
 

 

Medlemsbrev Norsk Herefordforening september 2020 –  

Auksjon av Hereford embryo lørdag 19.september i Løten 

Årsmøte Norsk Herefordforening 2020 lørdag 7.november Hamar 

Høstens hyggeligste Hereford begivenhet finner sted på Løten lørdag den 19. september. 

Der skal 20 krysningskviger drektig med Hereford embyro fra Nord Amerika auksjoneres 

bort. 

Norsk Herefordforening har sammen med gode samarbeidspartnere anført av Håkon Marius 

Kvæken tatt inn ny genetikk til norsk Hereford avl.  

Auksjon vil foregå med oppmøte, og for de som ikke kan ta turen til Løten blir det mulighet 

til delta på telefon.  

Tid, auksjon vil startet ca kl. 14.00 og sted på Løten kommer vi tilbake til. Det vil bli en 

påmelding til deltagelse på auksjon – dette i henhold til gjeldende regler for Covid- 19 og 

Folkehelse Instituttets anbefalinger. 

 

Status på de 20 kvigene er at de har stått i karantene og det er gjennomført helsesjekk. 

De 20 drektige kvigene har har stått i karantene og gjennomgått helsesjekk.  

Avstamninger og mere informasjon kommer, i løpet av kort tid vil en sende ut liste med 

aktuelle embryoer samt legge ut lista på vår hjemmeside. 

 

Kontaktperson er Håkon Marius Kvæken, tlf 930 01 608 eller på mail til kvaeke@online.no. 

 

Varsel om årsmøte 2020 det er planlagt i Hamar området og datoen er satt til lørdag 7. 

november. 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen 1. oktober. 

 

Forslag kan sendes til leder ingeg.kristoffersen@bym.oslo.kommune.no eller 

post@hereford.no.  

 

En av de sakene som skal behandlers på årsmøte er avlsplan for Hereford. 

Utkast til ny avlsplan for Hereford ligger vedlagt. 
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NHF har fått en revidert utgave fra TYR, og NHF har gitt følgende tilbakemelding til TYR. 

«Viser til utsendt utkast til ny avlsplan for Hereford og vil komme med følgende tilbakemelding. 
Avlsplan for Norsk Hereford må godkjennes av årsmøte, NHF har årsmøte i november og da vil 
utkastet til avlsplan behandles. 
På ett punkt vil vi nå komme med tilbakemelding på, det er: Under krav til mor står det i utkastet at 
«Kua må ha minimum 90 i fødselsindeks. 
Her mener NHF at det skal stå «bør» og ikke «må». Da er det fortsattmulig å ta vare på gode 
kombinasjoner – ku – okse.» 

 

Egen avtale om Herefordkjøtt er en sak som det fortsatt arbeides med fra styre, vi har 

kontakt med Nortura. Det er for tiden ikke veldige positive tilbakemeldinger derfra. 

Har medlemmer av NHF gode innspill til hvor – hvem vi kan samarbeide med for å få ut en 

mer pris på lik linje som eks Angus avtalen er styre meget lyd høre. Angus har Meny har 

noen medlemmer kontakt så vi kunne finne løsninger med en av de andre kjedene kom med 

det. 

 

Ellers så er vår hjemme side www.hereford.no  oppe og går igjen, bruk den når dere går inn 

for å se hva også hva TYR har på sine sider. 

Stoff mottas med takk. 

 

Sist så oppfordrer vi medlemmer til å sende inn bidrag til bilder til årets kalender og bilde 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Styret i Norsk Herefordforening. 
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