
ØSTFOLD SAU OG GEIT 

 

ÅRSMELDING 2017  

 

Årsmøtet for 2016 ble holdt på Bye Kroa i Rakkestad 15. februar. 22 møtte. 

Etter konstituering av styret har dette hatt denne sammensetningen 

Leder: Rune Sandklev, Trøgstad 

Nestleder: Arild Johan Johansen, Askim 

Kasserer: Rune Sandklev, Trøgstad 

Styremedlemmer: Silje M. Grepperud, Spydeberg. Halvor Fjeld, Ise. Jon Stumberg, Halden 

Gjeterhundkontakt: Vidar Tangeland, Eidsberg. 

Varamedlemmer: Vidar Tangeland, Eidsberg. Morten Østby, Ise. Åse Risberg, Eidsberg. 

 

Som utvalgsmedlemmer oppnevnt av ØSG har følgende fungert dette året: 

Kåringsutvalg: Thomas Åle 

Avlskontakt: Thomas Åle  

ØSG har kjøpt sekretærtjeneste av Maria Tveiten Geber. 

 

Maria har som vara for Thomas i beretningsåret deltatt på 1 regionutvalgsmøte for avl.  

Rune og Arild har deltatt på landsmøte og representantskapsmøte (NSG) 

Rune har vært på møte for husdyrholdere om rovdyr og beitedyr i regi av landbrukskontorene 07.06. 

Rune og Maria har vært på 2 møter hos Østfold Bondelag: 27.feb angående innspill til 

Jordbruksforhandlingene, og 02.11; oppsummeringsmøte etter beitesesongen sammen med 

Fylkesmannen, SNO, Mattilsynet, NBSL mfl. 

Jon har vært på årsmøte i Østfold Bondelag. 

 

Det er i 2017 avholdt 6 styremøter og 4 medlemsmøter i tillegg til årsmøtet. 

Årets drift viser en egenkapital pr 31.12.17 på kr 396 146,48 på driftskonto og kr 15 295,24 på 

avlskonto. 160 000,- av disse er tilskudd fra Fylkesmannen til studietur. 

Medlemsutskrift pr 08.01.18 viser at laget har 105 medlemmer. Dette er en økning på 1 medlem. 9 har 

status som husstandsmedlemmer og 14 har status som støttemedlem, 1 æresmedlem. 34 er tilknytta 

laget gjennom medlemskap i TOS.  

 

Etter Animalia sin statistikk har 168 besetninger levert 7777 (6829) lam fra Østfold i 2017. Stjerne% 

53% (65,4%). Middel slaktevekt 16,72 kg (17,64 kg), middel fett 2+. 50% (45%) av lammene er med 

i Sauekontrollen. Tallene i parantes fra 2016. 

 

Utskrift fra liste over produksjonstilskudd i jordbruket mangler foreløpig. 

 

Beitelag 

Det var i 2017 to beitelag i Østfold. 

Det ble sluppet 957 (805) dyr på Hvaler i Hvaler Beitelag. Tapsprosenten var 9,4% (1,99). 2016 i 

parentes. 

Det ble sluppet 893 dyr i Indre Smaalenene Beitelag. Tapsprosenten var på 6,3% (ingen tall for 2016) 

 

Store rovdyr 

Det er sendt inn søknad om erstatning fra 10 søkere. Tall fra Fylkesmannen i Østfold viser at det totalt 

er søkt for 89 dyr (34 tatt av gaupe, 55 av ulv), 79 er erstattet. Utbetalt erstatning er 196 067 kr 

(39 819 kr for 2016).   

 

Fag/medlemsmøter 

På vårmøtet på Grendehuset i Eidsberg møtte 34 stk. Jeanette Johnsen tok for seg lammeperioden fra 

drektighet til lamming. 

Årets sommermøte ble holdt 20.juni ved Felleskjøpet i Sarpsborg. 13 stk møtte og fikk høre om 

grovfór fra frø til fór fra Håvard Kingsrød, produktsjef for plantekultur hos Felleskjøpet. 



I samarbeid med Østfold Gjeterhundlag ble det 22 august holdt et møte om bruk av gjeterhund i det 

praktiske arbeidet med sau. Gjeterhundlaget stod for en flott demonstrasjon på Tangeland Gård. 23 stk 

møtte. 

Årets avlsmøte ble holdt på Bøndernes hus i Råde 31.oktober, Terje Bakken kom og pratet om avl på 

sau, hvordan vi plukker ut søyematerialet og hvordan vi velger rett vær. 12 stk møtte. 

 

Aktiviteter 

Fylket søkte i 2017 NSG om midler til å avholde klippekurs og fikk innvilget dette. Helgen 29. 

september-1 oktober var 6 deltakere på Strand Gård i Fredrikstad og lærte seg saueklipping av 

instruktør Caroline Nicol.  

 

På slutten av året ble det satt opp kjøreplan for fostertelling i januar -18, 30 besetninger, 21 fra 

Østfold og 9 fra Akershus er påmeldt for å få scannet snaut 2400 søyer, en liten nedgang fra året før. 

 

Avlsarbeid 

Årets værlamkåring ble avholdt i Hamnehagen på Momarken 24. september. Dommer var Terje 

Bakken, Sissel Berntsen stilte som ulldommer for rasene med crossbredull, sekretær var Vinni Foss. 

Det ble stilt 71 dyr fra 11 besetninger, en solid økning fra i fjor. 61 av disse ble kåret fordelt på 29 

NKS, 1 Suffolk, 8 Norsk Pelssau 13 Gammalnorsk Spælsau, 7 Blæset sau og 3 Svartfjes. Kåringen ble 

godt besøkt, 50 stk var innom i løpet av dagen.  

 

Egeninsemineringen i Østfold fortsetter. Det er ikke arrangert seminkurs i fylket i år, men noen av 

fylkets medlemmer har deltatt på kurs andre steder. Styret i ØSG har vedtatt å bruke midler til å støtte 

de som inseminerer, kravet er at det stilles dyr av rasen til værlamkåring. 8 besetninger har inseminert 

høsten 2017. 4 stk har søkt om tilskudd til inseminering etter å ha inseminert høsten -16 og stilt dyr på 

kåringen i 2017. 

 

Gjeterhund, Østfold Gjeterhundlag 

Årets Fylkesmester i bruk av gjeterhund ble Vidar Tangeland med Tiili. Tangeland er også oppdretter 

av årets verdensmester, Gin. 

På norsk nursery (for unghunder) stilte seks hunder fra Østfold, beste ble Tunevannets Kasi og 

Monica Tegler på en 5. plass, i nordisk nursery ble de nr 7. Ekvipasjen ble også Østfolds beste i 

Norgesserien med en 13.plass. Fire hunder fra Østfold startet i NM, Petter Andersen og Sam ble beste 

herfra med en 10. plass.  

10 nye hunder i fylket har fått godkjent gjeterhundprøve. 

ØGL har gjennom året arrangert 22 gjeterhundprøver, i tillegg til Landsprøve i samarbeid med 

Vestfold og Akerhus. I klasse 3 har det vært nær en dobling av deltakende hunder, mens det i klasse 1 

og 2 har vært en nedgang. 

Det har blitt holdt 4 fellestreninger rundtom i fylket i lagets regi. 

I samarbeid med ØSG har ØGL laget en liste over ekvipasjer som kan kontaktes for 

gjeterhundoppdrag. 

 

 

 

 

Rune Sandklev Arild J. Johansen Halvor Fjeld   

 

Jon Stumberg  Silje Marie Grepperud 

 

Maria Tveiten Geber 

Sekretær 

 

 

 

  


