
 

Styret beretning for driftsåret 2022 

Etter 2 år med restriksjoner har det igjen vært mulig å møtes fysisk. Styret har til tross for 

dette valgt å fortsette de fleste styremøter som nettmøter. Det gir reduserte kostnader til 

reising, og mer effektiv bruk av tid. Noe som gjør at terskelen for å ha et møte blir lavere 

om det er saker som trenger diskusjon. 

Arrangement og styrearbeid. 

Årsmøte 2021 

Norsk Charolais’ årsmøte for 2021 ble av holdt på Hamar 19-20 november. Arrangementet 

startet med festmiddag på fredagskveld, med litt over 20 deltagere. Det var tydelig at folk 

satte pris på å møtes igjen, noe praten og stemningen tydet bar preg av. Den gode praten med 

likesinnede fortsatte utover kvelden etter at middagen var ferdig. Under middagen ble det delt 

ut diplom til oppdrettere av årets seminokser. 

Lørdagen begynte med foredrag av Kristian Heggelund fra TYR. Han tok for seg flere 

avlsrelaterte tema. Genomisk seleksjon, tanker rundt fremtidig utvelgelse av okser til Staur og 

avlsverdier på en del nye egenskaper. 

Neste post på programmet var leder av avlsutvalget, Øystein Finsrud, med presentasjon av 

elite- og importokser for kommende inseminerings-sesong. 

Dagligleder i TYR, Per Sigve Lien, orientert om hva som skjer i TYR.  Her var ble saken med 

eierskap til oksene på Staur viet en del ekstra tid. Med prosessen så langt og videre 

behandling av saken frem mot årsmøtet til TYR i mars 2022. 

Den formelle delen av årsmøtet åpnet med leders tale og gjennomgang av årsberetningen. 

Kasserer presenterte regnskap for siste år, som viste ett overskudd på kr.173.506,-. 



Revisjonsberetning uten merknader ble lagte frem. Regnskap med revisjonsberetning ble 

godkjent. 

Rasen sin avlsplan skal revideres årlig. Årets endringer gikk på tilpasninger til den nye 

fødselsindeksen som ble tatt i bruk fra juni 2021. Forslag til endringer ble vedtatt. 

Styret hadde til årsmøtet fremmet forslag på vedtektsendringer. I hovedsak var endringene i 

stor grad forenkling og oppstramming av språk. Av endringer er det verdt å trekke frem 2 

ting. Presisering av medlemskap, som innebærer at to personer kan inneha ett medlemskap, 

dog med kun en stemme i årsmøtet. Det andre var et eget punkt i vedtektene om 

æresmedlemskap. Forslagen ble vedtatt slik de var fremmet av styret. 

Etter årsmøtets slutt var det mulighet for de som ønsket å besøke teststasjon på Staur. Her ble 

oksene vist frem av Kristian Heggelund og fjøsmester Olav Lie. 

 

Medlemstall. 

Norsk Charolais har 320 medlemer pr 30.9.22. Det er en nedgang på 21 medlemmer siste året. 

Styrets arbeid. 

Erfaringene med bruk av digitale verktøy som teams gjennom 2 år med pandemi og 

begrensninger, har gjort at vi har valgt å videre føre bruken av digitale møter. Det sparer 

reisekostnader, og tid ved å ha digitale møter istedenfor fysiske møter. Man mister litt av det 

sosiale og uformelle praten man får ved fysiske møter, men det veies opp med mer effektiv 

møter. Terskelen for å ha møter blir lavere når det er digitale møter, og det blir dermed oftere 

møter. Fysiske møter blir lagt når det er naturlig å møtes, som ved auksjon på Staur og 

årsmøtet. 

Siste år har styret hatt 2 fysiske og 8 digitale styremøter. Det har blitt behandlet 33 saker. 

Styret planla busstur til Finland i sommer. Det var lagt opp et variert program med bla. 

gårdsbesøk både i Sverige og Finland. Dessverre måtte turen avlyses pga. for få påmeldte 

deltakere. 

 

Norsk Charolais var representert på Dyrsku.n i Seljord 8. – 10. september.  

Det ble der arrangert utstilling av kjøttfe. Petter Bøe Bjerknes og Runar Bakke stilte kyr med 

kalv og kviger på utstillingen. Charolaiskviga 1038 R Jumpa av Bakke ble kåret til 

utstillingens fineste dyr. 

Saker som har vært sentrale i styrets arbeid: 

- Disruptive gener 

- Eierskap okster på Staur 

- Seminsalg 

- Aktiva avlsbesetninger 

- Engasjement rundt avlsarbeidet 

- TYR og Norsk Charolais. 

 

 



Norsk Charolais har vært representert i følgende fora: 

- Odd Grundt og Øystein Finsrud deltok på TYRs årsmøte. 

- Olav Rognerud deltok på TYRs ledersamling. 

- Øystein Finsrud møter i TYRs avlsråd, og har deltatt i testutvalget som står for 

utvelgelsen av årets seminokser for alle raser. 

 

 

 

Okseauksjon 2022 

Endelig kunne vi møtes til en fest dag på Staur, med auksjon av okser. Det var god stemning i 

teltet vårt med godt salg av profilklær. Vaffeljernet gikk for fullt hele dagen for å holde tritt 

med etterspørselen.  

Charolais var siste rase ut i ringen. Årets auksjon var en hybrid med både fysiske og digitale 

bud, det resulterte i noe ventetid. 

Totalt var det 13 okser som var klare for auksjon. Den som gikk til høyest pris var Rival av 

Bakke med 170 000 kroner. Snitt prisen på årets auksjon for Charolais endte på kr. 90.231,- 

 

Avlsutvalg 

Avlsutvalget samarbeider med Team avl (TYR) i arbeidet med uttak av okser til Staur og 

innstilling av seminokser etter endt test. Etter testomgangen 2021/2022 ble det tatt ut fem nye 

seminokser fra R-årgangen. Det er Rybakken PP av Nymoen, Raptus P av Aannestad, Rudolf 

av Kindseth, Royal P av Flittie og Rival P av Bakke.  

Det ble tatt ut fem eliteokser i 2022 etter innstilling fra TYR, med bakgrunn i 

avlsverdiberegningen i oktober 2021. 70174 Laban av Stang, 70185 Maestro av Wetten og 

70187 Mozart av Dillerud ble tatt ut som nye eliteokser. 70160 Kelvin av Finsrud og 70164 

Komatsu av Lenna fikk fornyet tillitt og har fortsatt eliteokse-status. 

Seminstatestikk 

Seminstatistikken for 2022 viser en nedgang på 9 prosent, sammenlignet med september 

2021. Totalt salg per september er 8887 doser, en nedgang 867 doser mot samme periode året 

før. Dette utgjør en nedgang i seminsalget på 9 prosent. 

Noe av nedgangen må nok tilskrives utfordringer med tapping av Milo av Langmo som har 

ført til underdekning av Y-semin.. I tillegg bidrar Angus-avtalen og privat import til redusert 

semin salg på melkebruk.  Det er derfor viktig å få frem gode kandidater som kan ta tilbake 

markedsandeler. 

Charolasinytt 

Det er produsert en utgave av Charolaisnytt som kom ut i desember i fjor. 

 

 



Styrets sammensetning 2021/2022 

 

Styreleder   Odd Grundt 

Nestleder   Eva I Furuli 

Styremedlem   Runar Bakke 

Sekretær   Erik Melting 

Styremedlem   Olav Rognerud 

 

1. varamedlem (kasserer) Hans Terje Hamremoen 

2. varamedlem  Kjetil Bergan 

 

Redaktør Charolaisnytt: Hans Otto Helstad 

 

Avlsutvalg 

Leder    Øystein Finsrud (møte- og talerett i styret) 

Medlem   Dag Ivar Hansen 

Medlem   Aleksander Lillevik 

 

Vara    Ole Sivert Bomo 

Ole Sivert Bomo har deltatt på møter i avlsutvalget og med Team avl 

 

Revisor 

Henrik Aasland   Per Anders Vestgård 

 

Valgkomite 

Leder    Per Ivar Haaland 

Medlem   Dagfinn Henriksen 

Medlem   Kjell Bredholt 

 

 

 



Arbeidsplan 2022 

To utgaver av Charolaisnytt 

Fagtur til utlandet (Finland) 

Nettside og facebook vedlikeholdes 

Promotere rasen 

Okseauksjon på Staur 

Hvis interesse, bruke lokale folk på aktuelle messer 

Styret vil fortsette arbeidet med å styrke innflytelsen på avlen for rasen 

 

Regnskap 2022 

Resultatregnskapet viser et overskudd på kr. 32.424,- 

 

Arbeidsåret 2023 

Arbeidsplan og budsjett for kommende arbeidsår presenteres på årsmøtet. 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2021 

 

Odd Grundt    Eva iren Furuli   Erik Melting 

 

Olav Rognerud        Runar Bakke 

 


