
 

 

ÅRSMELDING 2017 TYR BUSKERUD  
Laget har gjennomført de faste aktivitetene og annet styrearbeid i 2017. Det er 

avholdt 2 styremøter, i tillegg til telefon- og digital kontakt. TYR Buskerud har 124 

medlemmer, dette er en økning på 9 medlemmer fra forrige år.   

Lagets styre har bestått av: 
Leder    Tor-Erik Kolbræk 

Nestleder   Espen Krogstad 

Kasserer   Petter Bjerknes 

Styremedlemmer    Helge Nubberud, Tonje Ouff 

Varamedlem  1 Brit-Ellen Bøhn, 2 Henrik Aasland 

Testokser 2017-2018 
 

ANGUS:                 Hovin Milorg                     Espen Krogstad 

CHAROLAIS:           Mister av Bakke                Runar Bakke 

                               Mons av Bakke                  Runar Bakke 

                               Monsen av Bjerknes         Petter Bjerknes 

                               Mikke av Bjerknes             Petter Bjerknes 

                               Marcelo av Helgerud        Torill Helgerud/Wiggo Andersen 

HEREFORD:         Max av Søndre Mo            Ole Moe 

SIMMENTAL:      Mataton av Stustad          Bengt Vestgøte 

 

Gjennomførte aktiviteter 
Årsmøte ble avholdt 17.2 på Sanden Hotell. Årsmøte inneholdt vanlige årsmøtesaker 

samt innlegg av Terje Ouff som snakket om produksjonen han driver med sammen 

med Tonje. Vi fikk servert hamburgere og oppmøtet var bra.  

TYR BUSKERUD fikk egen Facebook side i begynnelsen av april. Denne har nå 

rundt 140 følgere. Her deles diverse relaterte lenker, samt invitasjoner til 

arrangementer og bilder fra treff i regi TYR BUSKERUD.  



Sommertreff ble arrangert hos Torill Helgerud og Wiggo Andersen med 

omvisning på Helgerud Gård. Nortura stilte med grillmat. Det møtte i overkant 60 

personer, noe som var meget bra med tanke på været. 

Norsk Landbruksrådgiving Østafjells arrangerte markvandring og om høstbeite 

og beitebruk for ammeku både i Ådalen og Skotselv 18. september. TYR BUSKERUD 

stilte som medarrangør og en representant som stod for bevertning.  

2-4. november arrangerte TYR BUSKERUD og TYR VESTFOLD fagtur til 

Hedmark og Oppland. I overkant av 30 personer deltok og fikk se mange flotte fjøs. 

30. november var det åpent fjøs hos Knut Harald og Linn Kristin Oulie da de 

viste frem sitt flotte nye fjøs. Nærmere 60 personer var innom. SISU og Knut Harald 

fortalte om byggeprosessen. Nortura stilte med grillmat og styret i TYR BUSKERUD 

hadde egen stand. 

Julemøtet ble avholdt på Rustad Kafe på Sokna 7. desember. Det ble servert 

julemiddag med dessert. Fagtema STORFE PÅ SKOGSBEITE, adferd og tilvekst med 

Morten Tofastrud fra Høgskolen i Hedmark. Ca. 50 personer møtte opp og praten 

fortsatte lenge etter middagen. 

19.-20. januar arrangerer NLR Østafjells Ammekukurs kun for kvinner, med 

kvinner på Haglebu. TYR BUSKERUD stiller med Tonje Ouff som innlegger og damene 

i styret deltar på kurs. Det kommer deltakere til og med fra Stryn og Finnskogen, 

totalt ca. 70 damer deltok eller var foredragsholdere. Flere ytret ønske om at dette 

må gjentas.  

 

Deltagelser og møter  
 

Styret i TYR BUSKERUD stilte med to representanter på årsmøtet i TYR på Hamar. 

Leder har vært på ledersamlinger samt to regionmøter i Bondelaget. 

 

 

Forslag til arbeidsplan 2017 
Storfepub på Ek gård v/Rune Isachsen 
Fellesopplegg i forbindelse med auksjonen på Staur 
Sommertreff 
Fagtur 
Innspill jordbruksforhandlingene 
Medlemsverving 
Julemøte 
 
 

Styret i TYR BUSKERUD 


