
 

 

         

  

STYRETS BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2020. 

Arbeidsåret 2020 (01.10.2019 – 30.09.2020) har vært preget av få arrangementer og begrensede 

muligheter for sosiale treff. Det meste av møteaktivitet har foregått på digitale løsninger. Dette 

bærer hele arbeidsåret og styrets arbeid preg av. 

Arrangement og styrearbeid 

 

2019 ble avsluttet med årsmøte og 50 årsjubileum i Sarpsborg. Mange møtte opp allerede fredag 

kveld, uten mer på programmet enn å spise en god felles middag. Lørdagen startet med gårdsbesøk 

hos Anne og Harald Graarud, etterfulgt av besøk hos Per Brenne (BB Agro). Før kveldens jubileums-

feiring, holdt Ole Nicolai Skulberg et foredrag om markedssituasjonen i Nortura og det nye kvalifise-

ringssystemet. Dagen ble avsluttet med festmiddag. (Reportasje fra årsmøtehelgen stod i Charolais-

nytt 2/2019)      

En av årets store begivenheter skulle vært medlemstur til Sveits. Etter at programmet var spikret og 

påmeldingen i gang, måtte turen avlyses. Vi håper å kunne gjøre et nytt forsøk når vi forhåpentlig vis 

kommer tilbake til normalen.  

Årets okseauksjon på Staur, ble en auksjon utenom det vanlige, med digital løsning på besiktigelse 

og budgivning. En uvant situasjon for oss alle, og vi ønsker oss tilbake til normalen neste år med en 

festdag for kjøttfe-næringen. Det ble solgt Charolais-okser for kr 1 171.000,- Snittpris kr 83 643,-. 

Dette må vi si oss fornøyd med. 

Det har vært avholdt ett fysisk styremøte og tre digitale møter.  

Medlemstall 

NCH har ved utgangen av 2020 345 medlemmer, noe som er det samme som foregående år. 

Medlemsblad 

Charolaisnytt har i samarbeid med Hamarmedia, kommet med to utgivelser. Hans Otto Helstad har 

vært redaktør. Målet er et variert innhold med faglig påfyll og reportasjer. Vi ønsker oss mer bidrag 

til disse bladene, kom gjerne med ønsker til innholdet.  

Våre nett- og facebooksider har vi ikke klart å fylle godt nok med stoff igjennom året. Dette må være 

en klar målsetting for neste år.  



 

 

Årets ammeku-produsent. 

Årets ammeku-produsent var gledelig nok en Charolais bonde. Olav Rognerud er tredje generasjon 

som driver med ammekuproduksjon på Lunna ved Lena i Østre Toten. Vi gratulerer, godt jobba! 

 

Avlsarbeid 

Avlsutvalget har vært engasjert i arbeidet med uttak av okser til Staur og innstilling av seminokser 

etter endt test. Nytt av året er at besiktigelse av testkandidater foretas av personer utenfor raselag, i 

hovedsak ansatte i TYR og Nortura.  

Årets test resulterte i fire seminokser fra O- årgangen. Olav P av Bakke, Oroveso P av Stai, Orlando P 

av Erikstad og Otello P av Stang, ble våre nye seminokser etter endt test. Uttaket ble for første gang i 

år foretatt av et testutvalg bestående av en representant for hvert raselag, Team avl og en represen-

tant fra TYR-styret.   

Det ble tatt ut fem eliteokser i 2020. 70148 Jesper av Lauvstad, 70161 Karl av Hamremoen og 70164 

Komatsu av Lenna kom inn som nye eliteokser, i tillegg til 70136 JGC Indiana og 70145 KB Jonas som 

fikk fornyet tillit. 

Avlsutvalget har også vært engasjert i det generelle avlsarbeidet i TYR. I hovedsak dreier dette seg 

om enkelt-indeksers oppbygning. Særlig fødsels- og morindeksen har vært grunnlag for mye disku-

sjon mellom TYR og raselag. Arbeidet fortsetter, og vi håper å ha et bedre indekssystem på plass i 

løpet av 2021.   

 

Seminstatistikk 

Seminstatistikken ligger an til et rekordår for salg av Charolais-semin. Ved utgangen av september, 

er det brukt 10263 doser. Dette er økning på 19 % fra foregående år som også var et rekordår. Det er 

ingen tvil om at 2020 blir «all time high» for Charolais-semin her til lands. Vi gleder oss over tallene, 

og fortsetter jobben med å markedsføre Charolais som rase nr. 1.  

 

Styrets sammensetning 2020. 

Leder:  
Trond Vidar Berge 

Nestleder: 
Eva Iren Furuli 

Sekretær: 
Erik Melting 

Styremedlem: 
Torolf Kjendseth Røhr 

Styremedlem: 
Ole Dybdahl 

Leder i avlsutvalget, Runar Bakke har møteplikt og har møtt på alle styremøter. 



 

 

Det er engasjert ekstern kasserer og regnskapsfører. Hans Terje Hamremoen har ivaretatt rollen på 
en meget god måte. 

 

 

 

 

Avlsutvalget i NCH har bestått av følgende: 

Leder  

Runar Bakke 

Medlem 

Øystein Finsrud 

Medlem 

Dag Ivar Hansen 

Varamedlem Aleksander Lillevik har deltatt på alle møter og i avlsutvalgets arbeidsoppgaver gjen-

nom året. 

Representasjon 

NCH stilte med fire representanter på TYRs årsmøte i april (digitalt møte)  

Trond Vidar Berge representerte på TYRs ledersamling (digitalt møte) 

Runar Bakke representerer NCH i TYRs Avlsråd. 

Øystein Finsrud deltok i testutvalget for utvelgelse av årets seminokser (digitalt møte) 

 

Årsmøte 2019 

Årsmøtet ble avholdt i Sarpsborg, med jubileumsfest og variert program den 16-17. november.  

 

Arbeidsplan 2020 

• Videreføre tilskudd til nye Aktiv avlsbesetninger (4000 kroner) 

• To utgaver av Charolaisnytt 

• Fagtur til Sveits 

• Deltakelse på Dyrskun og/eller Agrisjå 

• Jubileumsskriv (50 år) 

• Nettside og Facebook utvikles videre 

• Øke sædsalget. 

Regnskap 2020 

Regnskapet for 2020 viser et overskudd på kr. 

 

Budsjett 2021 

Budsjett for kommende arbeidsår framlegges på årsmøtet. 



 

 

 

 

 

 

 

26.11.2020 

 

Trond Vidar Berge   Eva Iren Furuli   Erik Melting 

 

Torolf Kjendseth Røhr       Ole Dybdal 


