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Årsmøteprotokoll 2022  
SIST REFERERT AV ERLAND WIGENSTAD 14.02.2022. 

 

Møtet ble satt klokka 15.00 den 11.02.2022 

Sak 1 Valg av møteleder og referent  
• Henholdsvis Kristian Hovde og Erland Wigenstad valgt. Enstemmig.  

 
Sak 2 Registrering av stemmeberettigede  

• Kristian Hovde orienterte om at medlemsliste var utgangspunkt for stemmeberettigelse.  

 

Sak 3 Godkjenning av innkalling og saksliste 

• Enstemmig godkjent av årsmøtet.  

 

Sak 4 Valg av to til å undertegne protokollen 

• Arne Olav Husby og Nils Snekvik enstemmig valgt. 

 

Sak 5 – Revidering av avlsplan 

• Orientering ved Halvor Øiestad 

• Avlsplan revidert for tre år siden 

• Ikke mening å revidere fullstendig ofte. 

• TYR og avlsutvalget har vedtatt justeringer. 

• Fødselsindeks: 

o Kun kvigeindeks som teller. 

o Mer fokus på kalvingsevne. 

• Klauvkort til seminokser skal ligge åpent. 

• Endret til at ku for testokser ikke skal ha 90 i fødselsindeks, men at de bør ha 85 eller mer.  

• Økt fokus på klauvvegg i kåring. 

• Kommentarer: 

o Veldig bra at fokuset på klauvvegg justeres.  

• Forslag om å ta innkommet sak fra Bjørn Aasen i sammenheng med sak 5. Ingen protester. 

o Endring av vekting, fødselsindeks. 20% kalvingsevne og 80% melk. 

o Norsk Limousin ønsker seg tilbake til vekting 50/50.  

o Bjørn Aasen ønsker at det stemmes over saken om vekting av kalvingsevne.  

 

o Spørsmål, Nils Snekvik:  

▪ Hvordan har man kommet fram til 85 i indeks? 

▪ Enig i 50/50 på kalvingsevne. 
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▪ Må ha flere eliteokser som har kalvingsevne på 100+ 

▪ Svar på apørsmål fra Siri Furre i TYR:  

• 85 tilsvarer 1,5 i standardavvik. 90 var standardavvik på 1.  

o Erland Wigenstad: 

▪ Støtter at det burde tilbake til 50/50.  

▪ Kalvingsevne er anatomisk. Melkeevne er genetisk, men kalvene stjeler melk 

fra hverandre. At melkeevne baseres på 200dg vekt blir da noe vilkårlig når 

enkelte kalver kan stjele mye melk.  

o Lars Tomas Sletten: 

▪ 50/50 er bedre enn 80/20 

▪ Flere faktorer spiller inn ved beregning av melkeevne 

• Avvenningsvekt 200 dager. 

• Burde vært vekt ved 90-100 dager. De spiser mer grovfor og kraftfor 

etter hvert.  

o Halvor: 

▪ Lurt å stemme over morindeks 

▪ Avvik på 113 er samme avvik som 87.  

▪ Det viktigste md et mordyr: Vise brunst – ta kalv – levende kalv – nok melk til 

kalven. Deretter kommer tilvekst og andre egenskaper.  

▪ Fødselsindeks: Større variasjon på kviger enn på ku. Lettere å få fram 

variasjon med indeks på kviger. Dette er argumentet for å fjerne «ku» fra 

fødselsindeks.  

o Kommentar fra Bjørn Aasen: 

▪ Stemmes over to ting: 

• Fødselsindeks som er nærmere den franske. 

• Kalvingsevne 

o Avstemning fødselsindeks, kalvingsevne og klauvvegg: 

▪ Kalvingsevne 50/50: Enstemmig. 

▪ Fødselsindeks: Enstemmig  

▪ Klauvvegg opp til 20 i vekting: Enstemmig  

 

Sak 6  – Styrets beretning  

Gjennomgang av årsberetning: 

o Kontrollprogram BRSV/BCov: Gjennomgang av saken fras Erland Wigenstad. ¨ 

▪ Bakgrunn: 

•  Prøver for antistoff ungdyr/melk. Rød/grønn i 410 dager 

•  Tatt opp som styresak 

• Viktig med tiltak mot smitte – MEN! Fungerer det i praksis? 

• Sier det noe om reell smittesituasjon? 
▪ Hva er problemet? 

• Manglende tillit (Rød/grønn om hverandre) 

• Ulikt regionalt fokus (nedgang i prøvetaking) 

• Antistoff kan tyde på smittekontakt, men ofte subklinisk. 

• Antistoff sier ikke noe om «her og nå»-situasjonen. Eksempel: Grønn 
i januar, men får inn antistoffer i fjøset i mars. Kan da selge «røde» 
dyr som «grønn». 
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• Antistoffer overføres via melk til kalv er 6 mnd. Kan det være 
antistoffer også etter denne alder? 

▪ Implikasjoner: 

• Differensierte livdyrpriser og potensielle tap. 

• De fleste vil ikke selge syke dyr. Men dyr med antistoffer og 
subklinisk sykdom kan selges som «grønne». Sykdom kan slå ut i 
annen besetning. Falsk trygghet? 

• Friske dyr kan bli stempla som syke i over et år. 
  

▪ Møte med TYR og Tine: 

• Det må vises til resultater og effekt av programmet. Er det nedgang i 
antall prøver? Hvorfor? 

• Kan man lære av den humane varianten av korona? Antistoffer betyr 
ikke at man er syk. Er det mulig å teste dyr for sykdom ved livdyrsalg 
med evt. karantenetid? Andre løsninger? 

• Hvordan fungerer det analysetekniske? Hva avgjør om man er rød 
eller grønn? Finnes det ingen nyanser i analysen? Det trengs mer info 
til brukere. 

▪ Kommentar fra fra Per-Sigve Lien i TYR.  

• Tyr vil ta med seg kritiske spørsmål knyttet til programmet neste 

gang programmet skal evalueres.  

▪ Kommentar fra Halvor Øiestad: 

• Med smittesluse og isloering av dyr er det i teorien liten sjanse for å 

få inn antistoffer.  

o Limousin Nytt: Kort oppsummering fra Erland Wigenstad.  

▪ Det er utgitt tre blad og det er gjort en jobb med å poste mer på nettsida og 

sosiale medier.  

o Profilering: Kort oppsummering fra Rita Steinvik.  

▪ Muligheter for å bestille på nett. Utfordringer med å bestille med ulike 

medlemskap. Det jobbes videre med saken.  

Sak 7 Regnskap og revisjonsberetning 

• Lars Tomas gikk gjennom revidert regnskap, samt budsjett og resultat. 

o Limousinforeninga har generelt en god økonomi.  

o Det var ingen kommentarer til dette. Enstemmig godkjent av styret.  

• Forslag fra Kristian Hovde om å budsjettere med en fagtur.  

o Ingen kommentarer til dette. Tolkes som enighet fra medlemsmassen.  

Sak 8 Budsjett og arbeidsplan 

• Budsjett ble gjennomgått under sak 7.  

• Aktivitetsplanen ble gjennomgått av Kristian Hovde.  

• Innspill  

o Knut Johan Singstad: 

▪ Profilering og seminstatistikk viktig. Vi trenger enda bedre profilering av 

rasen både mot renrasa avl og i krysning/melkebruk. Tas til etterretning.  

o Lars Tomas Sletten: 

▪ Er det vits i å bruke penger på å profilere i Buskap? Vi får ikke noe igjen for 

doser som brukes på melkebruk.  
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▪ Kommentar fra Knut Johan Singstad: Det må endres at limousinforeninga 

ikke får noe igjen for seminsalget til melkebruket. Dette bør styret ha fokus 

på.  

▪ Kommentar fra Lars Tomas Sletten: Før var det slik at vi fikk bonus for doser 

på melkebruket. Dette ble endret i 2020 og 2021. Endring på ca 100 000 fra 

2013.  

▪ Per Sigve Lien: Grunnen til dette er endringer hos Geno. Vi må se på alle 

tilbakeføringene og vurdere om noe kan gjøres.  

▪ Lars Erik Megarden: 

• Hva gjør TYR for å annonsere for økt seminbruk? 

o Svar Per Sigve Lien: Inntekten til TYR gikk ned. Den digitale 

oksekatalogen er fin profilering. Jobbe videre der vi har vært. 

Salget er gjennom Geno, mens TYR produserer doser. TYR 

har egen markedssjef, og vil legge mer trykk inn mot Geno.  

• Teststasjon. Kan tall fra der publiseres?  

o Svar fra Kristian Hovde: Dette er i prosess, og det er avtalt 

møte med Siri Furre i TYR.  

o Kommentar fra Bjørn Aasen: Det er på høy tid at disse 

tallene blir lagt fram. TYR burde kunne dokumentere disse 

tallene for å få fram egenskapene til de ulike rasene.  

o Kommentar fra Per Sigve Lien: Kapasitetsutfordringer er noe 

av årsaken. Vi må profilere det på riktig måte. Data kan 

brukes i klimaperspektiv og i markedsføring. 

o Kommentar fra Siri Furre: Lisa Rusten skal skrive 

bacheloroppgave om økonomi og raseforskjeller. Det vil også 

bli utregninger på klimagassutslipp. Dette må tas med inn i 

dette perpektivet.  

• Kort orientering fra Erland Wigenstad om Limousin Nytt.  

o Stafettpinnen som redaktør overføres til Jan Otto Veiseth. 

Oppfordring om å melde interesse til Jan Otto dersom man 

ønsker å bidra.  

o Kommentar fra Jan Otto: Økt fokus på digitale flater. 

Oppfordring om å tipse om saker, små og store, som kan 

bidra til både bladet og nettsida.  

• Embryo 

Orientering fra Halvor Øiestad: 

o Embryo har tatt veldig lang tid. 

o 60 embryoer er nå tilgjengelig i Norge.  

o 26 fra Interlim og resterende fra Crealim.  

o Klare for salg hos Geno. 

o Kommer på sædruta som spesialbestilling.  

o Nytt styre bestemmer når dette skal legges ut for salg.  

• Import:  

o Viktig å få fram gode testkandidater som kan brukes i semin. 

o Hovedfokus: Klauver. Disse ble plukket ut fra hva som passer 

med norske avlsmål.  

o Forutsigbarhet på alle avlsverdier. Godt brukte okser.  

o To av oksene er litt yngre, og med litt mer usikre resultater.  
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o Kolla: Utfordrende å finne mange homozygot kolla okser.  

o Kommentar fra Bjørn Aasen: Ewek er nede på 70 i 

fødselsindeks. Han vil dermed falle ut av norsk 

avlssammenheng.  

o Kommentar fra Siri Furre: Ny kjøring av avlsverdier denne 

uka. Det ligger noen feil i systemet.  

o Kommentar fra Bjørn Aasen: Mangler også morindeks på 

seminokser.  

Sak 9 Fastsettelse av kontigent 

• Dagens satser enstemmig vedtatt av årsmøtet.  

 

Sak 10 – 14 Valg og godtgjørelser  

• Valg av styreleder, medlemmer, varamedlemmer, revisorer med vara, medlemmer og 

varamedlemmer til valgkomiteen og godtgjørelse for tillitsvalgte ble tatt under en sak.  

Valgkomiteens innstilling: 

Styret: 

• Kristian Hovde fortsetter som leder. 

• Rita Steinvik 1 år igjen 

• Bjørn Granøien har tatt over plassen til Thor Johan Skaget som går inn som 1.vara. 

• Anders Rettedal har vært vara og velges inn som styremedlem for 2 år.  

• Anne Marie Kvalen er nyoppstarta driver i Voss og velges for 2 år.  

• Som 2. og 3.vara velges henholdsvis Andreas Aarsvoll og Kristian Almaas. Varamedlemmene 

velges for 1 år.  

Styret enstemmig valgt av årsmøtet.  

Valgkomite:  

• Leder: Roy Engelsvoll 1 år igjen. 

• Hans Olav Holann: 2 år igjen. 

• Hans Ove Øvsthus: 3 år igjen. 

• Lars Henden og Aud Sandnes velges som henholdsvis 1. og 2. vara.  

Hans Ove Øvsthus enstemmig valgt inn i valgkomite av årsmøtet.  

Varamedlemmene enstemmig valgt inn som varaer av årsmøtet. 

Revisor:  

Håvard Nørstegård enstemmig valgt som revisor av årsmøtet.  

Jon Sørli enstemmig valgt som vara av årsmøtet.  

 

Godtgjørelse, valgkomiteens innstilling.  

• Økende godtgjørelser delvis fordi det er trange tider i næringa. Også for å bevisstgjøre styret 

på ansvaret ved å være tillitsvalgt.  

• Disse satsene er foreslått: 



 

Intern - Gudbrandsdal 

o Leder: 23 000 (Økning på 3000) 

o Nestleder: 10 000  (økning på 3000) 

o Styremedlem: 5000  (Økning på 3000) 

o 1. vara: 2000 – uendret 

o Leder avlsutvalget: 10 000 - uendret 

o Medlem: 2000 – uendret  

Forslag på at leder for avlsutvalg får en økning på 3000 og at medlemmer i avlsutvalget får 3000 i 

godtgjørelse uavhengig av antall medlemmer. Valgkomiteens innstilling med endringer enstemmig 

vedtatt av årsmøtet.  

 

Sak 15 Innkomne saker 

Sak fra Mattis Bjørsvik angående klassifisering: 

«Hvilket mål og hvilke minstekrav skal vi sette for kampen om korrekt klassifisering»? 

• Kristian Hovde orienterer: 

o Nedskjæringsforsøk i oktober. 

o Samarbeid med Blonde. 

o Limousin har 3 kr mindre betalt enn andre raser.  

o Dagens system er en poengskala som regnes om til Europ-systemet.  

• Kommentar fra Mattis Bjørsvik:  

o Må kreve at det er en objektiv vurdering av slakt.  

o Burde ha et prinsipielt vedtak i årsmøtet.  

• Kommentar fra Bjørn Aasen: 

o Klasse og pris 

▪ Ønsker utdypning, Kristian Hovde svarer: Poeng i forhold til K-faktor (10,5 

poeng for limousin) midt mellom U og U- De over 10,5 ville bli trekt opp på 

betaling ved et tall-system med tideler.  

o Kontroll av klasse og pris 

▪ Støtter fullt ut at arbeidet som er gjort. Støtter at dette tas til retten om det 

ikke gjøres endringer.  

• Kommentar fra Lars Tomas Sletten: 

o Noen vil også gå ned i pris. Det grunnleggende er at prisen for de klassene man får 

må opp. Bjørn Aasen supplerer med at prisene for K-faktor må opp.  

• Kommentar fra Mattis Bjørsvik: 

o Vi må ha en ekstern kontroll med riktig klasse og riktig pris. Bør deles i et 

årsmøtevedtak. Vi må stå knallhardt på begge deler i et vedtak. 

• Kommentar fra Per Sigve Lien: 

o Fokuset på rett pris og klasse er den kampen som er lettest.  

Det stemmes over at vi går videre når det gjelder riktig betaling og kontroll av slakt. Enstemmig 

vedtatt av årsmøtet.  

 

Siri Furre er ny avlssjef i TYR og presenterer seg 

• Starta i september. 
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• Bakgrunn fra NMBU 

• Har jobba med avlsverdier på hest.  

• Motivert for å jobbe knyttet til matproduksjon. 

• 5 år på norsk hestesenter.  

• Ser sammenhenger mellom arbeid på hest og storfe. 

• Liker godt engasjementet i næringa så langt.  

• Ser for seg med et sterkere bånd mellom avl og FoU. 

• Noterer seg innspill og er i en læringsprosess, og ser fram til det videre arbeidet.  

 

Erling Gresseth og Per Sigve har ordet 

Per Sigve: 

• Orienterer om endringer i administrasjon.  

• Delt i Avl og FoU og Marked/medlem 

• Gode strukturelle endringer. 

• Spesielt fokus på markdet. Utfordringer og muligheter knyttet til seminsalg for en liten 

organisasjon.  

Erling Gresseth: 

• Orienterer om diverse: 

o Eierskap til okser på Staur. Regner nå ut hva oppdretter får for oksene. 

• Jordbruksforhandlinger: 

o Budskapet er at forskjellene internt i landbruket må tettes.  

o Forsøker og forene krefter med sau/geit. 

o Argumenter:  

▪ Underskudd på storfekjøtt. 

▪ Mest bærekraftige produksjon.  

o Kravdokument: 

▪ Ku med kalv på beite: 

• Tilskudd pr ku med kalv på beite i alle soner økes med 3000 kroner.  

▪ Driftstilskudd og husdyrtilskudd: 

• Drift: 

o 9000 økning i sone 1-4 

o 10000 økning i sone 5-7 

• Husdyr: 

o 1-50 opp 520. til 4700 

o 51-75 + 1230. 2000 pr. dyr.  

▪ Økt pris på storfekjøtt.  

▪ Satser tilskudd avløsning til ferie og fritid økes.  

▪ Talleksempel: Økning på 270 000 ved referansebruk på 31 ammekyr.  

 

• Kommentar fra Lars Tomas Sletten:  

o Honnør for et solid krav.  

• Kommentar fra Lars Erik Megarden:  
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o Kan disse argumentene brukes inn mot lokallag i bondelaget? Erling Gresseth 

besvarer spørsmålet med at vi må forene oss omkring disse argumentene og 

kravene, og at de fint kan brukes lokalt.  

• Kommentar fra Per Sigve: Vi har sendt en PP-presentasjon til alle lokallag. Kan sendes ut fra 

TYR på forespørsel. Legges også ut på nettside.  

• Kommentar fra Bjørn Aasen: Supplerer med regnskapstall. Vi ligger godt under tallene som 

staten regner ut. Dette basert på tall fra bruk med 29 dyr (i nærheten av 31 på 

referansebruk).  

 

Møtet ble avslutta klokka 17.45. den 11.02.2022. 

 

ÅRSMØTEPROTOKOLL GODKJENT AV NILS SNEKVIK OG ARNE OLAV HUSBY 14.02.2022. 

 
 


