Styrets beretning for driftsåret 2021
Arbeidsåret 2021(01.10.2020 – 30.09.2021) ble også preget at koronarestriksjoner, noe som
resulterte i nok et år uten sosiale arrangementer. Styret har avholdt styremøter som
nettmøter, og har dermed fått behandlet de nødvendige styresaker gjennom året.

Arrangement og styrearbeid
Årsmøte 2020
Årsmøte 2020 ble avholdt som et digitalt møte via Teams som følge av de restriksjoner som
var på grunn av pandemien. En slik møte-form gir ikke rom for de store og lange debattene
som når man er samlet fysisk, og man går glipp av det sosiale. Men tross utfordringene fikk vi
gjennomført et årsmøte der de obligatoriske sakene ble behandlet. Det var 44
stemmeberettigede medlemmer som deltok.
Møtet ble startet med et innlegg fra ny daglig leder i TYR, Per Sigve Lien. Han tok for seg
fremtidige utfordringer for TYR som klima og kjøtt, produsentøkonomi, medlemsutvikling,
finansiering og TYR i landbruksfamilien. Daglig leder pekte på ulike mål for å møte disse
utfordringene, og hva som skal til for å sikre at TYR fyller den funksjon organisasjonen bør
ha for ammekuprodusenten. Kommunikasjon, kompetanse og kjærlighet til organisasjonen ble
holdt fram som viktig for å skape et sterkt TYR.
Det fremlagte regnskapet med tilhørende revisjonsberetning ble godkjent uten merknader. For
2020 hadde foreningen et overskudd på kr 89 745.
I forbindelse med presentasjon av elite- og importokser ble det også innledet og debattert
rundt hvilken type Charolais vi ønsker. I den påfølgende debatten komme det mange gode
innspill som avlsutvalget tok med seg i sitt arbeide.
Det var kun en innkommen sak som ble behandlet under årsmøtet. Det var den såkalte sak 83,
som går på manipulering av data i Storfekjøttkonrollen. Det ble orientert om hva Norsk
Charolais (NCH) hadde gjort i saken og den dialogen raselaget hadde hatt mot TYR. Det kom
inn forslag til endringer i systemene for å unngå lignende situasjoner senere. En uheldig sak

som går utover tilliten til systemet. Åpenhet og bedre kommunikasjon er viktig for å unngå
spekulasjoner og lignende saker i fremtiden.

Medlemstall
Norsk Charolais har 341 medlemmer per 30.09.21. Det er en nedgang på fire medlemmer
siden 2020.
Styrets arbeid
Arbeidsåret 2020/2021 har vært preget av Covid 19, og de restriksjoner som følge av det. Selv
om økt bruk av digitale løsninger har hjulpet på, så blir det ikke like stort rom til de uformelle
diskusjonene og det sosiale. Vi håper nå at åpningen og lettelser i restriksjoner gjør det mulig
å få en mer normal situasjon fremover.
Det har ikke blitt gjennomført noen fysiske styremøter det siste året, alle møter er blitt
gjennomført som digitale møter på Teams. Totalt har styret gjennomført 8 styremøter, hvor
det er behandlet 35 saker.
Saker som har vært sentrale i styrets arbeid det siste året:
-

Dobbeltmuskulatursaken
Forslag til endringer i TYR sine vedtekter
Aktive avlsbesetninger
Endringer i beregning av fødselsindeks og påvirkningen det har på Charolais-avlen
Eierskap til okser på Staur
TYR og Norsk Charolais roller, mål og utfordringer i avlsarbeidet
Genotyping: effekten og sikkerheten for GS-verdier for produsenten

Norsk Charolais har vært representert i følgende fora:
-

Fire representanter på TYRs årsmøte
Runar Bakke deltok på TYRs ledersamling i oktober
Øystein Finsrud møter i TYRs avlsråd, og har også deltatt i testutvalget som står
for utvelgelsen av årets seminokser.

Okseauksjonen 2021
Som i 2020 ble det ikke mulighet for å samles på Staur til en festdag, så det ble også i år
gjennomført en digital auksjon.
Totalt var det 19 charolaisokser som gikk under hammeren. Totalt ble oksene solgt for kr.
1.427.000,- noe som gir en snittpris på kr. 75.105,- Testvinner Pluto P av Holsing var den
oksen som oppnådde høyest pris, den gikk for kr. 160.000, Vi håper at vi neste år kan møtes på Staur til en festdag og igjen få mulighet til å se på okser
og kjøpe med seg ny genetikk hjem.

Årets ammekuprodusent
Prisen «Årets ammekuprodusent» er opprettet av Nortura, Animalia, KLF og TYR for å øke
bevisstheten rundt god drift i ammekuproduksjon.
Vi er også i år så heldige at vinneren av prisen er en charolaisbesetning. Årets vinner er
Kristina Veseth, Neppelberg Charolais. Vi gratulerer!

Avlsutvalg
Avlsutvalget samarbeider med Team avl (TYR) i arbeidet med uttak av okser til Staur og
innstilling av seminokser etter endt test. Etter testomgangen 2020/2021 ble det tatt ut fem nye
seminokser fra P-årgangen. Det er Pluto P av Holsing, Polo av Langmo, Pete P av Stang,
Palle P av Overaa (skiftet navn fra Playboy) og Pontius P av Degerdal.
Det ble tatt ut fem eliteokser i 2021 etter innstilling fra TYR. Innstilling og utvelgelse av
eliteokser gjøres med bakgrunn i avlsverdiberegningen i oktober. 70160 Kelvin av Finsrud og
70162 KB Kramer ble tatt ut som nye eliteokser, mens 70136 JGC Indiana, 70161 Karl av
Hamremoen og 70164 Komatsu av Lenna fortsatt har eliteokse-status.
Det har også i år vært avlssaker som har vært gjenstand for diskusjon med TYR. I sommer ble
det arrangert et møte mellom representanter for styret i TYR og NCH. Vi fikk der i stor grad
gehør for vår frustrasjon rundt oppbygging av fødselsindeksen, og vi har i ettertid fått lovnad
om at fødselsindeksen skal gjennomgås.
Våre innvendinger mot TYRs håndtering av disruptive gener, og opprettelse av ei
prosjektgruppe som skal kartlegge utbredelse og vurdere restriksjoner, ser også ut til å ha gitt
resultater. Vi ser derfor fram til fortsettelsen i et nytt arbeidsår, der vi forhåpentlig vis får i
land gode løsninger til våre medlemmers beste.

Seminstatistikk
2020 ble som ventet et rekordår for bruk av charolaissemin, totalt endte vi på 13092 doser.
Foreløpige tall for 2021 tyder på en liten nedgang fra fjorårets rekord. Pr. september ligger det
på 9709 doser, hvilket er en nedgang på 6% mot samme tid i 2020. Nedgangen til tross så er
Charolais fortsatt den rasen med flest brukte doser.
Dette viser nok en gang at Charolais er den viktigste rasen i den norske
storfekjøttproduksjonen - om det er renraseavl, krysningsavl eller brukt på melkeku.

Charolaisnytt
Som de fleste har lagt merke til er det gjort noen endringer på designet av bladet. Redaktøren
arbeider hardt for å utarbeide et attraktivt blad med relevant stoff som er nyttig for våre
medlemmer. Det er en krevende jobb å lage et godt blad til forventningsfulle medlemmer. Så
for å gjøre bladet enda bedre er det hele tiden mulig å komme med tips om saker og tema som
bør tas opp i bladet.

Styrets sammensetning 2020/2021
Leder

Odd Grundt

Nestleder

Eva Iren Furuli

Sekretær

Erik Melting

Styremedlem

Ole Dybdal

Styremedlem

Runar Bakke

1.vara (kasserer)

Hans Terje Hamremoen

2.vara

Kjetil Bergan

Redaktør for Charolaisnytt

Hans Otto Helstad

Avlsutvalg
Leder

Øystein Finsrud

Medlem

Dag Ivar Hansen

Medlem

Aleksander Lillevik

Vara
Ole Sivert Bomo
Ole Sivert Bomo har deltatt på alle møter i avlsutvalget og med Team avl.
Revisor
Henrik Aasland

Per Anders Westgård

Valgkomite
Leder

Tor Erik Kolbræk

Medlem

Per Ivar Haaland

Medlem

Dagfinn Henriksen

Arbeidsplan 2021
Hjemmeside og Facebook
Sommertreff
Brosjyre til mjølkebruk
Økt sædsalg
Deltakelse på Staur
Agroteknikk eller lignende messer
To utgaver av Charolaisnytt

Regnskap 2021
Resultatregnskapet viser et overskudd på kr. 173.506,Arbeidsåret 2022
Arbeidsplan og budsjett for kommende arbeidsår presenteres på årsmøtet.
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