til å gå lønnet tilsyn og kadaversøk med hund for å fange opp eventuelle rovdyr i 

området på et tidlig tidspunkt. Av faste anlegg har laget gjeterbua Kluftbua, bygd i 1945, som 

ligger sentralt i beiteområdet. I tillegg er laget medeier i to bruer over Svella og Breia. Videre 

har laget fem sankekveer i området. Tap av sau på beite var fram til begynnelsen av 1990-åra 

stabilt, varierende fra 1-1,5 % for sau og 1,5-3 % for lam. Fra 1995 økte tapstallene. Rundt år 

2000 var tapsprosenten ca. 5 % for sau og 10-15 % for lam. Jerven var den største 

skadegjøreren til å begynne med. Etter hvert var det også tap til bjørn. Tap til rovvilt har 

variert de siste årene. 

 I 2017 gjorde ulven stor skade i Åsdalen, tap av 50 lam og 25 sau.vi så da behovet for å 

sanke sammen sau og lam for å sjekke for skader, da må det være en forholdsvis stor kve til 

dette bruket.  

 

Eksisterende kve ligger inntil seter kve til Åsdalsetra og er i en skråning mot myr. 

Er også for liten til antall sau som slippes i området.  

Er store problemer for oss ved sanking og lasting av sau. Det blir parkering av biler på 

plassen og vi kommer ikke til og får lastet opp med sau.  



Kve ligger også midt i turist råk til Storfjellsetra og Øksendalen, det er mye trafikk av turister 

og jeger. Saltplass ligger også i samme råket litt ovenfor kve, og den blir flyttet til ny kve. Blir 

da mere og bedre med parkeringsplasser.  

 

Ny sanke og beredskaps kve er tenkt og plasseres ved vei nord /vest for eksisterende kve. 

Det blir opparbeidet plass for opplasting av sau ved søre del av kve. Ny saltplass etableres i 

nordre ende av kve og der blir også bygd felle til og fange sau under sank. Vann til sau blir 

hentet fra bekk, ved å legge en slange med naturlig fall.  

Størrelse på kve 300 m x 100 m. 

På sikt kan det også komme krav til beredskaps kve.  

  

I statsallmenningene i Ringebu er det fra om med 2017 vedtatt i vedtektene til Ringebu 

fjellstyre at salting ikke skal forekomme nærmere vei og stier enn 100 meter. I tillegg er det 

vedtatt at saltplassene skal legges i høydedrag i tørt terreng og flyttes ved behov 

Det ble utført befaring med Fjellstyre og Statskog sommer 2018.  

 

 

Hilsen 

Vekkom saugjeterlag 

Tor Hakon Berget 


