ÅRSMELDING
Østfold Sau og Geit
Årsmøtet år 2011 ble holdt hos 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 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 2 representantskapsmøter i NSG og et regionutvalgsmøte for
avl. 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 2 medlemsmøter.
Årets drift viser en egenkapital pr. 31.12.09 på kr. 131.575,- på driftskonto og kr. 31.041,- på
avlskonto.
Medlemsutskrift pr. 31.12.10 viser at laget har 79 medlemmer.
Dette er en økning på 5 medlemmer. 7 stykk har status som husstandsmedlemmer og 2 har status
som støttemedlemmer. 27 er tilknytta laget gjennom medlemsskap i TOS.
ØSG har 2 æresmedlemmer.
Utskrift fra liste over produksjonstilskudd i jordbruket pr. 01.01.10 viser 3564v.f.sau over 1 år
og 135 besetninger. Det er en oppgang på 346 dyr fra forrige år og 2 nye besetninger. Det er
registrert 4220 søyer over 1 år sluppet på beite i – 10. Det er en oppgang på 169.
Registrerte slakta lam i -09 fordeler seg med 3686 (3327) i kl. O og bedre, 253 (250) i kl O/P+ og 315 (277) i kl P og P-.
Det ble i 2010 sluppet 625(524) dyr på Hvaler. Tapsprosenten var 3,4(2,9) i forhold til 2009.
Fag-/medlemsmøter
Etter årsmøtet informerte Jens Hauger i fra Felleskjøpet sentralt om foring av sau,
tilskuddsforing og dielamforing. Deretter tok Ingrid Strømstad som er stasjonert hos
Felleskjøpet Mysen for seg grovforanalyser og dets betydning. En informasjon om
Sauekontrollen ble også presentert av Anne Grete Stabekk, Nortura.
På vårmøte 15. mars var tema flåttproblematikk og det var 24 frammøtte. Lise Grøva skulle
holde foredrag. Mor Norge forårsaket imidlertid et snøras på Vestlandet og hun ble forhindret
i fra å møte. Som plaster på såret sendte hun en power-point fremvisning som ble gått

igjennom så godt det lot seg gjøre uten fagfolk tilstede. I tillegg var det på kort varsel
kontaktet representant for Vision Security. Thomas Heieren Hansen kom og informerte om
brannvarslingsanlegg i fra Elotec. Det er nå krav om brannvarslingsanlegg ved over 30 småfe.
Den 21. august ble det arrangert ull og klippedag hos Sven Arne Lislegaard.
Det møtte ca 35 stk med deltagere fra hele fylket.
Sven Arne viste klipping av både sau og lam og her kunne man få både råd og tips for å
utvikle sin klippeteknikk. Sidsel Berntsen i fra Animalia ga råd om sortering av ull.
Østfold Gjeterhundlag ved Arild Johansen ga deretter en demonstrasjon av praktisk bruk av
gjeterhund.
Det ble planlagt og sendt ut invitasjon til busstur til Staur seminstasjon den 23. oktober. Kun
4 stykker meldte sin interesse og turen ble avlyst.
Store rovdyr
Det er søkt om erstatning og erstattet 11 lam tatt av ulv i Rakkestad. Utbetalt erstatning er kr.
14.000,-. Det er også rapportert om 2 enkelttap av lam i Våler og Trøgstad, men her er det
ikke utbetalt noen erstatning 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 værlamkåring på Momarken
20. september.
Dommere var Jonny Storbråten og Anne Grete Stabekk. Sidsel Berntsen vår ulldommer måtte
melde frafall i siste liten på grunn av sykdom. Det ble kåret dyr ifra 6 besetninger.
33 NKS, 5 Pels, 3 Suffolk, 2 Texel og 1 Charolaise. Alle dyrene ble ultralydmålte og 6 dyr ble
kjøttkåra.
Lagets diplomer i forbindelse med årets kåringsskue ble vunnet av:
Diplom beste eksteriør:
Tove Sverstad
10 + 10 poeng
Diplom beste poengsum:
Rune Sandklev
167 poeng
Diplom beste ull:
Rune Sandklev
10 + 9 poeng
Diplom beste ultralydmål:
Harald Graarud
38,10 mm
Egen/naboinsemineringen i Østfold fortsetter. Høsten 2010 har det blitt inseminert i 9
besetninger.1 inseminør har virket i 4 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. I 2010 er det utbetalt kr 9352,fordelt på 4 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
Asbjørn Røyneberg

Morten Østby
Sven Arne Lislegaard

Hans Herman Utgård

