
    ÅRSMELDING 

Østfold Sau og Geit 

 

Årsmøtet år 2011 ble holdt på Nortura Rakkestad 25.01.11. Det møtte 22 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 

 

Varemedlemmer:  Per Søreng, Eidsberg 

    Jon Sørensen, Askim 

    Leif  Kristian 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. 

 

Rune har i beretningsåret deltatt på 1 representantskapsmøte i NSG og et regionutvalgsmøte for 

avl. Sven Arne har deltatt på NSG sitt landsmøte. Rune og Sven Arne har deltatt på møte angående 

innspill til jordbruksforhandlingene i regi av Østfold Bondelag. Anne Grete har deltatt på 1 

representantskapsmøte hvor sekretærene var spesielt inviterte.  

ØSG har også i 2011 vært representert på stand i Hamnehagen på Momarkedet. 

Det er i meldingsåret avholdt 3 styremøter og 3 medlemsmøter.   

 

Årets drift viser en egenkapital pr. 31.12.11 på kr. 141.240,- på driftskonto og kr. 37.550,- på 

avlskonto. 

Medlemsutskrift pr. 31.12.11 viser at laget har 80 medlemmer.  

Dette er en økning på1 medlem. 3 stykk har status som husstandsmedlemmer og 1 har status som 

støttemedlemmer.  32 er tilknytta laget gjennom medlemsskap i TOS.  

ØSG har 2 æresmedlemmer. 

 

Utskrift fra liste over produksjonstilskudd i jordbruket pr. 01.01.11 viser 3861v.f.sau over 1 år 

og 144 besetninger. Det er en oppgang på 297 dyr fra forrige år og 9 nye besetninger. Det er 

registrert 4752 søyer over 1 år sluppet på beite i – 11. Det er en oppgang på 532. 

 

Registrerte slakta lam i -10 fordeler seg med 3447(3686) i kl. O og bedre, 348 (253) i kl O-

/P+ og 519(315) i kl P og P-.  

Det ble i 2011 sluppet 651(625) dyr på Hvaler. Tapsprosenten var 4,15(3,4)i forhold til 2010. 

 

Fag-/medlemsmøter 

Etter årsmøtet fikk Finn Avdem, fagrådgiver i Nortura ordet. Han informerte om 

markedsregulator og prising av lammekjøtt. I tillegg tok han for seg saueåret og ga 

informasjon om hva som kunne gjøres for å få bedre slakteresultat i Østfold. Østfold ligger en 

hundrelapp dårligere an enn landsgjennomsnittet når det gjelder økonomi.  

På vårmøte 14. mars møtte det 33 stykker og Tomb Jordbruksskole var vert for møtet. 

Asbjørn Røyneberg informerte og viste fram det nybygde sauefjøset. Videre fikk vi 

informasjon om saudrifta ved gårdsbruket. Leif Larsen ifra sitt firma med rovdyrgjerder ga 



oss et innblikk i hva som kan tilbys av gjerdemateriale. I tillegg ga han oss et levende innblikk 

i mange av sine opplevelser. 

Harald Graarud fikk utdelt diplom for beste søyeavdrått på 107 kg for beste resultat i 

Sauekontrollen 2010 i Østfold. Tove Sverstad fikk utdelt diplom for beste korrigerte 

lammevekt ved 145 dager: 53,6 kg. 

Årets sommertur skulle gå til Slettner, Tomb sitt beiteområde. Dette ble imidlertid avlyst på 

grunn av dårlig vær. Isteden tok Rune Sandklev imot 15 stykker hjemme og holdvurdering, 

grilling og saueprat ble tema for dagen. 

Den 17. oktober var det møte på Nortura Sarpsborg. Det møtte 22 stykker. Vinni Foss, ny 

saukontrollrådgiver i Østfold holdt et innholdsrikt foredrag. Tema for dagen var hvordan 

Sauekontrollen kan brukes som et verktøy for å bedre saueholdet i Østfold. Grete Ringdal var 

også med og viste noen flotte bilder. I tillegg til møteinvitasjonen var det sendt ut et skriv som 

ga anbefalinger om hva hver enkelt kan gjøre i sin besetning slik at Østfold kan få et bedre 

produksjonsresultat. 

På slutten av året ble det satt opp en kjøreplan for fostertelling. 14 stykker hadde meldt sin 

interesse for å få en tilbakemelding om forventa lammetall. 

 

Store rovdyr 

Det er søkt om erstatning og erstattet 10 søyer og 38 lam tatt av gaupe i Trøgstad og 

Sarpsborg og 1 sau tatt av ulv i Aremark. Utbetalt erstatning er kr. 77.177,-.  

 

Avlsarbeid 

ØSG arrangerte værlamkåring på Momarken 17. september. 

Dommer var Terje Bakken. Sidsel Berntsen var ulldommer. Det ble kåret dyr ifra 5 

besetninger. 

20 NKS, 4 Suffolk og 2 Blæsa. Alle dyrene ble ultralydmålte og 1 dyr ble kjøttkåra. 

Det har i tillegg vært hjemmekåring hos Grete Stokkstad hvor 5 dyr av rasen pels ble kåra. 

 

Lagets diplomer i forbindelse med årets kåringsskue ble vunnet av:                                                                          

Diplom beste eksteriør:  Rune Sandklev  9 + 10 poeng  

Diplom beste poengsum:  Rune Sandklev  176 poeng  

Diplom beste ull:   Rune Sandklev  10 + 9 poeng  

Diplom beste ultralydmål:   Rune Sandklev  34,10 mm 

 

Egen/naboinsemineringen i Østfold fortsetter. Høsten 2011 har det blitt inseminert i 7 

besetninger.1 inseminør har virket i 2 besetninger, 5 har inseminert i egen besetning.  

Styret i ØSG har vedtatt å bruke midler overført ifra NSG avl til å støtte de som inseminerer 

NKS og spæl. Krav er at det stilles dyr til værlamkåring. 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 Lislegaard    Hans Herman Utgård 

 

Anne Grete Stabekk 

Sekr.   


