
ÅRSMELDING FOR TYR INNLANDET 2017 

 

 

 Styret har 2017 bestått av: 

Leder: Else Engen 

Nestleder: Hans Nannestad 

Kasserer: Jørn Terje Dragly 

Styremedlem: Jens Petter Sveum     

Styremedlem: Arild Østvold     

Styremedlem: Bent Are Wollan    

Styremedlem: Catrine Tveita       

Sekretær: Trond Alm fra Nortura  

Revisorer: Tor Duenger og Jacob Kongsrud Lie 

Valgkomite: Hans Gunstad, Emberhard Østmo og Ståle Westby. 

  

 

Medlemstall i laget pr 31.12.2017 er: 413 stk. 

Årsmøtet for 2016 ble avholdt 16.02. 2016 på Nortura Rudshøgda. Det møtte ca. 35. Det var 

ingen saker til behandling utover vanlige årsmøtesaker. 

 

Styrets arbeid i 2017: 

Styret har hatt 5 vanlige styremøter og ett telefonmøte og behandlet 21 saker, i tillegg har vi hatt 

mye kontakt via e-post og telefon. 

Laget har vært representert på TYRs årsmøte og ledermøter, på Hedmark Bondelags årsmøte og 

ledermøte, i lokale prosjekter, rovdyrgruppe og beiteprosjekt på Eidskog. Styret har også sendt 

uttalelse til Fylket i forbindelse med rovdyrutvalgets møte for å fastsette kvote for årets ulvejakt. 

Bent Are har vært rovdyrkontakten. Hans og Bent Are har hatt hovedansvar for kontakten med 

Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget i forbindelse med jordbruksforhandlingene. Styret har 

hatt et vellykket møte med Bondelaget i Hedmark og Opland og Bonde- og Småbrukarlaget for å 

etablere et tettere samarbeid i forbindelse med jordbruksforhandlingene.   

Styret har også representanter i fagruppe storfe i Solør, Hedmark, Nord- og Sør-Østerdal. Kun 

Solør har fungert dette året. Gruppa har arrangert fagmøter, fjøsbesøk og markvandring lokalt. 



Aktiviteter 2017: 

Vi har arrangert et sommertreff med fjøsbesøk og grilling. Det første som var planlagt på Toten 

måtte vi avlyse pga. den akutte rovdyrsituasjonen i området rundt Hadeland. Dette berørte både 

de vi skulle besøke og alle andre i området. 

Det andre sommertreffet hadde vi i Ringebu. Der besøkte vi 3 fjøs, først hos Ole Høystad som 

hadde et nytt kaldfjøs med talle. Deretter et nytt liggebåsfjøs hos naboen Sverre Dahl. Sist var vi 

hos Øyvind Nordrum som viste hvordan han hadde benyttet eksisterende bygninger og innredet 

med liggebås til sin besetning. Grillingen foregikk på nabosætra til Nordrum.  

Årets fagtur gikk siste helga i oktober til Sveits. I samarbeid med Reisegleder arrangerte TYR 

Innlandet fagtur til Sveits. Paul Rief fra Hadeland var en utmerket reiseleder og oversetter for oss. 

Vi besøkte mange gårder med ammekubesetninger med 30-40 mordyr, en som drev med 

oppforing, en landbruksskole og et samvirkemeieri. Programmet var tett, men vi rakk også litt 

kultur i form av et vakkert kloster og tur med gondol opp på en fjelltopp. 

Årets siste arrangement var julemøtet som startet med et fjøsbesøk med gløgg og pepperkaker 

hos familien Trøstheim. Vi avsluttet kvelden og året med en god julemiddag hos Nortura på 

Rudshøgda. Omtrent 90 personer koste seg med ribbe med tilbehør og riskrem. 

Hedmark og Oppland er et stort geografisk område. Derfor er målet å avholde aktiviteter slik at 

flest mulige områder blir dekket. En måte er at styremedlemmene engasjere seg og deltar i 

arrangementer lokalt. 

Tyr innlandet gir fortsatt støtte til innkjøp av vekter! Det har kommet inn to søknader og blitt 

bevilget støtte til begge i 2017.  

Styret vil benytte anledningen til å takke alle som stiller med sine gårder og driftsopplegg til våre 

arrangementer, uten dere ville dette ikke vært mulig!  

Tyr Innlandet takker også Nortura for bidraget til drift av laget. Vi nevner: Sekretær, servering og 

møtelokaler. 

 

 

For TYR Innlandet, 10.01.18 

Else Engen 

Leder 

 



 


