
Logistikk og handtering av sau 

Tronslien gård 

 

Tronslien gård ligger i Alvdal, Nord-Østerdalen.  Her driver vi med lammekjøttproduksjon på 

vel 420 v.f sau. Rasen er NKS, noen Suffolk og Texel. Middel lammedato 8. mai, fjellsending 

fra 10. juni.  Sanking fra 10. sept.  Gårdens sæter og sommerbeite ligger i Einunndale.  

Sauene blir transportert med dyrebil til og fra Sætra.  

Startet å forpakte Tronslien gården i 1996, da med melkeproduksjon og sau. Avviklet 

melkeproduksjon i -98. Har økt antall v.f. sau fram til i dag.  

Involverte i drifta i dag er Jo Agnar Hansen, Karin Mattson, Jo Emil Hansen og lammehjelp 

Johanna N. Johanson.  Andre viktige hjelpere er gjeterhundene.  Vi har til sammen ca. 16 

gjeterhunder.  

Etter hvert som sauetallet økte måtte vi tenke mere på logistikk og saueflyt. I det gamle 

fjøset var sauen fordelt på 4 avdelinger med ute og inne foring. Dette fungerte 

tilfredsstillende om vinteren. Etter fostertelling startet utfordringene med logistikk og 

saueflyt. Etter at første halvdel av sauene hadde lammet begynte det å bli tendens til kaos.. 

Vi hadde sau i alle hus, med mye provisoriske løsninger. Dette var meget arbeidskrevende.  

Årene med fine tørre forhold i mai var uteområdene fine, men vi har også opplevd sludd og 

sne i midten av mai.  



Erfaring/system 

 

Vi investerte tidlig i sorteringsanlegg og lettgrinder fra Knarrhult. Dette var til meget sort 

hjelp i alle sesonger med sauen. Vi tilegnet oss kunnskap om hva som fungerte og ikke. Det 

var ikke alle ganger vi var helt enige om hvorfor sauen ikke ville gå inn i renna, eller hvem 

som sto i veien.  Skilling, sortering og registrering av sau er en god samlivstest. I ettertid er 

det lett å flire og le av det, men i stundens alvor er det ikke kult. Viktigeste erfaring med 

sorteringsrenna var at dess flere ganger sau og lam ble kjørt gjennom, dess bedre gikk det. 

Etter hvert ble renna stående på samme plass hele tiden. Dette førte til at sauen lærte hva 

som skulle hende, og de begynte å søke renna nesten uten bruk av hund.  

 

 



Gjeterhund 

 

Gjeterhundene er et nødvendig verktøy for å få sauen til å gå i riktig retning.  Her er det 

meget viktig med godt trente hunder som sauen får tillit til.  Tillit får sauen ved gjentatte 

ganger bli flyttet god gjeterhund. Den optimale hunden er den som har mot til å ikke stresse 

i arbeid men styrke nok til å flytte sauen. Når det gjelder bruk av gjeterhund inne i fjøset 

krever dette enda mere av hunden i form av ro, grunnet mindre plass.  

Planlegging 

 

I en hver arbeidsoperasjon erfarer vi at god planlegging er viktig. Spesielt dersom vi er flere 

som jobber sammen. Vi går gjennom hva vi skal gjøre, hvor sauen kommer fra, hva skal skje i 

sorteringsrenna og hvor den skal etterpå. Fordeler arbeidsoppgaver og sørger for at vi har 

nødvendig utstyr tilgjengelig til jobben. Kommunikasjon mellom alle som deltar på jobben er 

viktig, her har vi enda noe å gå på… 

 

 

 



Nytt fjøs 

 

I planlegging av det nye fjøset gikk vi gjennom alle hendelsene i saueåret. Paring, 

fostertelling, klipping, sortering, lamming, fjellsending, registrering etter sanking. Vi reiste 

rundt å så på flere fjøs noe som var til sort hjelp. Til slutt satt vi igjen med en skisse som vi 

mente ville fungere for sauen og oss. Vi vil vise bilder og skisser av dette. 

 

 

 

 



Sesongene 

 

 

 

Her vil vi vise bilder og film fra vår drift 

 

Takk for at dere ville komme og høre på oss 

Karin og Jo Agnar  


