Østfold Sau og Geit

ÅRSMELDING
Østfold Sau og Geit
Årsmøtet år 2015 ble holdt på Tomb Jordbruksskole, Råde 26.01.2015. Det møtte 26 stykker.
Etter konstituering av styret har dette hatt denne sammensetning:
Leder:
Thomas Åle, Eidsberg
Nestleder:
Karl Reier, Jeløy
Kasserer:
Rune Sandklev, Havnås
Styremedlemmer:
Arild Moe, Eidsberg
Torunn Osen, Onsøy
Repr.gjeterhundlaget:
Vidar Tangeland
Varemedlemmer:
Arild Johansen, Askim
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.
Thomas har i beretningsåret deltatt på to regionutvalgsmøter for avl. Han har også deltatt på 1
representantskapsmøte i NSG. Arild og Thomas har deltatt på NSG sitt landsmøte. Det er i meldingsåret
avholdt 4 styremøter og 3 medlemsmøter og en jubileumsfest i tillegg til årsmøtet.
Årets drift viser en egenkapital pr. 31.12.15 på kr. 229 310,- på driftskonto og kr. 25 091,- på avlskonto.
Medlemsutskrift pr. 14.01.16 viser at laget har 102 medlemmer.
Dette er en økning på 9 medlemmer. 11stykk har status som husstandsmedlemmer og 10 har status som
støttemedlem. 38 er tilknytta laget gjennom medlemskap i TOS.
Utskrift fra liste over produksjonstilskudd i jordbruket pr. 01.01.15 viser 4804 v.f.sau over 1 år og 161
besetninger. Det er en oppgang på 98 dyr fra forrige år og 6 flere besetninger. Det er registrert 5772
søyer over 1 år sluppet på beite i – 15. Det er en oppgang på 444.
Registrerte slakta lam i -15 ut ifra Animalia sin statistikk var 6127(5665) Middel stjerne % var
60,21(54,44). Middel slaktevekt var 18,29(17,29) og middel fettgruppe var 6,11(5,81).
Dette må sies å være en stor positiv fremgang.
Det ble i 2015sluppet 745(694) dyr på Hvaler i Hvaler Beitelag. Tapsprosenten var 2,6(2,75) 2014 i
parentes.
Fag-/medlemsmøter
Etter årsmøtet ble det delt ut diplomer for resultater i Sauekontrollen i 2014 og diplomer for resultater
fra værlamkåringa 2014.
På vårmøte 12. mars møtte det 43 stykker hos Rakkestad Sogneselskap. Tema var forebyggende og
bekjempende tiltak mot snyltere hos sau ved Atle Domke veterinær hos Animalia. I tillegg fortalte
Erling Skurdal i fra Nortura om koppelamproduksjon og økonomien i lammeringer.

Fredag 28. august arrangerte ØSG i samarbeid med Nortura informasjonsmøte i forbindelse med
slaktesesongen. Klassifisering, holdvurdering og uttak av livdyr var noen av temaene i tillegg til
sosialt samvær og grilling. Cirka 45 stykker møtte opp og fikk gode tips før årets slakting.
Fredag 4. september ble det arrangert pelsdømmingskurs hos Grete Stokstad. Flere interesserte møtte
opp for å få opplæring i hvordan ulla på pelssauen vurderes. Dette var i samarbeid med NSG.
Østfold Sau og Geit stilte med dyr til eksteriørbedømming av sau til NBU sitt høstarrangement i
Eidsberg.
På høstmøtet 19. oktober var det 15 stykker som møtte fram på Høytorp Fort. Anne Grete Stabekk,
informerte om hvor viktig avlsarbeidet er og om seminkatalogen og dens innhold.
50 års jubileum. 24. oktober feiret Østfold sau og Geit sitt på 50 års jubileum på Kirkeby Grendehus i
Eidsberg. 34 deltakere møtte fram, der i blant gjester i fra NSG, Nortura, Østfold Bondelag og
tidligere sekretærer. Program for jubileumsfesten var først en «snyltebehandling» av gjestene, deretter
ble det servert koldtbord. Under maten var det sanger, taler, gaveoverrekkelser og historier fra gode
saueminner. Folk koste seg og pratet langt ut i de små timer.
Jubileumsskrift. I forbindelse med 50 års jubileet er det bestemt at det skal lages et jubileumsskrift.
Det ble vedtatt å bruke kr 50 000 til dette på årsmøtet. Det er også søkt om økonomisk støtte i fra
Østfold Landbruksselskap. Dette har vi fått tilsagn om.
På slutten av året er det satt opp en kjøreplan for fostertelling. 29 stykker i Østfold /Akershus meldte
sin interesse for å få en tilbakemelding om forventa lammetall på ca 2060 søyer.
Store rovdyr
Det er kommet inn søknader fra 5 søkere. Det er søkt om erstatning av 18 dyr tatt av gaupe. Utbetalt
erstatning er kr 43. 214.
Avlsarbeide
Værlamkåring i Høieveien 20. september. Dommer var Terje Bakken og Vinni Foss var sekretær. Det
ble kåret 39 dyr ifra 7 besetninger. Totalt 30 NKS, 4 Suffolk, 7 Pels, 1 Gmlnorsk spæl og 1 Blæsa. 10
stykker ble vraka.
Lagets diplomer i forbindelse med årets kåringsskue ble vunnet av:
Diplom beste eksteriør:
Rune Sandklev 10 + 9 poeng vær 201510532
Diplom beste poengsum:
Rune Sandklev
166 poeng vær 201510526
Diplom beste ull:
Runar Oudmayer 9 + 10poeng vær 201510513
Harald Graarud ble beste besetning i Sauekontrollen i Østfold i 2014
Besetningen hans hadde beste korrigerte lammevekt ved 145 dager med 55,2 kg og også høyeste
korrigerte avdrått per para søye med 118,3kg.
Egeninseminering i Østfold fortsetter. Høsten 2015 har det blitt inseminert i flere 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.
Østfold Gjeterhundlag
Aktiviteten har vært stor i Gjeterhundlaget siste år. Det har vært avholdt Fylkesmesterskap sammen
med Akershus og 2 prøver i Norgesserien. 5 ekvipasjer var med i NM og beste deltaker, Monica og Isi
oppnådde finaleplass.
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