ÅRSMELDING
Østfold Sau og Geit
Årsmøtet år 2013 ble holdt på Haugsten Gård, Solli 13.02.13. Det møtte 25 stykker.
Etter konstituering av styret har dette hatt denne sammensetning:
Leder:
Grete Stokstad, Tomter
Nestleder:
Arild Moe, Eidsberg
Kasserer:
Hans Herman Utgård, Hvaler
Styremedlemmer:
Karl Reier, Moss
Torunn Osen, Onsøy
Varemedlemmer:

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

Som utvalgsmedlemmer oppnevnt av ØSG har følgende fungert dette året.
Kåringsutvalg: Thomas Åle(leder) og Torunn Osen.
ØSG har kjøpt sekretærtjeneste av Anne Grete Stabekk.
Rune har i beretningsåret deltatt på ett regionutvalgsmøte for avl. Grete og Arild har deltatt på
årsmøte i NSG og Grete og Anne Grete har deltatt på representanskapsmøte i NSG. Grete deltok
på jubileumsfeiring ved TOS sitt 30. års jubileum. Dette er i meldingsåret avholdt 3 styremøter og
3 medlemsmøter i tillegg til årsmøtet.
Årets drift viser en egenkapital pr. 31.12.13 på kr.211.675,- på driftskonto og kr. 27.420,- på
avlskonto.
Medlemsutskrift pr. 16.12.13 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.
Utskrift fra liste over produksjonstilskudd i jordbruket pr. 01.01.13 viser 4276 v.f.sau over 1
år og 370 besetninger. Det er en oppgang på 284dyr fra forrige år men 3 færre besetninger.
Det er registrert 5056 søyer over 1 år sluppet på beite i – 13. Det er en oppgang på 69.
Registrerte slakta lam i -13 ut ifra Animalia sin statistikk var 5250 (4597). Middel stjerne %
var 53,22(53,3). Middel slaktevekt var 16,68(16,58) og middel fettgruppe var 5,86(5,48.
Det ble i 2013 sluppet 731(726) dyr på Hvaler i Hvaler Beitelag. Tapsprosenten var 2,4(4,4)
2012 i parentes.
Fag-/medlemsmøter
Etter årsmøtet fikk Ivar Grimstad ordet. Han fortalte og viste oss en film om gården sin og om
deres driftsmåter og produksjoner. Deretter fikk vi en informasjon om mobilslakt. Diplomer
ble delt ut i fra resultater på kåringa 2012 og i Sauekontrollen 2012. Kvelden ble avsluttet
med en deilig middag.

På vårmøte 19. mars møtte det vel 20 stykker på Nortura Sarpsborg. Det ble vist Animalias
DVD om lamming, som hadde tittelen ”Helse og velferd i lamminga- gode rutiner fra parring
til utslipp”. Mange erfaringer ble utvekslet og diskusjonen gikk livlig.
På høstmøtet 16. oktober var det 21 stykker som møtte fram på Nortura Rakkestad. Tema for
møtet var rovdyr.
Øivind Løken som er ansatt som prosjektleder for FKT prosjektet, forebyggende og
konfliktdempende tiltak holdt et informativt foredrag om sine fagområder og
arbeidsoppgaver. Etterpå fikk vi en oversikt over bestanden av ulv og gaupe og informasjon
om rovdyrbasen. Deretter informerte Torbjørn Kristiansen ifra FMLA om rovdyravvisende
gjerder.
Før parringssesongen 2013 satte i gang var det møte for avlsinteresserte medlemmer på
Veikroa Mysen. Anne Grete Stabekk ansatt i avlsavdelingen i NSG ga en informasjon om
viktigheten av avlsarbeidet, om hvordan saueavlen er bygd opp i Norge og om
seminkatalogen og dens innhold.15 stykker møtte fram.
Det er søkt fylkesmannen om støtte til å arrangere et kadaverkurs i Østfold. Vi har mottatt kr.
25.000,- i støtte til dette møtet. Men da det har vært vanskelig å få tidspunkt til å passe for
instruktør er kurset utsatt til 2014.
På slutten av året ble det satt opp en kjøreplan for fostertelling. 14 stykker meldte sin interesse
for å få en tilbakemelding om forventa lammetall på ca 1100 søyer.
Store rovdyr
Det er kommet inn søknader i fra 5 søkere som har søkt om erstatning av 8 søyer og 46 lam.
Det er erstattet 5 søyer og 38 lam tatt av gaupe. Utbetalt erstatning er kr 94.880,-.
Avlsarbeide
ØSG arrangerte værlamkåring på Momarken 15. september. Dommere var Terje Bakken og
Sidsel Berntsen. Vinni Foss var sekretær. Det ble kåret dyr ifra 5 besetninger.
22 NKS, 2 Suffolk, 1 Blæsa, 3 Spæl, 2 Pels og 1 Charollais. Alle dyrene ble ultralydmålt.
Lagets diplomer i forbindelse med årets kåringsskue ble vunnet av:
Diplom beste eksteriør:
Thomas Åle
10 + 9 poeng vær 201310506
Diplom beste poengsum:
Rune Sandklev
167 poeng
vær 201310520
Diplom beste ull:
Thomas Åle
10 + 10 poeng vær 201310506
Diplom beste ultralydmål:
Morten Østby
34,20 mm
vær 201310524
Grete Stokstad ble beste besetning i Sauekontrollen i Østfold i 2012.
Hun fikk diplom for beste korrigerte lammevekt ved 145 dager med 47,7 kg og besetningen
som hadde høyeste korrigerte avdrått per para søye var Arild Johansen med 97,9 kg.
Egeninseminering i Østfold fortsetter. Høsten 2013 har det blitt inseminert i 5 besetninger.
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
Karl Reier
Anne Grete Stabekk sekretær

Torunn Osen
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