ØSTFOLD SAU OG GEIT
ÅRSMELDING 2016
Årsmøtet for 2015 ble holdt på Nortura Sarpsborg 10. februar. 36 møtte.
Etter konstituering av styret har dette hatt denne sammensetningen
Leder: Thomas Åle, Eidsberg
Nestleder: Karl Reier, Jeløy
Kasserer: Rune Sandklev, Havnås
Styremedlemmer: Arild J. Johansen, Askim. Halvor Fjeld, Ise.
Representant gjeterhundlaget: Arild J. Johansen, Askim
Varamedlemmer: Silje M. Grepperud, Spydeberg. Vidar Tangeland, Eidsberg. Morten Østby, Ise.
Som utvalgsmedlemmer oppnevnt av ØSG har følgende fungert dette året:
Kåringsutvalg: Thomas Åle
Avlskontakt: Thomas Åle
ØSG har kjøpt sekretærtjeneste av Maria Tveiten Geber.
Thomas har i beretningsåret deltatt på 2 regionutvalgsmøter for avl. Han har også deltatt på 2
representantskapsmøter i NSG.
Arild J Johansen har deltatt på lokallagsledersamling i regi av Bondelaget.
Maria Tveiten Geber har deltatt på årsmøte for Studieforbundet Næring og Samfunn.
Det er i meldingsåret avholdt 4 styremøter og 5 medlemsmøter i tillegg til årsmøtet.
Årets drift viser en egenkapital pr 31.12.16 på kr 246.000,- på driftskonto og kr 15 287,62 på
avlskonto.
Medlemsutskrift pr 04.01.17 viser at laget har 104 medlemmer. Dette er en økning på 2 medlemmer.
10 har status som husstandsmedlemmer og 13 har status som støttemedlem, 1 æresmedlem. 38 er
tilknytta laget gjennom medlemskap i TOS.
Etter Animalia sin statistikk er 6830 (6127) lam fra Østfold slaktet i 2016. Stjerne% 58 (60,21). Middel
slaktevekt 17,64 kg (18,27 kg), middel fett 6,18. Verdt å merke seg at krav til stjernelam ble flyttet
ned til 15,1 kg i 2016. Tallene i parantes fra 2015.
Utskrift fra liste over produksjonstilskudd i jordbruket pr 01.01.16 viser 5197 (4804) v.f.sauer over et
år i 168 (161) besetninger. Det er en oppgang på 393 dyr fra forrige år og 7 flere besetninger. Listen
viser også 19 besetninger med til sammen 216 geiter. Tallene i parantes fra 2015.
Det ble i 2016 sluppet 805 (745) dyr på Hvaler i Hvaler Beitelag. Tapsprosenten var 1,99 (2,6). 2015 i
parentes.
Store rovdyr i Østfold. Det er sendt inn søknad om erstatning fra 2 søkere. Totalt tap var 33 dyr, 19 er
erstattet; 3 søyer og 16 lam, alle tatt av gaupe. Utbetalt erstatning er 39 819 kr.
Fag/medlemsmøter
Vinteren 2016 ble det arrangert Studiering med tema Sauen gjennom året hvor Rune Sandklev

foreleste, med mulighet for spørsmål og diskusjon rundt tema.
1. studieringsmøte var 25.01 på Solstrand kafe i Ørje.
2. studieringsmøte ble avholdt 15.02 ved Rakkestad Sogneselskap. Tema var «Fra parring til
lamming». 31 møtt.
3. studeringsmøte ble slått sammen med vårmøtet hos TOS og ble holdt i Grendehuset i Eidsberg,
tema «Lamming og beiteslipp». Også her møtte 31 stk.
17. juni. Beitemøte hos Thomas Åle. 24 møtt. Tema var beiting og beitepussing, vi fikk også tatt en
liten tur på et av Rune Sandklevs kulturbeiter i Eidsberg.
Årets høstmøte ble avholdt i kantinen hos Nortura Sarpsborg. Her møtte 25 stk for å høre Finn
Avdem, fagsjef for småfe i Nortura, prate om «Lam i påsettlam» og orientere om årets sesong i
Nortura.
Aktiviteter
Fylket søkte i 2016 NSG om midler til å avholde klippekurs og fikk innvilget dette. Helgen 23-25.
september var 8 deltakere på Strand Gård i Fredrikstad og lærte seg saueklipping av instruktør
Caroline Nicol.
Lørdag 1. november inviterte ØSG til studietur og 42 stk møtte opp for omvising i det nye sauefjøset
hos NMBU på Ås. Torunn Osen og Caroline Nicol viste oss rundt og fortalte om både sau og geit ved
stasjonen. Det ble også demonstrert klipp av sau og ullsortering.
På slutten av året ble det satt opp kjøreplan for fostertelling i januar -17, 32 besetninger, 25 fra
Østfold og 7 fra Akershus er påmeldt for å få scannet drøyt 2560 søyer, 500 flere enn året før.
Avlsarbeid
Årets værlamkåring ble avholdt i Eidsberg 18. september. Dommer var Terje Bakken, Sissel Berntsen
stilte som ulldommer for rasene med crossbredull, sekretær var Vinni Foss. Det ble kåret 40 dyr fra 7
besetninger, totalt 23 NKS, 3 Suffolk, 6 Norsk Pelssau og 8 Gammalnorsk Spælsau. 6 dyr ble vraket.
Kåringen ble godt besøkt, 50 stk var innom i løpet av dagen.
Lagets diplomer er endret fra 2016 til å gjelde beste dyr i hver stilte rase, i forbindelse med årets
kåring ble dette:
Beste NKS: Rune Sandklev (201610527 med 160 poeng)
Beste Gammelnorsk Spælsau: Carol Holmsen (201610506 med 35 poeng)
Beste Suffolk: Rune Sandklev (201610524 med 34 poeng)
Beste Norsk Pelssau: Grete Stokstad (201610504 med 169 poeng)
Fra Sauekontrollen 2016 har Rune Sandklev høyeste korrigerte avdrått pr para søye med 103.9 kg.
Runar Oudmayer har høyeste korrigerte lammevekt (145 dager) med 53,44 kg.
Egeninsemineringen i Østfold fortsetter. Det er ikke arrangert seminkurs i fylket i år, men noen av
fylkets medlemmer har deltatt på kurs andre steder. Styret i ØSG har vedtatt å bruke midler til å
støtte de som inseminerer, kravet er at det stilles dyr av rasen til værlamkåring.

Østfold Gjeterhundlag - ØGL
Aktiviteten har vært stor i fylkets gjeterhundlag også i år. Laget har hatt 27 medlemmer i
2016. Det ble arrangert 16 gjeterhundprøver i fylket med totalt 188 starter, fylket har også
bidratt med å arrangere Landsprøve i samarbeid med Vestfold og Akershus med 100
startende hunder. ØGL har arrangert 7 fellestreninger forskjellige steder i fylket og hunder
fra gjeterhundlaget har deltatt på diverse sanke- og jobboppdrag på forespørsel.

Årets fylkesmester i klasse 3 ble Monica Tegler med Tunevannets Izi.
Østfold Gjeterhundlag sendte 4 ekvipasjer til NM som i 2016 ble arrangert i Buskerud. 9
ekvipasjer har deltatt i Norgesserien. To hunder deltok i Norsk Nursery.

