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5. Årsmelding fra styret 2021 
Styrets har vært følgende: 
Leder: Inge Grepstad Kristoffersen Periode: 2021 
Nestleder:  Morten Elgaaen Periode: 2021 - 2022 
Sekretær: Knut Erik Paulsen Periode: 2021 - 2022 
Kasserer: Anne Dieset Periode: 2020 – 2021 
Styremedlem: Bente Fuglstad Periode: 2020 – 2021 



Vararepresentanter til styret: 
1. vara Håkon Marius Nybrenna Periode: 2021 – 2022 
2. vara Erik J. Rudrud Periode: 2020 – 2021 
3. vara Per Einar Almlid Periode: 2021 – 2022 

 
Avlsutvalget: 
Leder: Idar Hånde Periode: 2020 
Medlem: Gjermund Birkeli Periode: 2020 - 2021 
Medlem: Håkon Marius Kvæken Periode: 2021 - 2023 
 
Vararepresentanter til avlsutvalget: 

1. vara Thomas Rindal Periode: 2021 - 2022 
2. vara Morten Ueland Periode: 2020 - 2021 

 
Revisor: 
Hallstein Flesland Periode: 2021 
 
Valgkomite:  

Kjell Olav Kaurstad Periode 2019 – 2021  
Oddbjørn Holten Periode 2020 – 2022 
Finn Arne Askje Periode 2021 – 2023 

 
 
Styret har avholdt 6 styremøter. Det har vært møter på Teams. 
  
Foreningen har deltatt på TYRs årsmøte med 3 utsendinger. 
Ledermøte i TYR ble avholdt i oktober 2021 med leder i NHF tilstede. Leder har og vært med 
på ulike møter som er holdt i TYRs regi. 
 
Idar Hånde sitter i avlsrådet i TYR. 
 
Styret startet arbeidet etter handlingsplanen som ble godkjent på årsmøtet. På grunn av 
Korona-pandemien har foreningsarbeidet blitt noe redusert.  
I midlertid ga NHF innspill til TYR sitt arbeid i forbindelse med jordbruksforhandlingene, årets 
auksjon på Staur ble gjennomført som auksjon på nett. 
 
Det er ikke utgitt Herefordnytt i 2021, men markedsføring med annonse i TYR magasinet. 
I medlemsinformasjon har styre oppfordret Hereford avlere til å øke andelen stambokførte 
dyr, registrere fødselsvekt, 200 dagers vekt, bruke mere semin og melde på aktuelle 
kandidater til testen på Staur. 
 
Styret har også arbeidet aktivt med å få en mer pris – eksklusiv avtale med Hereford kjøtt. 
Foreningen har hatt flere møter med Nortura i den anledning og nå i høst håper en på 
avklaring med godt resultat. 



Sammen med TYR har også NHF i høst arrangerer digital storfekjøttutstilling for sine 
medlemmer. 
 
Fra den Svenske Herefordforeninga fikk NHF forespørsel om å stille med dommer i deres 
digitale utstilling av kviger. Morten Ueland stilte som dommer for oss og svenskene var godt 
fornøyd med hans innsats. På den Svenske Herefordforeningen hjemmesider er 
bedømmelsen av de tre beste dyrene lagt ut. 
 
Vinnerne av den digitale storfekjøttutstilling som NHF i samarbeide med TYR holdt og årets 
bilde vil bli presentert på årsmøte. 
 
Embryo-prosjektet ble avsluttet med auksjonen i 2020. Det ble tatt ut 5 testokser i pulje 3 på 
Staur fra embryoprosjektet. Vi fikk 2 testplasser fra Charolais for å få inn disse oksene i 
testomgangen. I tilllegg meldes om fine kviger etter embryo importen.  
 
Hjemmesider og Facebook og Herefordnytt 
Hjemmesiden til NHF er nå oppdatert og driftes av Marthe Lindseth i Bymiljøetaten. Den blir 
nå løpende oppdatert med aktuelt stoff. På Facebook er det også aktivitet på vår side. 
Profilartikler med Hereford logo er det Bente Fuglestad som har ansvaret.  
 
Medlemsmøte 
Når den tradisjonelle auksjon på Staur ble avlyst, ble det heller ikke avholdt medlemsmøte.  
 
Auksjon på Staur 
Testomgangen 2020/2021 ble som vanlig avsluttet med auksjonen på Staur den 24. april 
2021.  
Gjennomsnittprisen for de 8 Hereford oksene som ble solgt ble kr 53.500,-. Dette ble en 
auksjon helt på det jevne for Hereford. 
 
Seminstatistikk 
Seminsalget har gått ned i forhold til 2020. Totalt har seminsalget gått ned med 2%. 
Nedgangen på Hereford har vært på 2% så vi er på gjennomsnittet. Alle raser unntatt Angus 
har hatt nedgang, mens Angus har uendret salg. Charolais, Limousin og Simmental har gått 
ned henholdsvis 6, 12 og 11 prosent. 
 
Når det gjelder dyrematerielle er det ingen tvil om at vi får frem at «Hereford en robust og 
rolig ressurs utnytter». 
Robust: Minst dødfødsler og beste overlevelsesevne på kalvene frem avvenning 200 dager. 
Rolig: Rasen med residert best lynne. 
Ressursutnytter: Høyt grovforopptak og god for utnyttelse. 
 
Sommertreff 2020 
Ble avlyst i 2021, pga Korona-pandemien. 



Utstillinger og arrangement 
Alle utstillinger ble avlyst i 2021 –  pga Korona-pandemien. 

Mentorordning  
Mentorordningen ble videreført i 2021, og mottoet er fortsatt «bønder hjelper bønder». 
Ordningen med Hereford mentorer er på plass i Agder, Rogaland, Vestlandet, Midt-Norge,  
Østlandet og Nord-Norge. 
 
Jordbruksoppgjøret 
Norsk Herefordforenings hoved kommentarer til TYR’s utkastet med overskrift «Produksjon 
av kvalitet på norske ressurser» - det er et godt innspill til videre arbeide med TYRs krav til 
jordbruksforhandlingene. 
NHF sine innspill var i tråd med TYRs og storfenæringens ønske om økt lønnsomhet ved bruk 
av grovfor og beite. 
 
Sponsoravtale 
Herefordforeninga har sponsoravtale med Fjøssystemer, Felleskjøpet og Nortura. 
 
NHF-arbeidsprogram 2021 
Styret har også i løpet av året arbeidet med å oppfylle de mål som årsmøte vedtok som 
NHF´s arbeidsprogram for 2021. 
• Fremme bruk av Norsk Hereford sæd, og stoppe nedgang i salget 
•       Markedsføring av rasen – annonser i fagblader 
• Øke medlemsmassen 
• Bedre informasjon til medlemmene 
• Markedsføre rasen 
• Import av utenlandsk sæd 
• Uttak av testokser/seminokser 
• Oppfølging av avlsplan 
• Videreføring av hjemmesider og Facebook 
• Delta på utstillinger sammen med TYR eller andre 
• Tilbud om medlemsblad fra Sverige og Danmark 
• Profileringsartikler – salg 
• Eliteauksjon av Hereford 
• Styret skal jobbe videre med ideen om spesialprodukt basert på kjøtt fra Hereford 
• Ett medlemsblad i 2021 
• Kalender 2021 
• Sponsorer og annonsører 
• Medlemstreff 
 
I tillegg har styret behandlet følgende saker i styremøtene: 

Nye – supplerende salgsartikler av klær med Bekken&Strøm 
Registering i Brønnøysundregistret – er fullført 
Innspill jordbruksforhandlingene  



Årsmøte i TYR 
Hjemmesider, facebook og medlemsskriv  
Markedsføring av rasen – annonser i fagblader 
Avlsutvalgets orienteringer 
Nye gener til den norske Herefordavlen, import av embryo 
Hereford auksjon av kviger innlagt Hereford embryo 
 
 

Årsmelding fra avlsutvalget i NHF 
Kommer 
 
Semin: 
Seminsalget har gått ned i forhold til 2020. 
 
6. Regnskap 
 
7. Kontingent 2022 
Styret foreslår at kontingenten for 2022 ikke heves, men beholdes på nåværende sats. 
 
8. Arbeidsprogram   

• Markedsføre rasen 
• Fremme bruk av Norsk Hereford sæd, og økt salg. 
• Import av utenlandsk sæd 
• Uttak av testokser/seminokser 
• Oppfølging av avlsplan 
• Kvartals vise medlemsbrev til medlemmene 
• Videreføre hjemmesider og Facebook 
• Øke medlemsmassen 
• Delta på utstillinger sammen med TYR eller alene 
• Øke salget av effekter og profileringsklær med Hereford logo 
• Medlemsblad 2020 
• Kalender 2020 
• Medlemstreff 
• Avsetning av spesialprodukt basert på Herefordkjøtt 
• Delta på Europeiske Hereford konferens 2022 i Frankrike 

 
9. Innkomne saker til årsmøte 
Det har ikke kommet noen innkomne saker til styre. 
 
10. Æresmedlemmer i NHF 
Norsk Herefordforening har igjennom årene utnevnt til sammen 6 æresmedlemmer. 
 



11. Valg  
Valgkomiteen sitt forslag legges ut når det er klart. 
 
12. Vinnere av digital storfe utstilling 
 
13. Årets Hereford bilde 
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