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Nye løsninger gjør siste etappe i sausankinga mer effektiv og arbeidsbesparende. I Os og
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Skilleanlegg:

Erstatter tre
mil lang sauedrift

Nye løsninger gjør siste etappe i sausankinga mer effektiv
og arbeidsbesparende. I Os og Dalsbygda, lengst nord i
Østerdalen, har beitebrukere gått sammen om et skilleanlegg der dagens og framtidas teknologi tas i bruk.
Anlegget erstatter sauedrifter på inntil tre mil og manuell
skilling av mer enn to tusen dyr.
– Den nye løsningen betyr store lettelser både for folk og
dyr, mener beitebrukerne.
Tekst: Arne Ingar Bækken
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A

nlegget til 650 000 kroner eies og
drives av Dalsbygda Beitelag og Os
Sauhamnelag. Det stod klart til
bruk høsten 2016 og fungerte til alles tilfredshet. Noen små innkjøringsproblemer
er bare slik det skal være. Erfaringer ble
høstet, og forbedringer gjort.
Gjorde det rette
– Etter at vi har sett anlegget i praktisk
bruk, tror jeg vi kan konkludere med at vi
har gjort det riktige. Vi har allerede hatt
besøk av nabo-beitelag på Trøndelagssida
som planlegger lignende anlegg, forteller
Kjell Horten fra Os Sauhamnelag.
Skilleanlegget består av ei stor samlekve
der dyra kommer inn. Deretter ledes de inn
i ganger som snevres inn slik at dyra til
slutt kommer enkeltvis fram mot vekta.
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Her blir informasjon om eier, individ og
vekt lest av fra det elektroniske øremerket,
før dyret sorteres ut til den enkelte eier.
Anlegget kan sortere ni buskaper samtidig.
Hver enkelt eier kan også bruke anlegget til
å sortere egne dyr i ulike grupper.
Stor dugnadsinnsats
Prosjektet kunne ikke vært gjennomført
uten en gedigen dugnadsinnsats. I løpet av
drøye to måneder utførte medlemmer i
Dalsbygda Beitelag og Os Sauhamnelag
nesten 1 000 dugnadstimer på anlegget.
I tillegg er det lagt ned nærmere 300
timer med maskiner og utstyr, også det
meste av det på dugnad. Det begynte
med rydding av skog og kjerr, deretter
ble det satt opp gjerder, innhegninger,
drivganger og et bygg som rommer det

tekniske anlegget, med elektronisk vekt og
skilleutstyr.
Dugnadsbasene, Kjell Horten i Os
Sauhamnelag og Helge Nygjelten i
Dalsbygda Beitelag, er også de to med
desidert flest dugnadstimer. De roser
beitelagsmedlemmene for en kjempeinnsats.
– Som så ofte i bygdene våre, er det det
store felles løftet som gjør framskrittet
mulig, sier de to.
– Håpet vårt er at skilleanlegget kan
være ett av mange bidrag til å gjøre
saunæringa attraktiv også i framtida.
Dugnaden, inkludert maskiner og utstyr,
er verdsatt til 350 000 kroner. Fylkesmannen
i Hedmark har gått inn med 200 000 kroner,
de to beitelagene med 30 000 kroner hver,
Os Sau og Geit med 20 000 kroner, samt at
det er mottatt noen gaver.
Vedtak i 2015
Kjell Horten var den som først lanserte
ideen om et skilleanlegg i Vangrøftdalen.
– Tanken ble sådd for noen år siden og
diskutert blant medlemmene i Os
Sauhamnelag. Vårt opplegg er slik at vi
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område, og de nødvendige tillatelser er
innhentet fra nasjonalparkstyret for
Forollhogna.
– Vi har møtt velvilje både fra
vernemyndigheter og berørte rettighetshavere, konstaterer Horten.
Avløser 80 års lang tradisjon
Skilleanlegget ligger omtrent midt i den
halvannen mil lange Vangrøftdalen. Her er
det aktivt seterbruk og frodige beiter for
storfe og sau i dal, lier og fjell. Her har
bønder fra Dalsbygda og Os sitt beiteland,
og helt nørst, på grensa til Trøndelag, leier
Os Sauhamnelag ca. 30 000 dekar fjellbeite.
De har også lengst vei hjem, og er dermed
de som vil merke mest endring i driftsopplegget som følge av det nye skilleanlegget.
Saudrifta til Os har pågått i 80 år, så det er
en lang tradisjon skilleanlegget nå avløser.

sanker i fjellet i tre dager, og så har vi gått
med sauen de nesten tre milene til Os den
fjerde dagen. Den lange veien, sammen
med en del andre utfordringer, gjorde at vi
følte tida var inne for nye løsninger tilpasset
vår tid og framtida, sier Horten som
presiserer at nord-østerdølene ikke har
«sugd det nye helt fra eget bryst».
– Anlegget er det første i sitt slag i
Hedmark, men vi fikk kjennskap til to
lignende anlegg i Gudbrandsdalen. En
delegasjon ble sendt på befaring, og vi
konkluderte med at anlegget på Jora ved
Dombås var det som passet best for oss.
På årsmøtet i 2015 gikk Os Sauhamnelag
inn for å etablere et skilleanlegg etter
modell fra det på Dombås. Deretter
begynte vi å sondere terrenget med tanke
på plassering og aktuelle samarbeidspartnere, redegjør Kjell Horten.
Samarbeid og velvilje
Det endte med en avtale mellom Dalsbygda
Beitelag og Os Sauhamnelag om eierskap
og drift av anlegget. Det er inngått avtale
med rettighetshavere i området om leie av
grunn. Anlegget er bygd i et landskapsvernSAU OG GEIT 4/2018

Effektivt og bedre for dyra
Drifta har utvilsomt sin sjarm, men det har
også vært slitsomt for folk og dyr. 14-15
timers arbeidsdag har ikke vært uvanlig, og
opplegget krevde mye folk. Først minst 7-8
timers gange, deretter manuell skilling av
1 100–1 200 dyr og så er det alltid noe
etterarbeid. Vi ser at dette også har et
dyrehelseaspekt. Det blir alltid lang strekk i
feltet i ei slik drift. Fra de første er framme,
går det halvannen time før de siste
kommer. Dermed kan det lett skje at dyra
som går sist, blir presset mer enn vi liker.
Her må det tillegges at vi alltid har hatt
biltransport bak drifta som har plukket opp
de som av en eller annen grunn får
problemer. Vi har også hatt utfordringer
med økende biltrafikk og gjerder mot innmark som ikke lenger er der. Alt i alt mener
vi det er riktig at vi nå avbryter den lange

Under åpningtilstelningen overrakte adm.
dir. i Os ID, Wenche Wikan Ligård en gavesjekk på 20 000 kr til skilleanlegget. Kjell
Horten tar takknemlig imot.

tradisjonen og tar i bruk mer framtidsrettede løsninger, sier Horten.
Dagens pionerånd
Åpninga av skilleanlegget ble markert med
en enkel tilstelning. Dagens overraskelse sto
Wenche Wikan Ligård, adm.dir. ved Os ID
- verdenskjent øremerkeleverandør og den
største private bedriften i kommunen, for
da hun overrakte en gavesjekk på 20 000
kroner til anlegget. Hennes bestefar,
Karstein Horten, var med på å stifte
sauhamnelaget på 1930-tallet, samtidig som
han etablerte husdyrmerkefabrikken som nå
er Os ID. Øremerker i metall og fellesdrifter var den tidas nye løsninger. Det vites
ikke sikkert, men kanskje var fellesdriftene
en av grunnene til at han så behovet for
bedre merking av dyra?
- Dette anlegget tar i bruk dagens og
framtidas teknologi. Her har vi med framoverlente gardbrukere å gjøre. Det går en
rød tråd fra 30-tallets nye løsninger og til
dette anlegget som er et uttrykk for dagens
pionerånd, sa Wenche Wikan Ligård.
u

Dugnadsbasene Helge Nygjelten (til venstre) og Kjell Horten.
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Skilleanlegget i Os
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1 Sauen kommer først inn i
den store samlekvea.
2 Drivgangene snevres inn.
3 Enkeltvis fram mot vekta.
4 Sjølve hjertet i anlegget:
Sauen veies og informasjon
hentes fra det elektroniske
øremerket.
5 Søya finner veien inn til sin
flokk.
6 Og så venter kjøreturen hjem.
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