
av det regionale landbrukskon- blitt bedre, mener han. 
toret for Ullehammer, Gausdal I dag er det 9,5 irsverk ved det 
og 0yer har v a n  en suksess, regionale landbrukskontoret, pluss 
mener leder Erik Lagethon. prosjektstillinger. Kontoret er fysisk Venstreslohan Schei kvitterte med i 
I en redegj~relse for kommunesty- plassert i Gausdal. Akkurat dette ta takke Natvig, som han ~egentlig be- 
ret i Lillehammer torsdag konklu- kan vare en utfordring. Derfor had- 
derte Lagethon med a t  sentralise- de Lagethon invitert seg selv p i  be- 
ringen har gitt en mer robust etat, saki kommunestyret. De mange 
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Torgeir Trannes den sterke nes. 
daver. Alle dyrene som var drept, det umulig i finne hunden. 
var vnksne sauer. veg ti1 Molde. p i  at gjeterhunden med demper p i  gleden over 5 ha s i  flin- 

A Lisse var spesialtrent ti1 i finne DYretolken - P i  samme tidspunkt ble jeg bindet satte seg fast. I ke gjeterhunder som han har. Av 
dede sauer. Hunden gikk med - Vi var mange som gikk i mann- oppringt av en dyretolk p i  Geilo en slik situasjon, var det typisk for 155 vinterf6ra sauer, er 35 voksne 
sele, og i en lang sporlme p i  ti me- gard dag etter dag. Til slutt matte som jeg hadde v a n  i kontakt med. Lissi i bli liggende helt i ro. Men borte. Torgeir Trennes har brukt 
ter da Lissi med et rykk plutselig jeg innse at hunden var borte for Vedkommende kunne se at Lissi etter itte dager uten mat, og kan- all sin fritid, og mye arbeidstid p i  
glapp ut av hendene p i  hundefere- alltid. hadde kommet seg ut av skogen, skje ogsi uten vatn, skjente den i lete etter sauene som er jag& 
ren. Det ble starten p i  over en uke - Kontakten med mange synske og ned dl en grusveg. ldoke collien at den mine  bryte lo- over alle fjell. F k  han ett i r  
langt mareritt. personer, hjalp meg lite. Men s i  - Uavhengig av hverandre, venom i ikke slite seg les. Sulten med s i  smertelig tap, m i  han 

- Jeg skjente straks at hunden begynte det merkeligste i skje: P i  ringte bilturisten. Han hadde fun- og tynn, kom den seg ut av selen, seg som sauebonde. 
h@desattseg fast. Lissi er en pili- en liten plakat i bommen til net en hund ved Grimsdalsvegen. I og tok retningen hjemover mol 
telig hund. Jeg kan binde den med Grimsdnlsvegen, shev  jeg beskjed neste sekund rinte dyretolken: NB Folldal. 
en typn bomullstrid. Den ville al- om at hunden Lissi var savnet. er hunden din blant folk! - Vi har ikke funnet b b d e t  n 


