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Styret har bestått av: 

 Anders Aas, leder (ny) 

 Mona Bøhle, sekretær 

 Arild Fallingen, nestleder (ny) 

 Anna Raasok Killingmo, kasserer (gjenvalgt) 

 Kristian Bakke, styremedlem (gjenvalgt) 

 Varamedlemmer: Anita Høidalen og Bjørn Hatleskog (ny) 

 Valgkomiteen: John Østeng og Angelica Bjørnhild Kvitblikk (ny) 

 Revisorer: Geir Aannerud og Gudmund Aas   

 

Det har vært kontinuerlig kommunikasjon i styret på «messenger» og e-mail, samt at telefon 

er benyttet. 

Tur til Tirol 2017 

Foreninga organiserte tur til Vest Tirol i Østerrike 24. til 28. juli. Programmet ble lagt opp av 

Tiroler foreninga i Østerrike og ikke minst daglig leder Raphael Kuen. 18 medlemmer meldte 

seg på turen. Turen inneholdt bl.a. besøk hos flere besetninger, setra/ restauranten til 

visepresident Jakob Prantl, meieri og klokkefabrikk. 

Seminåret  

Det blir tatt inn semin av tre nye Østeriske okser som blir tilgjengelige fra 2018. Dette er 

Arkos, Orcus, Dilan og Basso. Det blir også reimportert semin av de Østeriske oksene Bantus, 

Camilo og Salvador.  

Det er fortsatt en bra økning i seminbruk og bestillingen for 2018 er på 850 doser. 

Markedsføring av Tiroler Grauvieh 

Det ble skrevet 2 innlegg i TYR magasinet.  

Hjemmesiden er oppe og går, men kunne gjerne vært oppdatert oftere.  

Seljord 2017 

Vi hadde i år igjen dyr både på utstillingen og i Husdyrhallen på Seljord. Det var 9 dyr på 

utstillinga og Anita Høidalen hadde okse i Husdyrhallen. Flere av medlemmene stilte opp ved 

standen. Dette er viktig markedsføring av rasen. 



Tiroler Grauvieh som ammeku på melkebruket 

TYR hadde igjen saken med i kravet til jordbruksoppgjøret 2017. Denne gangen var NTGF i 

kontakt med både Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget ved flere anledninger og saken 

kom med i forhandlingene, noe som antagelig ikke har vært tilfelle de siste årene. 

Saken ble diskutert under forhandlingene, men avvist uten videre begrunnelse i følge Arild 

Bustnes i Bondelaget. Leder snakket med landbruksminister Dahle på Seljord, han trodde 

saken var løst og lovte å følge opp. Har kontaktet dep. flere ganger etter dette uten resultat. 

Styret fortsetter arbeidet med saken. 

 

Medlemskampanje 

Det har vært fri innmelding og t-skjorte til nye medlemmer. Dette har medført 12 nye 

medlemmer. 

Antall medlemmer i raselaget er i dag 60 stk.  

 

Fetsund 18.12.2018 

Anders Aas, leder. 


