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ÅRSMELDING FOR TYR ROGALAND 2020 
 
Årsmøtet 2020 i TYR Rogaland ble avholdt på Bryne Kro og Motell på Bryne, i etterkant av 
ammeku kurset som ble avholdt samme sted. 31 deltok på årsmøtet, mange reiste hjem før 
årsmøtet startet, noe vi syns er kjedelig, da årsmøtet er fylkeslagets høyeste organ og der 
enkeltmedlemmet kan påvirke uten for lang tjenestevei.  
Det ble gjennomført ordinære årsmøtesaker, uten faglig innhold fordi dette ble ivaretatt på 
kurset. 
 

Styret i 2020 har bestått av: 
 
Styreleder: Inger Johanne Bligaard 
Nestleder: Trond Vidar Berge 
Kasserer: Elin Lode 
Styremedlemmer: Katrine Sunde og Tom Are 
1.varamann – Lise Marie Hatleskog, har ikke møtt på noen styremøter.De øvrige 
varmedlemmene har heller ikke blitt benyttet i inneværende år.  
Sekretær: Nortura v/ Karin Fuglestad 
 
 

Kort sammendrag av aktiviteten i laget gjennom året: 
Det er avholdt kun 4 styremøter i året som er gått. Dette har vært annerledes året. Det har 
vært godt fremmøte i styremøtene og de er blitt avholdt digitalt.  
 
TYR Rogaland har hatt lav aktivitet, sammenlignet med tidligere år. Covid -19 er 
hovedårsaken til det. Vi hadde store planer både om kjøttfe Càfeer vår og høst, stort 
sommertreff for hele familien med tema beite i beitesesong i teori og praksis, grill og sosiale 
aktiviteter for store og små. NLR avd Rogaland, skulle dra oss igjennom det faglige, vi la opp 
til en helg med camping. Faglig julemøte var også inkludert i aktivitetskalenderen.  Alt ble 
havarert, men vi håper å komme sterkere tilbake i kommende år. 
 
Sekretær fra Nortura, Karin Fuglestad, har bidratt med 65 timers arbeid gjennom dette året, for 
TYR Rogaland. 
 
Medlemstallet har vært stabilt gjennom hele året, noe få falt fra men like mange er kommet til. 
Ved utgangen av året var det 230 medlemmer. Dette er 10% av det totale medlemstallet i 
TYR, noe vi må si oss godt fornøyd med. Fylkeslaget har en god økonomi. 
 
TYR Rogaland hadde 2 representanter til årsmøte i TYR. Flere av våre styremedlemmer har 
også andre verv som gjør at de møter til årsmøte i TYR i andre roller. For kommende år er 
denne situasjonen endret. Det er særdeles viktig at Rogaland har sin stemme inn i TYR, slik at 
våre interesser blir ivaretatt på en god måte.  
 
Alle møter ble arrangert digitalt, det være seg årsmøte, ledermøte, auksjonen på Staur. Dette 
har vært annerledesåret. Vi krysser både armer og bein for at 2021 vil bli nærmere normalen, 
men antar at det er først i 2022 at vi igjen kan takk for sist, face to face. Det gleder vi oss 
utrolig til. Bondeyrket er ensomt nok slik det er og nå når vi alle har kjent på at våre sosiale 
arenaer er blitt spolert, så savner vi å møtes, utveksle erfaringer, være nysgjerrig på 
ombygging, nybygging, dyrene, beitene og generelt på deg og meg. Dette er en tid hvor vi 
oppfordrer noen og enhver til å ta en telefon og høre «hvordan går det hos deg»? 
 



TYR Rogaland 

Arbeidsprogrammet ble stort sett ikke fulgt. Vi avholdt ammeku kurset i januar 2020, vellykket 
som tidligere år, men etter det ble det bråstopp. Imidlertid så prøvde vi oss på en digital kjøttfe 
càfe senhøstes og den må sies å være vellykket. Tema var Ringorm og 
Dyrevelferdsprogrammet. TYR Rogaland var den som første gang brakte inn dette med 
dyrevelferdsprogram inn til hovedstyret i TYR. Det viser at vi ser trendene og er opptatt av 
generelt god dyrevelferd. Vi heier på det arbeidet som TYR gjør på denne fronten og påpeker 
at det er viktig å tenke teori og praksis i alle krav og pålegg som innføres i 
dyrevelferdsprogrammet. Om vi opplever lite samsvar mellom teori og praksis, vil disse 
påleggene ikke bli fulgt og det tjener ingen på.  
 
Fremover trenger vi å få promotert vår produksjon på en positiv og god måte. Når vi ser at 
importen av storfekjøtt øker fordi vi ikke klarer å opprettholde produksjonen, men har en 
nedgang, så betyr det at vi har potensial for å øke produksjonen og få flere til å starte med 
ammeku. Klart at lavere produksjon har sammenheng i økonomien i ammeku/spesialisert 
kjøttfe produksjon. Her håper vi at årets landbruksoppgjør vil gi en bedring i økonomien vår, 
men også at prisene hos slakteriene blir justert opp.  
 
Hvordan skal i klare å få profilert vårt helt unike produkt? «Norsk storfekjøtt på norske 
ressurser»! Slakteriene sier de ikke klarer å ta ut merprisen i markedet og derfor ikke har 
mulighet til å gi oss høyere priser på slaktene. Det trengs innspill og dere som er våre 
medlemmer besitter mange synspunkter og gode ideer. La oss høre de – skal vi klare å få 
bedre økonomi i spesialisert storfekjøtt må vi klarer å formidle hva som unikt med vår 
produksjon slik at forbrukerne etterspør og betaler for våre produkter.  
 
Alle våre samarbeidspartnere, fra Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland Bondelag, Bonde- og 
småbrukarlag til Samarbeidsrådet for landbruksorganisasjonene har heller ikke klart å 
opprettholde sine aktiviteter. Det har også bidratt til at det har vært lite samhandling og dialog 
mellom de og oss. Dette opplever vi som negativt da vi i TYR Rogaland er små i forhold og har 
behov for å være med å påvirke retning og strategi. Det er viktig at TYR som organisasjon er 
til stede på ulike arenaer hvor vi kan fremme våre produksjoner og saker. Det handler om å 
være synlig og fremme vår stemme. Vi må jobbe videre og eventuelt selv inviteres oss inn i 
aktuelle fora hvor vi ønsker å delta.  
 
Styret har fungert godt, arbeidsoppgaver er blitt fordelt og utført, og samarbeidsklima innad i 
styret har vært fint.  
 

Fra nå og fremover så kan det bare gå en vei og det er oppover       

 
 
På vegne av styret i TYR Rogaland 
Inger Johanne Bligaard 
-leder- 

 


