
    ÅRSMELDING  
 
Østfold Sau og Geit 
 
 

Årsmøtet år 2009 ble holdt på Nortura Sarpsborg 24.02.09. Det møtte 21 stykker. 
 
Etter konstituering av styret har dette hatt denne sammensetning: 
Leder:    Rune Sandklev, Trøgstad 
Nestleder:   Morten Østby, Ise 
Kasserer:   Hans Herman Utgård, Hvaler 
Styremedlemmer:  Sven Arne Lislegaard, Hærland 
    Asbjørn Røyneberg, Råde 
 
Varemedl. i rekkefølge: Per Søreng, Eidsberg 
    Jon Sørensen, Askim 
    Leif Kallasten, Sarpsborg 
 
 
Som utvalgsmedlemmer oppnevnt av ØSG har følgende fungert dette året. 
Kåringsutvalg: Rune Sandklev(leder) og Morten Østby. 
 
ØSG har kjøpt sekretærtjeneste av Anne Grete Stabekk, Aremark. 
 
Lederen har i beretningsåret deltatt på: NSG sitt representantskapsmøte og rovdyrmøte på Ørje og  
sammen med Sven Arne Lisslegaard på erfaringskonferanse beiteprosjekt i Oslo, Anne Grete 
Stabekk deltok på NSG sitt landsmøte og representantskapsmøte,  ØSG har også vært representert 
på stand i Hamnehagen på Momarkedet. 
 
Det er i meldingsåret avholdt 3 styremøter; organisasjonskurs for tillitsvalgte i ØSG og TOS  
og 2 medlemsmøter.   
 
Årets drift viser et overskudd på kr. 28.009,- og en egenkapital pr.31.12.09 på kr. 146.661,- 
Medlemsutskrift pr. 31.12.09 viser at laget har 74 medlemmer.  
Dette er en reduksjon på 1 stk. 7 stk har status som husstandsmedlemmer og 22 er tilknytta laget 
gjennom medlemsskap i TOS.  
ØSG har 2 æresmedlemmer. 
 
 
Utskrift fra liste over produksjonstilskudd i jordbruket pr. 01.01.09 viser 3218v.f.sau over 1 år 
og 132 besetninger. Det er en nedgang på 26 dyr fra forrige år. Det er registrert 4051 søyer 
over 1 år sluppet på beite i – 09. Det er en oppgang på 135. 
 
Registrerte slakta lam i -08 fordeler seg med 3327(3096) i kl. O og bedre, 250 (252) i kl O-
/P+ og 277(373) i kl P og P-.  
 
Det ble i 2009 sluppet 524(483) dyr på Hvaler. Tapsprosenten var 2,9(5,4) i forhold til 2008. 
 
 
 



Fag-/medlemsmøter: 
Etter årsmøtet informerte Hans Gaffke Forsøksringen Sørøst om Økologisk satsing og 
lammekjøttproduksjon. 
Den 26. juli var det sommermøte med visning av flere saueraser og informasjon av Rune i 
tillegg til grilling og bading. Det møtte 30 stk. 
Den 12. oktober var det høstmøte på Prior Rakkestad. Det møtte 25 stk og tema var avl. 
Thor Blickfeldt og Anne Bohmann ifra NSG var foredragsholdere. 
 
Det er arrangert og avsluttet 5 (3 i ytre og 2 i indre) studieringer med tema: Dyrevelferd og 
husdyrhold ifm. kompetansebeviset for sau. 
 
Det er pr. i dag konstantert fotråte hos en ny besetning i Østfold. 
 
 
Store rovdyr: 
Det er søkt om erstatning og erstattet 12 søyer og 9 lam tatt av ulv ved 2 ulike tilfeller i 
Rakkestad. Utbetalt erstatning er kr 56.865,- (Tall fra -09). 
Det er rapportert om enkelttap av lam/sau i Aremark, men fylkesmannen har ikke mottatt 
noen søknad om erstatning for disse ennå. 
 
Avlsarbeid: 
I kåringsutvalget sitter i tillegg til de to valgte fra ØSG, Anne Grete Stabekk fra Nortura SA. 
De private slakteriene velger å ikke delta.  
 
Kåringsutvalget arrangerte i samarbeid med ØSG og Nortura SA hjemmekåring 19.09.09. 
Rune Sandklev, dommer Terje Bakken og ultralydmåler og sekretær Anne Grete Stabekk 
reiste rundt. 
PGA. uvissheter rundt smitte og fotråte fant ØSG det riktig å gjøre det på denne måten. Det 
ble kåret dyr ifra 5 besetninger. 33crossbreed og 1 spæl ble kåret. 
  
Lagets diplomer i forbindelse med årets kåringsskue ble vunnet av:  
                                                                         
Diplom beste eksteriør:  Tove Sverstad   10 + 9 poeng  
Diplom beste poengsum:  Tove Sverstad   173 poeng  
Diplom beste ull:   Harald Graarud  10 + 9 poeng  
Diplom beste ultralydmål:   Tove Sverstad   37,2 mm 
 
Egen/naboinsemineringen i Østfold fortsetter. Høsten – 09 har det blitt inseminert i 8 
besetninger.1 inseminør har virket i 4 besetninger, 1 har inseminert i egen besetning. 3 nye 
inseminører har vært på kurs og startet opp i egne besetninger.  
 
Styret i ØSG vil takke lagets medlemmer og andre støttespillere for interesse og hjelp i året 
som har gått. En spesiell takk til de som hjalp til med Hamnehagen. 
 
 
Rune Sandklev          Morten Østby 
 
Asbjørn Røyneberg   Sven Arne Lisslegaard   Hans Herman Utgård 
 

   


