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Året som har gått   
S T Y R E L E D E R :  H A N S  J O H A N  G R J O T H E I M

Snart er 2022 over og vi kan se tilbake på et år
med en fin vekst på Tiroler i Norge. Det er stor
pågang etter livdyr av rasen vår og på
seminfronten fortsetter vi den økende
trenden de siste årene med ca 15% økning for
inneværende år. I 2023 vil vi få inn semin fra
både Østerrikske og Italienske okser og vi
håper vi har klart å sette sammen et godt
utvalg okser som kan bidra til å øke den
genetiske variasjonen i populasjonen vår. 

Vi opplever bra trøkk på livdyrmarkedet med
stor etterspørsel etter Tiroler om dagene. Det
er gøy at rasen vår virkelig er i vinden. Men
det kan også vær utfordrende med tanke på
kvalitet på livdyr. Jeg håper vi klarer å benytte
de gode verktøyene vi har med avlsplanen til
raselaget, mulighet for kåring og bruk av
Storfekjøttkontrollen slik at kun gode avlsdyr
går videre til avl. 

Tiroler var på TYR sin stand på Dyrsku´n i
Seljord og Anita Høidalen stilte med 4
tirolere som alle vekket stort engasjement
blant de besøkende. Les mer om Dyrsku´n
senere. 

I November arrangerte vi et seminar på
teams der tematikken var avl og seminbruk
ved Siri Furre fra TYR og Elisabeth Kluften
fra Nortura. Vi hadde et veldig bra oppmøte
så kanksje er dette noe vi kan gjenta. 

Vi har trykket opp en borkalender for 2023
med mange fine bilder. Denne er på vei i
posten og vi håper den vil være til nytte og
glede. 

Vi i styret ønsker dere ei nydelig juletid og
et riktig godt nytt år.

Foto: Ann Elin Tveita



Dyrsku'n 2022

9-11 september ble det endelig arrangert 

Dyrsku'n i Seljord igjen.

Tilstede gjennom helgen var leder i NTG Hans

Johan Grjotheim, Iselin Aas og Anita Høidalen.

Det ble ei trivelig helg med godt vær, flotte dyr

og stor interesse for rasen vår.

Anita Høidalen har gjennom mange år stilt med

Tiroler Grauvieh på Dyrsku'n. Under åpningen av

årets arrangement fikk hun

Johan Lindeqvist's Sølvkande 2022-2024

hederspris, tildelt av landbruksminister Sandra

Borch.

Prisen deles ut til «enkeltpersonar, lag og

organisasjonar som kan vise til særs godt arbeid

innafor miljømessig riktig og lønnsam

kjøttproduksjon på storfe, i Telemark fylke»

Juryens begrunnelse:
"Avlsarbeid er svært viktig for å få fram gode
avlsdyr og bruksdyr. Anita har satsa på ein litt
spesiell rase, nemleg Tiroler Grauvieh, også
kalt gråfe. Dette er ein nøysam rase som gjev
mykje mjølk og store kalvar ved avvenning. På
den siste mordyrlista frå Tyr har Anita fire kyr
blandt dei ti beste innan rasen. Dette er svært
bra uansett rase. Ho oppretthelder
kulturlandskapa i store delar av kommunen
med beitedyra.

Anita har også vore aktiv i høve til Dyrskun og
utstilling av dyr der. Ho var ein pådrivar for å få
godkjent Tiroler Grauvieh - Gråfe som eigen
ammekurase. Ved sal av gode livdyr kan fleire
få glede av nøysame kyr, som produserer
ålreite slakt og godt kjøt". livdyr kan fleire få
glede av nøysame kyr, som produserer ålreite
slakt og godt kjøt".

 

Premiering

Anita stilte med 4 Tirolere på Dyrsku'n. Alle

vakte stor beundring og begeistring blant de

besøkende. 

På TYR's kjøttfeutstilling, ble Anita's 728 Sølvi

best i rase, og nr to av alle raser. 

Vi ønsker å takke Anita Høidalen for hennes

arbeid og engasjement for Tiroler Grauvieh.

Vi vil også takke for hennes arbeid under

Dyrsku'n 2022.

Hun får 5 semindoser i gave fra NTG.
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ÅRSMØTE 2023
Etter 3 år uten noen samlinger, vil NTG

invitere til en innholdsrik helg, med faglig og

sosialt påfyll.

Styret ønsker å inkludere hele landet, og

Trøndelag står nå for tur. Årsmøtet 2023 er

lagt til Orkanger (ca 40 min fra Trondheim).

Dato: 10-12 februar

Vi har fått reservert rom til en god pris på

Bårdshaug Herregård. baardshaug.no/, 

Priser er gjeldende ved bestilling før 20/12/22 

Enkeltrom: 1400,- pr/natt

Dobbeltrom: 1700,- pr/natt

Medlemmene bestiller selv rom, og oppgir

raselaget ved bestilling for rabatt. 

Foto: Lisa Mari Melhus

Program:
Fredag 10/02/23 

kl 20:00 

O75 Restaurant, bar & lounge

Vi har reservert bord for litt sosialt samvær

om kvelden.

Lørdag 11/02/23
Gardsbesøk hos Sunnset Gård.  

Sunnset gård har en Aktiv Avlsbesetning og

et forholdsvis nytt fjøs i heltre. 

Årsmøtet avholdes på Bårdshaug Herregård,

møterom Gjølme kl 16:00

NTG inviterer medlemmene på middag i

Biblioteket på Bårdshaug Herregård.

Det serveres 3 retters middag. Deltakerne

betaler selv drikke.

Søndag 12/02/23: Hjemreise etter frokost.

Hvordan blir du med?

Påmeldingsfrist for redusert pris på rom

20/12/2022

Deltagerne reserverer selv rom på 

Bårdshaug Herregård. 

Ta kontakt med Siv June tlf. 72479900. 

Gi beskjed om at dere skal delta på NTG's

årsmøte. Foto: Hans Johan Grjotheim
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Besetnings presentasjon

Vi har mange flotte besetninger som gjør et

fantastisk arbeid med fokus på Tiroler

Grauvieh. I denne utgaven av nyhetsbrevet

skal dere få bli litt bedre kjent med to.

 

Hensikten med å skaffe kyr i tillegg til drift

med geit og sau, var å pusse ned beitene

høst og vår. Tirolerne er flinke til å rydde

beiter etter at sauene er sendt til fjells. 

De har også en stor fascinasjon for rasen,

etter at de har vært i Tirol og sett Tiroler

Grauvieh der.

I fjor var den første sesongen der flokken gikk

på beiter i utmarka. De bruker Nofence, og

dette har så langt fungert meget bra.

Flokken trekker ikke ned mot bygda, og de

slipper å ha dyrene gående på dyrkamark på

fjellet og i hyttefeltene ved Kvitfjell.

De er meget imponert over

flokkegenskapene til Tirolerne. Det går mye

annet storfe i området, men dyrene holder

godt sammen, selv om andre kuflokker

streifer gjennom. Dette er tillitsfulle dyr som

det er veldig hyggelig å møte i utmarka. Alle

dyr møter opp for litt sosial omgang.

Dere kan også lese mer om tiroler HER

Foto:  Tore Krogsveen

Foto: Tore Krogsveen

Krogsveen Gard

Krogsveen Gard ligger på Fåvang i

Gudbrandsdalen. Her bor Tore Krogsveen

sammen med Ragnhild Hærnes og Sigurd på 2

år. Tore er fulltids bonde med litt engasjement

hos Fjøssystemer. Ragnhild jobber som lærer. I

tillegg så er foreldrene til Tore også fullt med i

drifta når det trengs.

På gården er det ca 180 melkegeiter og 150

vinterfôra søyer. I tillegg har de 12 Gråfekyr og

ungdyr. Gården disponerer ca. 300 da med

jord samt mye beiter i bratt terreng.

Melkegeitene er på setra om sommeren og

sauene går i utmark i samme området som

kyrne. De beiter i bjørkeskog og snaufjell fra

900 til 1100 moh.

Gråfe-flokken står oppstallet i et enkelt

tallefjøs om vinteren. Dette fungerer godt. De

selger alle oksekalvene til oppfôring lokalt.

Kvigekalver som ikke skal bli påsett selges til

liv.

Foto: Tore Krogsteen

http://www.tyr.no/tiroler/blog/2021/08/24/krogsveen-gard/


 

Foto: Anita Høidalen

Foto: Marie Hov

Sunnset Gård

Sunnsett Gård ligger i Melhus kommune i

Trøndelag, Rune og Kari tok over driften av

familiegården i 2014. I 2007 avviklet gården

melkeproduksjonen og gjekk over til

kjøttproduksjon. Den første oksen av Tiroler

Grauvieh kom til gården samme år. De ble

raskt fornøyde med rasen og har aldri angret.

Tiroleren passer godt til Rune og Kari sin drift.

Gården ligger 320 m o.h., har mye bratt

terreng og har stor tilgang på utmark. I tillegg

har Tiroler god tilvekst og klassifiserer seg bra.

De ønsket en rase som hadde godt

morsinstinkt og som var gode beitedyr.

Aktiv Avlsbesetning
Rune og Kari har hatt et langsiktig mål siden

2014 om å bli aktiv avlsbesetning. 

Det er mye arbeid og kostnader som legges

ned i oppbygging av en god og etterspurt

avlsbesetning. Arbeidet med avl er

motiverende og gjør produksjonen på gården

totalt sett mer bærekraftig. Sunnset Gård

jobber mye med sosialisering av dyrene, godt

fôr og beitegrunnlag og inseminering. 

Sunnset Gård ble Aktiv Avlsgodkjent i 2020 og

har i dag 32 stambokført mordyr på gården.

De opplever en stor etterspørsel etter livdyr i

Trøndelag. 

Foto: Anita Høidalen

Rune og Kari gleder seg for å se hva fremtiden

bringer, og har allerede planen klar med flere

tiltak blant annet økt bruk av semin og bedre

utnytting av utmark.

I tillegg til å drifte gården har de også tre

aktive gutter mellom 5-9 år og ei tulle på 1 år

som krever sitt. 

Ønsker du å ta del i hverdagen på Sunnset

gård kan du følge de på Facebook og

Instagram

Du kan også lese mer om tiroler HER

Foto: Anita Høidalen

Foto: Malin Öhlén Foto: Sunnset Gård

https://www.facebook.com/jossundgard?__cft__[0]=AZUDB1jI85rbowxWajh9TnVVXVBhzlrA0MW2dLWfriQO-j3d7cP6QxIfa7FuWOaEsNh3hwOPvzmBESzkVqgcGgX_wTODd6Z6vJV4psqQo7s_dRv-jg_S-fuDYnVkp6fYKGDogZhH-whyebI3LnrvivpiSdoJrQxL7n_Kh7EjIo10dTdqYgYZbJ9t3idJXhFoIKo&__tn__=-]K-R
https://www.tyr.no/tiroler/blog/2021/06/09/sunnset-gard/


Aktive avlsbesetninger 2022

Rudsar Tiroler Grauvieh 

Hanto Tiroler Grauvieh 

Jøssund Tiroler Grauvieh 

Sunnset Tiroler Grauvieh 

Søndre Ødeby Tiroler Grauvieh 

Det er 5 aktive avlsbesetninger på 

Tiroler Grauvieh pr 2022. 

 - Mona og Arild Fallingen

 - Anita Høidalen

 - Stian Jøssund

 - Rune Sunnset

 - Kim Viggo Weiby og Hans Johan Grjotheim

 

Bruk av semin

Raselaget oppfordrer til bruk av semin. 

Refusjonsordning for medlemmer på

brukte Tiroler doser er satt til 23/12/22
Dokumentasjon hentes ut fra

Dyrehelseportalen eller Geno.

Her kan du bestille semin:

geno.no/nettbutikk/okser/kjottfe/tiroler-

grauvieh/

Her kan du registrere deg som medlem i

raselaget:

www.tyr.no/om-oss/bli-medlem-i-tyr/

Tiroler Grauvieh nettside

For mer info kan du gå inn på nettsiden til

NTG. Her finner du nyttig info om rasen, 

samt besetnings presentasjoner.

www.tyr.no/tiroler/

Det hadde vært kjekt om du vil følge oss på

Facebook  &  Instagram 

Tagg oss gjerne i story og innlegg. Bruk

@norsktirolergrauvieh.

Husk at brukeren din må være offentlig for at

vi skal kunne dele. 

Styret 2022

Styreleder: Hans Johan Grjotheim 934 89 643

Nestleder: Ingar Andersen

Kasserer: Ann Elin Tveita 

Sekretær: Ingvild Hovind 

Styremedlem: Kristian Bakke 

Vara: Tore Krogsveen 

 

Mail: post@tiroler.no

Foto:  Ann Elin Tveita
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