
 

 
 

ÅRSMELDING 2019 TYR BUSKERUD  
Laget har gjennomført de faste aktivitetene og annet styrearbeid i 2019. Det er 
avholdt 2 styremøter, i tillegg til digital kontakt. TYR Buskerud har 127 medlemmer, 
dette er en nedgang med 1 medlem fra forrige år. Det er kommet til 7 nye 
medlemmer. 

 

Lagets styre har bestått av: 
Leder    Brit-Ellen Bøhn 
Nestleder   Thomas Jevne 
Kasserer   Petter Bjerknes 
Sekretær  Grethe Ringdal 
Styremedlem  Tor-Erik Kolbræk 
Styremedlem  Tonje Ouff 
Varamedlem   1 vara Ole Anders Hodnungseth  
Varamedlem  2 vara Knut Petter Birkeland 
 
 

Testokser 2019 
Fornavn  Etternavn  Adresse  Postnr Poststed  Navn på okse  Rase 

Jon Are  Venås  Vestre Ådal 181  3516 Hønefoss  Nestor av Semmen  Hereford 

Kristian  Skretteberg  Skrettebergveien 81  3370 Vikersund  Noah av Skretteberg  Charolais 

*Runar  Bakke  Bingsveien 250  3330 Skotselv  Niklas av BAKKE  Charolais 

Runar  Bakke  Bingsveien 250  3330 Skotselv  Nicodemus av BAKKE  Charolais 

Helgerud gård    Bergflødtveien 37  3404 Lier  Nexpress av Helgerud  Charolais 

*Tore og Sigrid K.  Nilsen  Uvdalsvegen 1193  3632 Uvdal  Nixon av Ødegården  Simmental 

* seminokser 

 
 



 

Gjennomførte aktiviteter 

Årsmøte		
Årsmøtet ble avholdt 14.februar på Sanden Hotell. Årsmøte inneholdt vanlige 
årsmøtesaker samt innlegg av en representant fra Nofence sentralt. De snakket om 
verdens første virtuelle gjerdeløsning der man lager gjerdet på internett i stedet for i 
naturen. Hvor langt er teknologien kommet, og hvilke muligheter gir det oss i innmark 
og utmark. Det ble servert hamburgere til 30 personer. 

Busstur til Hedmarken 

Det ble gjennomført busstur til Hedmarken sammen med TYR VESTFOLD 28-30. 
mars. Turen omfattet besøk på Norturas anlegg på Rudshøgda, foredrag med Guro 
Steihaug og to gårdsbesøk. Det var 29 deltakere med på turen. 

Storfepøbb 

Storfepøbben ble avholdt 9.mars på EK gård. Morten Grøtnes stod for 
underholdningen og hadde utallige velkjente artister på repertoaret. Imponerende 
vekslinger mellom forskjellig sanger og parodier av både norske og utenlandske 
kjendiser. Pøbben er populær og det møtte opp drøyt 60 personer. 

Fagmøter om lengdemåling 

Det ble avholdt fagmøte om lengdemåling både på Nortura Tønsberg og på Rødberg 
hotell i juni. Halvor Mikalsen fra Animalia hadde engasjerende innlegg, Nortura 
snakker om raseretting i Storfekjøttkontrollen. TYR Buskerud var medarrangør.  

Sommertreff 

Fredag 15. juni ble det arrangert sommertreff på Haugerud gård i Lier. Været var 
knallbra. Vel 70 personer med stort og smått koste seg på årets sommertreff. 
Nortura, Fjøssystemer og murmester Dag Arne Nilsen sponset med mat, drikke t-
skjorter, gensere, capser og ikke minst en kraftfôrautomat. 

Fagmøte om lengdemåling 

2. desember arrangerte Nortura fagmøte om den nye klassifiseringsmetoden,» 
Lengdemåling» på Gol. Halvor Mikalsen fra Animalia viste metoden i praksis og 
hadde et fengende foredrag på Solstad etterpå. TYR BUSKERUD støttet 
arrangementet. Det var 22 som møte opp på fagdagen. 

Julemøte 

Julemøtet ble arrangert på Rustad Kafe, Sokna 5 desember. Johan Kopland og 
Grethe Ringdal fra Nortura hvordan velge riktig avlsdyr og Andre Trondrud, Helge 
Rivrud og Thomas Jamne snakket om sine erfaringer etter bruk av Nofencebjeller. 
Det møtte opp 60 deltagere og det ble servert kjempegod julemat med dessert. 



Deltakelser og møter  
Styret i TYR BUSKERUD stilte med en representant på årsmøtet i TYR på Hamar, vi 
har deltatt som høringsinstans for nytt fjøs på Buskerud Landbruksskole, deltatt på 
ledersamling både i Tyr og i Buskerud Bondelag. Sitter også som representant i 
Landbruksråd Øst på vegne av Tyr Buskerud, Vestfold, Østfold, Akershus og 
Telemark. 

 

Forslag til arbeidsplan 2020 
 

● Innspill til jordbruksforhandlingene 
● Storfepøbb 
● Fellesopplegg i forbindelse med auksjonen på Staur 
● Sommertreff 
● Fagtur – høsten 2020? 
● Medlemsverving 
● Julemøte 

 

Styre i TYR Buskerud 

 

 


