
 

Protokoll styremøte  

         6. mai   2020 

      
Til stede fra:    

Styre:   Erling Gresseth,  Per Øyvin Sola, Per Ivar Laumann,  Kristian 
 Hovde, Mari Østby , Ann Kristin Nes 

Varamedlem:  Synne Vahl Rogn   

Adm:    Oddbjørn Flataker, Kristian Heggelund  

   

Møtested:   Møte avhold som Teamsmøte  

 

Styreleder orienterte om bakgrunn for møte knyttet til Notat  datert 04.05 fra administrasjonen 

knyttet til å prioritere 2 nye fedre inn til den kommende testomgangen for rasene Charolais og 

Hereford. I og med at det ble en del tilbakemeldinger på saken var det riktig at vi tar  dette i et 

eget møte med hele styret. 

Styreleder opplyste om brev sendt faglaga med kopi statsråden og media etter at 

jordbruksoppgjøret ble signert 30. april. Svært skuffende for de grasbaserte produksjonene. 

Sak 72-2020  Forslag om å prioritere 2 nye fedre inn til testomgangen 2020-2021 

 

Styret hadde en grundig diskusjon knyttet til prioritere oksefedrene  70182 Mons av Bakke og  

 Antall doser 
70182 Mons av Bakke 39 
71105 Macallan PP av Rindal ** 0 

 

Slikt Notat ble sendt ut i saken datert 04.05.2020. 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Notat 

Til : Styret i TYR 

Fra : Administrasjonen v/ daglig leder      

          04/05     2020 

Sak : FORSLAG TIL Å PRIORITERE 2 NYE FEDRE INN TIL TESTOMGANEN 2020-2021. 

Det er styret i TYR som  rasenes avlsplaner, samt godkjenner forslag til prioriterte fedre som blir årlig 

presentert i oksekatalogen som utgis hvert år. 

I sak 84-2019 hadde styret til avviksbehandling okser inn til Staur som ikke var innenfor krav i TYRs 

overordan avlsplan og raselagenes avlsplan.  



I styrevedtak 84-2019 vedtok styret at alle avlsplaner til raselagene skulle gjennomgås med frist til 1. mai 

2020. 

Vedtak: 

Styret slutter seg til administrasjonens avviksbehandling knyttet til  inntak av okser til testomgangen 2019-

2020.  

Raselagene pålegges å ha en grundig gjennomgang av sine avlsplaner , slik at de er i tråd med  vedtatte 

strategier der kjøttfeavl er virkemiddel for norsk storfekjøttproduksjon.  

Fedre som det skal testes sønner etter for de kommende testomgangene  og som offentligjøres i 

oksekatalogen for 2020 gjennomgås.  Importokser vurderes spesielt knyttet til ønsket egenskaper per rase.  

Styret informeres om disse sakene på styremøte i oktober  

Reviderte avlsplaner for raser med nasjonalt avlsprogram oversendes styre for endelig godkjenning  innen 1. 

mai 2020. 

Styret har godkjent reviderte avlsplaner for Chaolais, Limouson og Simmental, mens revidering av 

avlsplanene til Hereford er iverksatt. Ut ifra årsmøtevedtak i raselagene så fikk ikke styret i bla Angus 

mandat om å godkjenne disse  slik at slik godkjenning må tas i årsmøte.  

Endringene i disse avlsplanen er mindre og det er TYRs overordna avlsplan som uansett overstyre rasens 

avlsplan.  

Vedtak som styret og gjorde i sak 82-2019 -Rolle og ansvarsfordelen gjelder for  siste testomgang 2019 -

2020 og den kommende testomgang 2020-2021. 

I og med at informasjon om hvilke okser som var prioriterte inn til test 2020-2021 gitt i rasens avlsplan og 

i oksekatalogen 2019 er disse fortsatt gjelden og skal da oppfylle de nye reviderte krav, 

I forbindelse med seminproduksjon 2018 fikk 2 okser problemer. 

1. Mons av Bakke måtte slaktes før endt volum pga av skade i ryggen. 

2. Mcallen av Rindal hadde en dårlig kvalitet som ikke tålte nedfrysing og derfor ble det er svært lite 

lager( under 2000 doser) 

3. Semin av begge disse oksene var på en sæddunk som gikkt tørr for nitrogen og derfor og 

medvirkende årsak til ikke nødvendig lager. 

4. Det er nå eneste muligheten vi har for å få testet grupper av sønnner etter disse oksene, og 

Charolais har bedt om at dette vurderes. TYR har tatt kontakt med Hereford i samme saken. 

Doserlager pr. 28.04.2020 

 Antall doser 
70182 Mons av Bakke 39 
71105 Macallan PP av Rindal ** 0 

 

Oksekalver etter de aktuelle oksene pr. 06.04.2020 

 Etter stambokført mor Etter renraset mor 
(15/16) som ikke er 
stambokført * 

Totalt ant. Avkom av 
stambokført og 
renraset mor 

70182 Mons av Bakke 9 14 23 
71105 Macallan PP av 
Rindal ** 

4 14 18 

 

*Moren er renraset (15/16 raseren), men er ikke stambokført. Disse mødrene kan være stambokførbare 

kviger eller oppkryssa dyr. Det er dermed ikke sikkert at disse mødrene kan stambokføres, men der er 

sannsynlig. 

 **Macallan er oppført i oksekatalogen 2019 som en okse som forventes å gi lette kalvinger (f.indeks på 

115 i oksekatalogen). Dvs. det er sannsynlig at han er brukt på kviger. 



Avlsverdier pr. 07.04.2020 

70182 Mons av Bakke. 

Totalindeks 
F.indeks 105 Prod.indeks 108 Morindeks 
Kvige  
102** 

Ku 
111** 

0 
95*** 

200 
109*** 

365 
108* 

S.vekt 
104* 

S.klasse 
102 

Fettgr. 
112 

Kalv.evne 
97 

200  

 

71105 Macallan PP av Rindal 

Totalindeks 104 
F.indeks 99 Prod.indeks 102 Morindeks 115 
Kvige  
90** 

Ku 
120** 

0 
98*** 

200 
105*** 

365 
110* 

S.vekt 
99* 

S.klasse 
84 

Fettgr. 
92 

Kalv.evne 
82 

200  
126 

 

Team Avl ser det som aktuelt å sette disse oksene som 2. prioritet for inntak på Staur i år. Vi mener vi må 

gripe sjansen til å teste sønner etter disse og førstkommende testomgang er i praksis den eneste sjansen 

de oksene har.  

Etter diskusjoner i styret knyttet til saken ble slik enstemmig vedtak gjort . 

Vedtak  

Charolaisoksen  70182 Mons av Bakke, og Herfordoksen 71105 Macallen av Rindal settes opp i gul gruppe for 

testomgangen 2020-2021. Endelig beslutning om de er aktuell for besiktigelse og eventuell testkandidat 

vurderes etter endt påmelding og avlsverdikjøring i juni 

 

 

Hamar 6. mai 2020 

 

 

 

Erling Gresseth     Kristian Hovde  Ann Kristin Nes 

Styreleder              Nestleder   Styremedlem 

 

 

 

Per Øivin Sola      Per Ivar Laumann  Mari Østbye  

Styremedlem                                  Styremedlem         Styremedlem 

 

 

 

Kopi : Synne Vahl Rogn  

 

 


