
 

1 
 

     Protokoll styremøte    

           19-20 desember 2018 
      

Til stede fra:    

Styre:  Torill Helgerud, Erling Gresseth, Per Ivar Laumann, Inger Johanne 
Bligaard, Per Øivin Sola 

4.varamedlem     Bent Are Wollan  

Forfall:   Leif Helge Kongshaug, Merethe Mørk    

   

Adm:  Oddbjørn Flataker   

 

Sted: Storhamargata 44, 2317 Hamar 

 

Erling ønsket velkommen til julemøte i styret. 

Skal hilsen fra styreleder 

Ønsket spesielt velkommen til 4. varamedlem Bent Are Wollan. 

Kort intro om funksjon og driften. 

Krysningsbesetning -60 kalvinger – og innkjøp av kalv-  og driver litt leiekjøring og andre  

TYR Innlandet ønsker og å ha en representant i TYR styret 

 

Sak 108-2018. Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjent. 

2 saker under eventuelt. 

Dyrevelferd og Mattilsynet og Gladmatfestival 2019 

Arbeidsgruppe vedtekter § 5. 

Sak 109 -2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. november  

Vedtak: 

Protokoll fra styremøte 9 november godkjennes og signeres av de som er tilstede 

Sak 110 - 2018 Orienteringssaker 

Sak 110 a Orientering fra møter vi har deltatt i.  

Sak 110 b -2018 Orienteringssaker. Rapport fra det organiserte avlsarbeidet, 

Sak 110 c -2018. Orienteringssaker. Generell informasjon fra administrasjonen  
Vedtak: 

Styret tar orienteringen i sak 110 a, b og c orienteringen. Saken knyttet til messer kommer opp i et 

senere styremøte 

Sak 111-2018. Regnskap per november 2018  

Inntektene per november er på vel 23,8 mill.kr og bokførte kostnader er på vel 20,9 mill. kr. 

Foreløpig resultat balansere med et overskudd på vel 2,5 mill kr. 

En del kostnader er enda ikke bokført, og prognosen er om lag slik som fjoråret for hele året 

Vedtak 

Styret tar orienteringen knyttet til regnskapet per november til etterretning. 
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Sak 112-2018 Kurs i landbrukspolitikk i regi av Landbrukssamvirke på nyåret. Tilbud til 

lokale tillitsvalgte  

Norsk landbrukssamvirke arrangerer kurs i landbrukspolitikk  

Kurs i Landbrukspolitikk 
Arrangør: Norsk landbrukssamvirke 

Tid: 19. februar 2019 kl, 08.30-16.30 

Sted: Landbrukets Hus, Hollendergata 5, Oslo 

Grunnleggende kurs for alle med interesse og ønske om å lære mer om landbrukspolitikken  

 

Om kurset: 

Kurset tar opp både generelle og dagsaktuelle landbrukspolitiske problemstillinger som den 

norske modellen, jordbruksforhandlingenes betydning og klimasmart landbruk. 

 

For hvem:  

Kurset er åpent for alle med interesse og ønske om å lære mer om grunnleggende 

landbrukspolitikk. 

 

Dette er et kurs som kan passe ansatte, styret og andre tillitsvalgte.  

Styret bør henstille til at flest mulig at ledere i fylkeslagene deltar på et slik kurs.  

Det bør vurderes om TYR sentralt støtter kurset med at de får dekket kurskostnaden, men at 

fylkeslagene tar kostnader knyttet til reise. 

 

Vedtak: 

Styret henstiller til at ledere i fylkeslagene deltar på kurset Landbrukspolitikk. Kursavgift søkes 

dekket av TYR 

I tillegg bevilges en pott på kr 15000.- for fylkeslag e som har store reiseutgifter 

En person fra styret bør og delta. 

 

  

Sak 113-2018 Budsjett 2019 – Foreløpig  
Styret behandlet forutsetninger for budsjettet 2018 i sak 104-2018. 

TYR som organisasjon står over for en del utfordringer framover som vil påvirke hvordan vi 

prioriterer og jobber framover. 

Inntektene kan en ikke forvente øker i den takt som vi har hatt de siste årene og derfor må en og 

gjøre en del prioriteringer framover. 

TYR vedtok i ny overordna strategiplan der de langsiktige målsetningene er lagt og hvordan er 

skal jobbe for å nå disse målene. 

Hver enkelt av disse områdene krever mer ressurser enn det som TYR i dag har og derfor må 

ressursene styres inn mot de områdene som vi mener krever mest framover. 

Avlsarbeidet er langsiktig og de systemene som vi har gjennomgås årlig.  

 Som interesseorganisasjon vil fokuset for det kommende året og være det langsiktige målet vi 

har hatt siden 2012 som har vært knyttet til: 

o Ammekua sin rolle i norsk storfekjøttproduksjon. 
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Ut ifra de medieoppslagene som har vært den siste tiden knyttet til hvor produksjonen skal være 

må kan vi sikker og tilføye og fokusere kanskje enda mer på 

o Ammekua sin rolle i distriktslandbruket, 

samt de elementene som er knyttet til klima, miljø, dyrevelferd, produksjonsform osv. 

Fokus på disse elementene vil og kreve mer av TYR som organisasjon, og dermed og å ha 

nødvendige ressurser får å delta aktivt i de debatten i media og ellers for å kommunisere 

faktabasert informasjon. 

Norsk forbrukere, som ikke er tett på norsk landbruk og har kunnskap om ammeku er en 

naturlig målgruppe å henvende seg til. 

For 2019 vil vi fortsette med å presentere vår produksjon slik som vi startet i 2018 med fakta 

ark og nye korte filmsnuttet. 

Ytterligere fokus på GFO og FUP er viktige kriterier som vil skal være et av de viktigste 

grunnlagene for norsk storfekjøttproduksjon på norske ressurser. 

Avlsarbeidet for 2019 vil ha disse hovedelementene. 

- Løpende avlsarbeid 
- Oppfølging av Aktive avlsbesetninger 
- Fenotypetest ved Staur teststasjon 
- Genomisk seleksjon av kjøttfe 
- Ta i bruk 3D kamerateknologi for å øke antall vektregistreringer i felt gjennom 

billedanalyse.  
- Bedre utnyttelse av eksisterende data, der et av målene er at i 2019 skal regne 

avlsverdier på GFO og FUP. Videre er og en målsetning av oss legger forholdene til rette 
for å endre fra rangtall til avlsverdier knyttet til fenotypetesten 

- Utrede mulighetene med registreringsbesetninger i tillegg til Aktive avlsbesetninger 
- Rutinemessig beregning av nye egenskaper 

 

Genomisk seleksjon vil være et svært viktig arbeid som starter for fullt i 2019 når ny avlsforsker 

er på plass. Arbeidet med detaljert handlingsplan og hvordan vi «starter» vil være et av de 

viktigste elementene som må avklares. 

Vedtak: 

Styret har blitt orientert om forutsetninger og foreløpige budsjett for 2019.  Endelig vedtak om 

budsjett 2019 gjøres på styremøte 24. januar 2019. 

 

Sak 114-2018.  Samarbeidsavtalen TYR – Geno, forslag til løsninger 

     Tjenesteavtalen  

     Felles GS- team 
Målsetningene etter at TYR, Norsvin og Geno flyttet sammen til Storhamargata 44, nå benevnt 

som Senter for avl og bioteknologi har vært å se på og utnytte de synergiene som en slik 

samlokalisering. 

Felles regnskapsavdeling, kundesenter, innkjøpssamarbeid etc. er eksempel på slik synergier 

som er et resultat av samlokalisering. 

TYR og Geno har før samlokaliseringen hatt samarbeidsavtaler om kjøp av tjenester som  

1. Produksjon, disponering og distribusjon av kjøttfesæd 
2.  Felles målsetning og samarbeid om økt salg av kjøttfesæd  
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3.  Import av kjøttfesemin 
4. Administrative tjenester 
5. Andre tjenester 

Den overordna samarbeidsavtalen ble sist signert av styreledere i begge selskapene desember 

2016.  Vedlegget til samarbeidsavtalen er tjenesteavtalen med vedlegg som   beskriver hvordan 

samarbeidet er regulert innenfor de områdene avtalen gjelder for. 

 

Saken er og behandlet i styret i TYR ved flere anledninger der siste vedtak i sak 18-2018 som er 

slik: 

Vedtak  

Styret aksepterer en prisøkning på kr 60 fra 1. februar, samt endringer knyttet til importer. 

Styret ber om at det blir et felles møte mellom styrene TYR og Geno der saken drøftes før en 

eventuell prisprisøkning skjer fra 1. oktober. 

Prisen på kjøttfesemin ble økt fra mars 2018, men det er ikke vært et felles møte mellom styrene 

i selskapene. 

Geno valgte å ensidig å si opp avtalen i brev til styreleder i TYR dater 30. april 2018.  

 

Styret hadde en grundig gjennomgang av saken og gjorde slikt vedtak. 

Vedtak: 

Felles GS tema er avgjørende for et framtidig samarbeid. 

Administrasjonen får mandat til presentere styrets vedtak overfor Geno som er slik: 

TYR betaler for direkte produksjonskost per sæddose etter dokumentert kostnad fra Geno. 

Fordelingen av salgsinntekter semin gjøres etter at variabel kost er trukket fra. Netto 

salgsinntekter fordeles med 60 % salg på ammeku og 40% på melkeku til TYR, tilsvarende til Geno 

på 60 % på melkeku og 40% på ammeku. 

Semindosene er TYRs eiendom. 

Hvis administrasjonene i selskapene ikke kommer til en slik enighet ber styret om at det blir et 

felles styremøte mellom organisasjonen. 

 

  

Sak 115-2018  Disruptive gener- Koorimps tilleggskrav og KSL regelverk 

      TYRs vedtekter – tidligere styrevedtak 
Oppsummering  

 

✓ Felles prosjekt (2011-2012) mellom TYR og Høyskolen RFFI prosjektet som hadde som 
mål med en tidlig genotypebasert seleksjon på kjøttfe- selektere effekter / defekter på et 
tidlig stadium i et dyrs liv. Dobbelmuskulatur og hornanlegg som case(opprinnelig) 

✓ Resultat av prosjektet var at vi kunne gjøre dette ved en enkle analyse. 
✓ Avdekke genvariantene Q204x og F94 L, der q 204x var disruptiv 
✓ Forslag om å ikke avle på dobbelmuskulatur (disruptive gener) var fremmet som sak i 

avlsrådet i møte i april 2013 i sak 02-13, der vedtaket var slik: 
Vedtak:     

Varianten Q204X skal fases ut av den norske kjøttfepopulasjonen, samt at det ikke skal tas inn dyr 
til den norske kjøttfepopulasjonen av de fem andre variantene som anses som defekter.    
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TYR skal ikke tilby sæd av okser med tilstedeværelse av de seks variantene av dobbelmuskulatur 
som anses å være defekter. Dette innebærer at det ikke skal tas inn okser til TYRs organiserte 
avlsarbeid med tilstedeværelse av noen av disse variantene.    

Fra testomgangen 2014-2015 skal det ikke tas ut okser til test som har fedre med tilstedeværelse av 
Q204X eller de andre variantene.    

Styret i TYR behandlet vedtaket i Avlsrådet i sak 02-2013 i sak 59-2013 og gjorde slikt vedtak: 

Vedtak: 

Styret slutter seg til TYRs avlsrådet vedtak fra 12.04.2013 knyttet til utfasing av Q204X fra den 
norske kjøttfepopulasjonen 

✓ Det kom et notat fra Norsk Limousin om dette med disruptive gener i en mail jan 2018. 
✓ Notatet ble kommentere administrativt til Norsk Limousin og orientert styret i TYR om 

henvendelsen i styremøte januar 2018 
✓ Styret i TYR behandlet notat fra Norsk Limousin i sak   29-2018 (henvisning til 7 

punkter) og gjorde slikt vedtak. 

Vedtak: 

I avlsprogrammet for raser med nasjonal avl gjelder vedtak i sak 59-2013 knyttet til gen varianter 
som ansees som defekter. 

De 7 punktene som det henvises til er: 

Status /konklusjon i saken. 

1. TYR skal følge opp alle raser som er med i nasjonalt avlsarbeid med å teste fri for 
uønskete gener som ansees som defekter. 

2. TYR følger opp saken knyttet til defekter i Koorimp for å få dette inn i tilleggskravene, 
slik at vi unngår danske og irske forhold (sikkert og flere land) der det brukes mye semin 
med dobbeltmuskulatur i bruksdyrkrysning.   

3. TYR sjekker gjeldene seminlager om vi har noen som er bærer av q204X og Nt 821 av 
rasen limousin. 

4. Tester ikke for F94L for å prioritere slike dyr i rasen Limousin før vi har en oversikt over 
omfang og hvordan dette kan ytterligere segmentere rasen. I dag har de allerede avl på 
FF og O som i seg selv er en utfordring. 

5. Det skal ikke ta hensyn til om noen dyr er bærer av F94L genet ved inntak av okser i test. 
6. Når vi eventuelt velger å teste for F94L skal dette gjøres anonymt og informasjonen 

kommuniseres ikke knyttet til individ, genstatus O eller F. Informasjon presenteres om 
en sum rapport for rasen. 

7. Benytte «føre var prinsipper» knyttet til kommunikasjonsmessige vurderinger for F94L 
selv om det ikke anses som en defekt. (det kan bli bruk imot ammekuproduksjonen som et 
ikke naturlig gen ??) 

Etter diskusjoner i styret i sak 40-2018 gjorde styret slik vedtak: 

 

Vedtak:  

Vedtaket som ble gjort i sak 28-2018 opprettholdes.  

Styret oversender saken til kompetansegruppa avl for videre behandling. Det orienteres om saken i 

avlsrådet på neste møte i mai. 

 

Som en konsekvens av vedtaket i styret i sak 29-2018 sendte TYR slik henvendelse til Koorimp 

om å vurdere om få dette med disruptive gener som en del av tilleggskravene. 

Styringsgruppa i Koorimp har diskutert saken i møte i mars og i september der det siste 

vedtaket ble slik: 
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Vedtak: Dokumentasjon for disruptive mutasjoner (dobbelmuskulatur) inkluderes ikke i 

tilleggskravene for import av oksesæd. Det jobbes videre med å innarbeide næringens policy på bruk 

av genetikk for dobbeltmuskulatur i storfeproduksjonen i KSL.  

 

Administrasjonene orienterte og om saken i avlsrådsmøte 29 november. 

 

Det er i ettertid kommet slik henvendelse fra Norsk Limousin knyttet til krav til import  

 

 

 

 Etter ny gjennomgang av saken og med henvisning til brev fra Norsk Limousin gjorde styret 

slikt vedtak: 

Vedtak: 

Styret oppretteholder sitt vedtak fra sak 02-2013. I tillegg skal importer i TYRs/ 

raselagenes regi testes fri for alle kjente mutasjoner som oppfattes som negativ. 
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Sak 116-2018 Årsmøte 2019  
Årsmøte 2019 avvikles 19-20 mars på Victoria First Hotell, Hamar 

Oppmøte til lunch tirsdag 19 mars.  

Opplegget fra i fjor var vellykket og årsmøte 2019 arrangeres etter samme mal, med en fagdel 

før det ordinære årsmøte. 

Aktuelle tema for fagdel er: 

Det er mest aktuelt med eksterne foredragsholdere innen temaene. 

Aktuelle tema som vi kan jobbe for å få eksterne foredragsholdere til er: 

o Norsk storfekjøttproduksjon og klima 
- (Metan og karbon) 

o Forbrukertrender 
o Hva er god dyrevelferd og hvorfor? sett utenfra. 

- (Inviterer f.eks Dyrevernaliansen) 
   
Vedtak: 

Årsmøte 2019 arrangeres 19-20 mars med lunch til lunch møte. Starter med fagprogram fra kl 13.Årsmøte 

starter etter dette er ferdig. Fagtema er klima og dyrevelferd. 

 

   

Sak 117 -2018 Organisering av TYR som avlsorganisasjon 

                               Kompetansebehov på kort og lang sikt 

 
Denne saken har vært til behandling i styret i sak 80 og sak 89-2018. 

Saken har og vært til behandling i kompetansegruppe avl knyttet til notat fra Team avl. 

Ressurser og kompetanse knyttet til avlsarbeid er svært viktig framover. 

Etter gjennomgang av dokumentasjon knyttet til saken gjorde styret slikt vedtak: 

 

 

Vedtak. 

Kompetansebehov og organisering av TYR som avlsorganisasjon jobbes  det videre med som en del 

av en helhetlig løsning for hele organisasjonen på kort og lang sikt. 

 

Sak 118-2018 Forslag til tiltak for det kommende jordbruksoppgjøret 

                              Prioriteringer og prosess fram til styremøte i jan 2019 
 

Økonomiutvalget har i møte 5. desember fremmet slik enstemmig  forslag til tiltak for 

jordbruksoppgjøret 2019-2020  

BÆREKRAFTIG OG LØNNSOM som oppnås gjennom: 

 

1. ØKT LØNNSOMHET  

2. ØKT BRUK AV GROVFÔR OG BEITE 

 

HOVEDKRAV:  

Tiltak 1.   

Økt bruk av beite og grovfôrressurser i norsk storfekjøttproduksjon   

Norsk storfekjøttproduksjon må ha sin basis i å utnytte norske gras og beiteressurser.  
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AK tilskudd og beitetilskudd er viktig stimuli til å opprettholde gras og beiteressursene 

Arealets produksjonsgrunnlag må i større grad legges til grunn for utbetaling av tilskudd. 

I dag er det store areal som kunne blitt utnyttet bedre som beiteareal i alle soner, i tillegg til 

grovfôrarealet på fulldyrket areal 

For ytterligere stimulere til økt beitebruk foreslår TYR å innføre et målrettet til tak for økt 

beitebruk, Ku med kalv på beite i tillegg til dagens beitetilskuddsordninger 

Et slikt målrettet tiltak vil og være et stimuli for å øke storfekjøttproduksjonen på norske 

ressurser og økt beitebruk er og et godt klimatiltak 

Det gis ikke slikt tilskudd for beite på fulldyrket areal. 

TYRs forslag til tiltak: 

Dagens ordning for beregning av AK tilskudd gjennomgås og endres slik at Ak tilskudd utbetales 

i forhold til arealets produksjonsgrunnlag. 

 

Beitetilskudd ku med kalv: kr 2000 per ku/kalv  

 

 

Beitetilskudd innmark økes med kr 30 til ny sats kr 400 

 

Utmarkstilskudd økes med kr 22 til ny sats kr 700 

Det må og stimuleres til at det utarbeides beitebruksplaner for alle kommuner og fylker i Norge 

slik at en oppnår økt bruk av utmarksbeite. 

Tiltak 2.  

Tilskudd små og mellomstore ammekubruk. 

De produksjonene som har sin basis i grovfôr og beite er en av de viktigste forutsetningene for et 

landbruk over hele landet.   

Med sterk nedgang i behovet for melk kombinert med økt ytelse må det settes inn målrettet 

tiltak for å opprettholde antall storfe som et bidrag til å ivareta distriktslandbruket, 

opprettholde kulturlandskapet, og produsere storfekjøtt med basis i norske ressurser. 

Siste driftsgranskingene viser og at økonomiene i ammekunæringen er svak og har en nedgang i 

2017 på vel 23000 per årsverk. 

TYR støttet forslaget i 2017 om innføring av et tillegg til små og mellomstore bruk. Den gang 

mente vi og at dette og måtte gjelde for små og mellomstore ammekubruk. 

TYR mener slik tillegg for små og mellomstore ammekubruk må innføres fra avtaleåret 2019-

2020.  

I og med at det er et annet inntektsgrunnlag for ammekuproduksjonen må innretningen ha en 

annen profil enn for melkebruk. 

Nytt tillegg for små og mellomstore ammekubruk innføres med en sats per ku 1400 med maks 

tilskudd ved 40 mordyr. 

Slik tilskudd må være målrettet og derfor vurdert ikke gitt til kombinasjonsbruk melk og 

ammeku 

Tilskudd små og mellomstore ammekubruk mer sats på kr 1400 per ku. 
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Tiltak 3. 

Driftstilskudd  
• Driftstilskudd ammeku økes slik: 

• Sone 1-4 øker fra dagens sats til 4000(+718) for 6-25 kyr og til kr 3600(+218) per ku 

intervall 26-50 kyr 

• Sone 5- 7 øker fra dagens sats til kr 4800 for 6-25 kyr (768) og til kr 4500 (+468) per ku 

intervall 26-50 kyr 

 

Tiltak 4.  Vedlegg 

Økt tilskudd norsk kjøttfeavl   

TYR er den eneste avlsorganisasjon som har jobbet målrettet med å avle på dyr knyttet til 

grovforopptakskapasitet og fôrutnyttelse. Disse krav går i dag inn i rangtallet med en 

vektlegging på 40 -47 % ved utvelgelse av nye seminokser fra teststasjonen.  

TYR har i en årrekke påpekt viktigheten av vårt avlsarbeid for storfekjøttproduksjon med basis i 

disse egenskapene.  

Flere og flere land setter nå fokus på disse egenskapene som en viktig del av 

storfekjøttproduksjonen.  

Eksport av embryo til Island er det siste eksemplet på at avlsarbeidet på kjøttfe i Norge er av det 

fremste som gjøres i verden i dag. 

TYR er nå i startfasen for å innføre genomisk seleksjon som et av våre avlsttiltak, og det kan ikke 

være slik at noen få norske storfebønder må betale en testavgift for at felleskapet skal få fram 

genetikk i verdensklasse. 

Vi mener derfor at tilskuddet til norsk kjøttfeavl må økes slik at vi og kan ha mulighet til å øke 

vår avlsforskerkompetanse. 

TYR mener at kravet finansieres med økte midler over jordbruksavtalen  

Tiltak 5. Andre tiltak. 

7.1 Satser for tilskudd avløsning.   

TYR ber om at satsene for de ulike dyreslagene justeres slik at de i større grad 

tilsvarer det reelle arbeidsforbruket. For ammeku foreslås å heve satsen til kr 1500 

og taket justeres i takt med økningen.  

7.2 Produksjonskrav og driveplikt av arealet.     

TYR er glad for at Stortinget opprettholder produksjonskravet til areal for å få tilskudd. TYR ber 

derfor om at myndighetene håndhever regelverket om driveplikt av jordbruksareal.  

Leiejordproblematikken må det tas tak i slik at den i varetar den aktive driveren mer enn det 

som er tilfelle i dag 

 

OPPSUMMERT   
TYRs innspill og forslag med basis i referansebruk nr. 8, 32 ammekyr sone 5, har en 

kostnadsramme på i alt kr 124 664, der grovfor og beite utgjør kr 66624, tilskudd små og 

mellomstore bruk kr 44800 og økt driftstilskudd kr 14064. 

Vedtak: 

Forslag fra økonomiutvalget sendes på høring til region/ fylkeslag og raselag, men høringsfrist 14 

januar. Endelig vedtak gjøres av styret i møte 24. jan 2019   
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Sak 119-2018 Godkjenning av Limousin sin avlsplan 
Revidering av avlsplanen til Limousin  

Årsmøtet i Limousin vedtok noen endringer i avlsplanen under årsmøtet 16.02.2018. De har 

blant annet foreslått endring i ordlyd vedrørende Mh-genet.  

Vedtak:  

Styret godkjenner revideringene i avlsplanen til Limousin, med unntak av setningen: «Derimot 

er det ønskelig med genvarianten F94L.».  Denne setningen fjernes. 

 

Sak 120 -2018 Eventuelt  

 

120a - Dyrevelferd – inspeksjon Mattilsynet 

Mattilsynet vil har sterkere fokus på dette med dyrevelferd der vurderer tynne dyr, skite 

dyr, øremerker og gamle båsfjøs for okser. 

Fokusområder fikk og svinenæringen før de gjennomførte en kontroll, ref. saker i 

Rogaland 

Med avvik vil det blir lagt en tidslinje for å rette opp avvik. 

Dyrevelferd er avgjørende for næringen, og det blir uanmeldte besøk som blir det 

vanlige. 

Mattilsynet har hatt opplæring av inspektørene for å møte bonde, og blir både 

inspeksjon og veiledning. 

Dersom bonden mener at tilsynet ikke hadde nødvendige kompetanse er det anledning 

til å klage på inspeksjonen, men ikke på rapporten. Skriftlig klagefrist 3 dager. 

Målet er at tilsyn avsluttes på stedet. 

 

Vedtak: 

Styret ber administrasjonen sende mail til alle medlemmer om informasjon om Mattilsynet 

sine fokusområder knyttet til ammekuproduksjonen. 

 

120b -Gladmatfestivalen i Stavanger 24-27 juli. 

TYR Rogaland er invitert til å delta på Gladmatfestivalen i  

De skal serveres kjøtt fra ammeku. 

TYR kan stille med info stand og vise aktuelle filmer. Forbruker rettet messe. 

Ammeku med kalv … (hvem kan lage dette) 

TYR sentralt bidrar med.  Rollos – bannere –  info material. 

Kahytt. 

 

Vedtak. 

TYR stiller seg positivt til å delta i et slikt opplegg. TYR Rogaland tar kontakt med TYR 

sentralt for å koordinere info materiale. 

 
 

Sak 121- 2018 Åpen post /evaluering av styremøte. 

Det ble tatt opp spørsmål knyttet til hvem eier bondens data, 

Styret hadde en evaluering av styremøte.  

Mage viktige saker, gode diskusjoner og gode vedtak 
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Hamar 19-20.2018 

 
 
 
 

  Erling Gresseth                      Torill Helgerud                       Per Øivin Sola      

 

 

 

 

 

Per Ivar Laumann          Inger Johanne Bligaard                             Bent Are Wollan      

      

 

           

 

 

Kopi : Leif Helge Kongshaug, Merethe  Mørk    

 

 

 

 


