ÅRSMELDING
Østfold Sau og Geit
Årsmøtet år 2012 ble holdt på Høytorp Fort, Mysen 14.02.12. Det møtte 18 stykker.
Etter konstituering av styret har dette hatt denne sammensetning:
Leder:
Grete Stokstad, Tomter
Nestleder:
Arild Moe, Eidsberg
Kasserer:
Hans Herman Utgård, Hvaler
Styremedlemmer:
Sven Arne Lislegaard, Hærland
Arne Lerhol, Skjeberg
Varemedlemmer:

Leif Kristian Kallasten, Sarpsborg
Per Søreng, Eidsberg
Jon Sørensen, Askim

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.
Rune har i beretningsåret deltatt på to regionutvalgsmøter for avl. Grete har deltatt på innspillmøte
til ”Rullering av regionalt miljøprogram”. Anne Grete har deltatt på 2 og Grete har deltatt på ett
representantskapsmøte i NSG.
Det er i meldingsåret avholdt 3 styremøter, 2 medlemsmøter og 1 høringsmøte i tillegg til årsmøtet.
Årets drift viser en egenkapital pr. 31.12.12 på kr.171.682,- på driftskonto og kr. 20.495,- på
avlskonto.
Medlemsutskrift pr. 01.01.13 viser at laget har 80 medlemmer.
Dette er likt med i fjor. 8 stykk har status som husstandsmedlemmer og 3 har status som
støttemedlem. 35 er tilknytta laget gjennom medlemskap i TOS.
ØSG har 1 æresmedlem. Bjørn Stokstad som var ØSG æresmedlem er gått bort i løpet av året og
ØSG var representert ved begravelsen.
Utskrift fra liste over produksjonstilskudd i jordbruket pr. 01.01.12 viser 3992.f.sau over 1 år
og 140 besetninger. Det er en oppgang på 131dyr fra forrige år men 5 færre besetninger. Det
er registrert 4987 søyer over 1 år sluppet på beite i – 12. Det er en oppgang på 235.
Registrerte slakta lam i -12 fordeler seg med 3753 (3447) i kl. O og bedre, 67 (348) i kl O-/P+
og 69 (519) i kl P og P-.
Det ble i 2012 sluppet 726(651) dyr på Hvaler i Hvaler Beitelag. Tapsprosenten var 4,4(4,2)
2011 i parentes.
Fag-/medlemsmøter
Etter årsmøtet fikk Thor Birkemo som optimerer kraftfôr hos Trøgstad Mølle ordet.
Han pratet om vommas funksjon hos sauen. Ikke alle var klar over verdien av nok vitaminer
og mineraler i grovfôret. Vi fikk god orientering om sauens fysiologiske og biologiske behov
til fôr.

På vårmøte 19. mars møtte det 22 stykker på Nortura Sarpsborg. Leder i Nortura Øst og
rådgiver på sau i Østfold, Erling Skurdal tok for seg økonomien i saueholdet. Han viste oss
hvordan økonomien kan forbedres ved hjelp av forskjellige innsatsfaktorer året igjennom. Et
aktuelt spørsmål var: Planlegger du din produksjon?
Grete Stokstad viste oss oversikt over ”hvem” som er den typiske sauebonden i Østfold.
På høstmøtet var det 26 stykker som møtte fram på Nortura Rakkestad. Bærekraftig
parasitthåndtering var tema for programmet ved Veterinær Åshild Våge i fra Animalia,
Helsetjenesten for sau. Hensikten med foredraget var å lære mer om hvordan man håndterer
og kontrollerer rundorm samtidig som man ikke fremmer utviklingen av resistens.
Det har i år vært innkalt til et høringsmøte om ”Ny organisasjonsplan på Avl i NSG”.
Her møtte det 7 stykker for å diskutere hva Østfold skulle svare. Innspill ble sendt inn til
Region Øst.
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 på ca 1100 søyer.
Store rovdyr
Det er kommet inn søknader i fra 3 søkere som har søkt om erstatning av 1 søye og 5 lam. Det
er erstattet 1 søye tatt av ulv og 4 lam tatt av gaupe. Utbetalt erstatning er kr 7008,-.
Avlsarbeide
ØSG arrangerte værlamkåring på Momarken 25. september. Dommere var Terje Bakken og
Sidsel Berntsen. Vinni Foss var sekretær. Det ble kåret dyr ifra 6 besetninger.
28 NKS, 2 Suffolk, 1 Blæsa, 1 Spæl, 6 Pels og 1 Texel. Alle dyrene ble ultralydmålt og 1 dyr
ble kjøttkåra.
Lagets diplomer i forbindelse med årets kåringsskue ble vunnet av:
Diplom beste eksteriør:
Thomas Åle
10 + 8 poeng
Diplom beste poengsum:
Rune Sandklev
167 poeng
Diplom beste ull:
Rune Sandklev
10 + 9 poeng
Diplom beste ultralydmål:
Rune Sandklev
35,20 mm

vær 201210537
vær 201210527
vær 201210523
vær 201210527

Diplomene deles ut på årsmøtet i 2013.
Tomb Jordbruksskole ble beste besetning i Sauekontrollen i Østfold i 2011.
De fikk diplom for beste korrigerte lammevekt ved 145 dager: 50,7 kg og høyeste korrigerte
avdrått per para søye: 105,3 kg
Egen/naboinsemineringen i Østfold fortsetter. Høsten 2012 har det blitt inseminert i 4
besetninger.1 inseminør har virket i 2 besetninger, 2 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.
Grete Stokstad
Arne Lerhol
Anne Grete Stabekk
Sekr.

Arild Moe
Sven Arne Lislegaard

Hans Herman Utgård

