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Styrets arbeid:
Det har blitt avholdt 5 styremøter i 2020 og varamedlemmene har
vært med på alle
Møtested var Nortura Sarpsborg i Februar, deretter Teams
Liv Astrid Varlo har vært sekretær hele året.

Tyr Østfold er nå på sosiale medier
Fra vinteren 2019 har vi egen side på Facebook, her legges det ut
informasjon fra TYR sentralt, litt om møter og alle er velkomne til å
legge inn bilder, litt reklame er lov
Er ca 40 forskjellige som jevnlig er innom

Samarbeidspartner for TYR
https://www.heimkunnskap.no/

Youtube
TYR fra avl til biff

TYR Østfold har vært representert på følgende arrangement i 2019

Januar
Årsmøte på Bamsrudlåven. På agendaen var det valg, middag og Per
Øivind Sola fra TYR styret presenterte TYR sine innspill for
jordbruksoppgjøret og det ble en fin debatt.

Februar
Hadde styremøte på Nortura Sarpsborg for å legge en plan for 2020
og planlegge det første medlemsmøtet som skulle være i lokalene til
Østfold Bondelag i månedsskiftet Mars/April.
Høringsmøte iforkant av Jordbruksforhandlingene 2020 hos Østfold
Bondelag.

Mars
12 Mars stengte Norge ned og alle planer ble lagt på is.

April
Det sentrale årsmøtet til TYR ble holdt elektronisk

Oktober
Det var lenge planlagt for at årets ledersamling skulle bli holdt fysisk
men dessverre måtte denne samlingen også kanselleres og holdes på
teams.

November
Hadde styremøte på teams for å diskutere innspill til
jordbruksoppgjøre.

Desember
Deltok på teamsmøte med lederne i fylker og raselag hvor agendaen
var organisasjonsutvikling, den uheldige vektsaken fra i sommer,
jordbruksoppgjøret og den gryende strukturdebatten som må
komme.
Styremøte på teams for å planlegge årsmøte og diskutere
organisasjonsendringene i TYR og jordbruksoppgjøret.

Medlemstall
TYR Østfold har 81 medlemmer, noe som er en liten nedgang fra året
før. Verving av nye medlemmer må bli en prioritert oppgave i 2021.

Jordbruksforhandlingene 2020
Dette har vært standpunktene til TYR Østfold og som vi har tatt med
videre:

Overordnet mål er at næringen skal være bærekraftig og lønnsom

Ammekua skal ha sin basis innenfor grovfor og beite og primært
utnytte ressurser som ellers vanskelig kan bli brukt til produksjon av
menneskemat

TYR mener at albedoeffekten samt karbonbinding ikke tas nok
hensyn til i klimadiskusjonen rundt drøvtyggere og klima.

TYR Østfold har i alle sammenhenger påpekt viktigheten av å ha ku og
gras også i vårt fylke og at vi trenger den samme økonomiske
utvikling som andre landbruksproduksjoner.

TYR Østfold mener at det må være lønnsomhet i storfeproduksjon i
sone 0 men er bekymret for de prosessene som nå er i faglagene,
særlig NB hvor regionene kjemper om rettigheter.

