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Året 2020 
Årsmøte blei arrangert på Lifjellstua i Bø 31. januar med 38 frammøtte. Sakslista bestod av 

vanlige årsmøtesaker, årsmelding, regnskap, godgjøring til styre og valg. Valget medførte 

noen endringer. Ole Jørgen Kårvand takka nei til gjenvalg som medlem av styret , inn kom 

Nils Petter Nordhov. Leder av valgkomiteen Synne Vahl Rogn, gikk av etter tre år i 

valgkomiteen. Opp som leder, rykka Ann Kristin Teksle. Ny i valgkomiteen, valgt for tre år, 

blei Nina Nærum. 
Fagdag klauvskjæring lørdag 29.02 
 
20 stykker møtte fram til fagdag i praktisk/teoretisk klauvskjæring hos Anita Høidalen på 
Hanto Gård i Lunde. Sertifisert klauvskjærer Dan Inge Loftheim viste fram praktisk 
klauvskjæring på en utmerket måte. Dyra hadde generelt svært bra klauver, men ett par 
unntak var det. Disse ble grundig gjennomgått av en svært kunnskapsrik fagmann. Faglig og 
sosial samling med nydelig servering i redskapshuset. 
 
Etter dette har alle planlagte arrangementer utgått grunna Covid-19. 
 
Test av okser på Staur  
I testomgangen 2020 - 2021 er det  tatt inn okser fra 4 besetninger i Telemark, og de er 
representert med 5, av de 80 oksene som er inne til test. Avlerne er Leif Hartveit (1 Hereford 
og 1 Limousin ), Finn Arne Askje med (1 Aberdeen angus), Morten Elgåen (1 Herford) og 
Ellen og Kjetil Bergan (1 Charolaise). 
 
Følg med på TYRs hjemmeside www.tyr.no eller TYR sin facebook-side for testresultater. 

Heatime 
I 2020 har Heatime-anlegget vært hos Elisabeth Haugarne 
 
 
TYR Telemark har, per 31.12.2020, 80 medlemmer, 5 flere enn i fjor. 
 
Styret har i perioden hatt 2 styremøter og har bestått av: 
                      Valgt for: 
Leder: Sveinung Kjellemo Lunde 1 år i 2020 
Nestleder: Elisabeth Haugarne Edland 2 år i 2020 
Styremedlem: Nils Petter Nordhov Skien 2 år i 2020 
Styremedlem: Anita Høidalen Lunde 2 år i 2019 
Styremedlem: Hans Jørgen Bjerva Ulefoss 2 år i 2019 
 
Sekretær: Natalie Mørken Nortura Til 01.04.2020 
 Martin Opheim GløersenNortura Fra 01.04.2020
  

Representasjon 
TYR 
Årets årsmøte blei arrangert på på Teams 02.04.2020. Peter Køller representerte 
Høglandsfeforeninga og Sveinung representerte TYR Telemark. Synne Vahl Rogn fra 
Bamble, ble valgt inn som vara til styret. 
 
Høstens ledersamling i TYR var på Teams 22.oktober, Sveinung representerte TYR 
Telemark. Temaer på møte var blant annet organisatoriske saker og innspill, orientering fra 
økonomiutvalget og saken angående justerte vekter i Storfekjøttkontrollen. 

http://www.tyr.no/


 
Telemark Bondelag 
TYR sitt kravdokument i forbindelse med jordbruksforhandlingene blei overlevert og 
presentert av Sveinung i fylkesstyremøte den 11.februar. 
 
 
Telemark Landbruksselskap 
Representantskapsmøte blei holdt 16. april på Teams. Jon Søli sitter som 2. vara til styret i 

Telemark Landbruksselskap. Nils Petter deltok fra Tyr Telemark. 

 

Samarbeid med Nortura 
TYR og Nortura har en sentral samarbeidsavtale, der Nortura stiller med sekretær til 
lokallaget, betaler porto ved utsendelser og sponser noe av bevertningen på møter og 
fagdager. Økonomisk bidro Nortura som følger i 2020: 
Sekretær, kjøring, porto, servering og kontorrekvisita: Kr 5015,- 
 

Styret 


