
 

 

 

 

ÅRSMELDING FOR NORSK TIROLER GRAUVIEH 2020. 
 
 
Styret i 2020 har bestått av: 
 

• Leder: Hans Johan Grjotheim 
• Nestleder: Anita Høidalen 
• Sekretær: Ingvild Hovind 
• Kasserer: John Østeng 
• Styremedlem: Kristian Bakke 
• 1.vara: Mona Fallingen 
• 2.vara: Jon Sivert Engeland 
• Revisor: Stein Olav Fattnes og Arild Fallingen 
• Valgkomitéen: Marianne Vadder og Nils Ove Nordland 

Representant til avlsutvalg i Tyr: Hans Johan Grjotheim 

Det har vært kontinuerlig kommunikasjon i styret på «messenger» og e-mail, samt at telefon 
og Teams er benyttet. Styret har avholdt fem styremøter i perioden. 

 
Seminåret  
Tiroler hadde en økning på 14 % i 2020. Det ble benyttet 591 doser i 2020 mot 520 i 2019.  
Nye seminokser for 2022 er på plass og det er tatt inn doser fra 4 østerrikske okser; Ferner 
200 doser, Sepeo 200 doser, Carlo 125 doser og Ambros 125 doser.  Det er tatt inn doser fra 2 
italienske okser; Unibal 100 doser og Dalmund 100 doser. Anita Høidalen, Ingvild Hovind og 
Hans Johan Grjotheim har på vegne av styret jobbet med dette. 

Tyr har krevd at vi skal få inn nye linjer i avlen. Derfor har det vært jobbet med å få inn linjer 
fra Italia. NTG har hatt mye dialog med Østerrike angående import av semin. Semin fra 
Østerrike kommer i 2021 med rabatterte priser, pga priskonkurranse med importsæden fra 
Italia (som i utgangspuktet hadde lavere priser enn Østerrikerne). Foreningen tjener 40,- pr 
solgte dose. 

 
Markedsføring av Tiroler Grauvieh 
Det har vært to annonser i TYR-magasinet, en halvside og en helside med presentasjon av nye 
seminokser. 
Hjemmesiden er fornyet, FB brukes jevnlig og Tiroler har fått egen instagram profil. 

 
Dyrsku’n i Seljord 2020 
Ble avlyst grunnet pandemien 



 
Avlsplan 
Tiroler er nå inkludert i verktøyet for avlsplan i storfekjøttkontrollen. 

 
 
Sommertreff for styret 
Det ble avholdt et sommertreff for styret som en «pilot» på fremtidig sommertreff for 
medlemmer for organisasjonen. 
 
Medlemskampanje 
Medlemmer i Norsk Tiroler Grauvieh Forening får 100 kroner i refusjon pr. kjøpte dose. Det 
har også gått en konkurranse på registrering av vekter, vinner av konkurransen kåres på 
årsmøtet. 

Medlemstallet fortsetter å øke: Det er pr 31/1 2021 88 medlemmer i foreningen. 01.01.20 var 
det 74 medlemmer.  

 
Representasjon 
Hans Johan Grjotheim har deltatt på møter i avlsrådet i TYR, årsmøte i TYR, Ledersamling i 
TYR og koordineringsmøter for raselagene i TYR. 

 
Staur 
Styret fortsetter arbeidet med å få noen okser inn på på Staur for deltest og tapping. Strategien 
er å samarbeide med de andre raselagene uten nasjonalt avlsarbeid, for å på sikt få noen 
plasser hvert- eller annethvert år med rullering raselagene imellom.  

 
 
Enebakkneset, 7.02.2021. 

Hans Johan Grjotheim, leder. 

 


