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Møtetidspunkt Tirsdag 14. april 2013  

Møtested Rica Victoria Hotel 

Møteleder Merete F. Sundgaard 

Gjester  

Tre minutter Audun Gjengedal: Dugnad langs Mesnaelva. Møter ved Kirkegatebrua. De 
som skal være med er bedt om å ta med hagesakser, hansker og bruke gode 
sko. Det blir kaffekoking. Dugnaden er kl. 10-14. 

Annet  

Hovedtema ”En sau er en sau eller……?” 

Foredragsholder Einar Moe 

Kort om foredraget Dette blir kanskje det særeste temaet som noen gang har vært 
i klubben. Har vært bonde og drevet med sau. Så overdro jeg 
gården til sønnen og svigerdatteren. Jeg er veldig opptatt 
av saueavl og har nå fått fullmakt til å forvalte sauen på 
gården. Skal gå gjennom årssyklusen i saueholdet. Noe av det 
som gjør det spennende å drive med avl er at generasjonene 
er så korte. Startet med høsten og sankingen. Første 
sortering og veiing skjer direkte fra sankingen. Sorterer 
veldig nøye og studerer hvert enkelt individ. Allerede har 
plukker vi ut livdyr og kåringskandidater. Det er da man ser 
resultatet av det man har drevet med siste året. Storparten 
er slaktemodne 1. september og går til slakting. I løpet av 
september og oktober driver vi plukkslakting. 
 Etter kåringene må vi finne ut hvem som skal parres med 
hvem. Ga et innblikk i hvordan man planlegger avlen. Driver 
nøye studier av værer og søyer og setter de opp med diverse 
indekser for å se hvem som skal parres med hvem for å gi 
ønsket avkastning. Det ideelle er for eksempel ca. 2,3-2,4 
lam pr. søye. De er ikke ønskelig med for eksempel 
firlinger. Har lokale værringer, der vi setter inn de beste 
fra kåringen. Starter parringen 20. november. Må skje innen 
17 dager som er brunstperioden. Alle blir ikke drektige 
etter første forsøk, så da må man gjøre det på nytt før jul. 
Økonomien i saueholdet er avhengig av at man gjør en 
innsats. I februar har man fostertelling (scanning). Etter 
tellingen omgrupperer vi fjøset for å få riktig foring i 
forhold til antall foster. Starten på lammingen starter ofte 
i påsken. Gjennomfører adopsjon fra søyer som har fått 
firlinger eller trillinger til søyer som får bare ett lam. 
Er to hovedraser sau i Norge, Norsk Hvit Sau og Spælsau. 
Saueeierne i området har ansatte gjetere i tillegg til at 
man har en ordning for tilsyn blant eierne. I 2012 miste vi 
ikke et eneste dyr. 
Einar ga oss et interessant innblikk i årssyklusen i en 
sauebesetning.  

Referent Arnt Sveen 

Innkalling til styremøte 21. mai kl. 1800. 


