
   
         

Protokoll styremøte 21. januar 2021 

 
 
Sted:  Teams  
 
Tilstede:  
Styret:   Eling Gresseth, Per Øivin Sola, Per Ivar Laumann, Ann Kristin Nes, Synne Vahl Rogn og 

Asbjørn Dahlen 
3. vara: Karl Gustav Lofthus 
Admin: Per-Sigve Lien. Eli Hveem Krogsti deltok på sak 13/2021 
 

I tillegg møtte ordfører Jan Håvard Refsethås og valgkomiteen ved Hogne Bjørkelund, Silje Eckdahl og 
Sven Reiersen. 

 
 
Sak 01/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Vedtak 
Styret godkjenner innkalling og sakliste 

 
 
Sak 02/2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. desember 2020 
 
Vedtak 
Styret godkjenner protokoll fra styremøte 16. desember med de endringer som er foreslått i møtet. 

 
 
Sak 03/2021 Orienteringssaker 
Det ble orientert fra fagområdene og møter som styremedlemmene har deltatt på. Fagområdene er 
det ble orientert om var; 

• Avl 

• FoU 

• Info 

• Organisasjon/marked 

• Administrasjon 
 
Vedtak 
Styret tar det framlagte til orientering 

 
 
Sak 04/2021 Regnskap for desember 
På grunn av årsavslutning var dessverre ikke regnskapet klart, men det ble referert til foreløpig 
resultat. Regnskapet blir endelig godkjent på styremøte i februar.  
 
Vedtak 
Styret tar det framlagte regnskapet til orientering 

 



Sak 05/2021 Godkjenning av tilbakeføringer og bonuser for 2020 
Ordninger for tilbakeføring til raselagene og aktive avlsbesetninger ble endret for 2020. Gjeldene 
regler for tilbakeføringer ble gjennomgått. 
 
Beregning at seminbonus til raselagene er spesielt komplisert siden det ikke er mulig å hente ut 
oversikt over fordeling mellom melk og kjøtt på kjøttfesæd som er solgt gjennom Geno-okse. Det er 
derfor laget en beregning som tar hensyn til fordelingen mellom melk og kjøtt på ordinært salg av 
semin gjennom inseminør, mens det for semin solgt gjennom Geno-okse er forutsatt brukt 60% på 
kjøttfe og 40% på melkeku. Det er samme fordeling som brukes framover i fordelingen av doser 
mellom Geno og TYR.  
 
Vedtak 
Styret støtter den beregning som er gjort i forhold til seminbonus raselag, og godkjenner foreslått 
utbetaling av seminbonus. Styret godkjenner også foreslått bonus til aktive avlsbesetninger og 
utbetaling av eliteoksebonus. 

 
 
Sak 06/2021 Forslag om at TYR kjøper alle okser til fenotypetesten – plan og finansiering 
Eierskapet til okser på Staur har variert gjennom tiden i TYR. I 1997 eide TYR alle okser som sto i 
fenotypetest. Prinsippet var innført som følge av en sterkt omdiskutert avlsplan fra 1990. 
  
Som følge av sak 83/2020 er det kommet opp flere aktuelle tiltak i forhold til TYRs avlsarbeid. Det er 
blant annet foreslått at ordningen med avler-eide okser fjernes, og at TYR kjøper alle okser som skal 
inn på test.  
 
Vedtak 
Styret slutter seg til administrasjonens forslag til videre behandling av saken med endelig 
styrebehandling i mars 2021.  

 
 
Sak 07/2021 Auksjon på Staur 
På grunn av korona-situasjonen ble det diskutert om auksjonen på Staur skal være fysisk- eller digital 
auksjon. Administrasjonen foreslår at auksjonen på Staur gjennomføres digitalt. Ved at dette tidlig 
blir avklart kan planleggingen starte nå, og risikoen for unødvendige kostnader reduseres.  
 
Det ble lagt fram planer for forbedringer i forhold til gjennomføringen i 2020. 
 
Vedtak 
Styret støtter administrasjonens forslag om at auksjonen på Staur 2021 gjennomføres digitalt, med 
de forbedringer som er foreslått. 

 
 
Sak 08/2021 Årsmøtet 2021 
Med den siste tids utvikling med hensyn på korona og smitteverntiltak anbefaler administrasjonen at 
årsmøtet 2021 endres til digitalt.  
 
Vedtak 
Styret vedtar at årsmøtet 2021 avholdes digitalt tirsdag 23. mars. Styret godkjenner forslag til 
innkalling til årsmøte 2021.  

 
 



Sak 09/2021 Endelig budsjett for 2021 inkludert vedtak om priser og tilbakeføringer for 2021 
I styremøtet ble det lagt fram forslag til budsjett med priser og tilbakeføringer for 2021.  
 
Vedtak 
Styret ber om at det legges fram endelig budsjett på styremøte i februar der de foreslåtte endringer 
er tatt inn i nytt budsjett.  

 
 
Sak 10/2021 Forslag til styrets melding for året 2020 
 
Styret fikk framlagt forslag til styrets melding for 2020. Styrets melding med fullstendig årsrapport 
godkjennes på styremøte i februar. 
 
Vedtak 
Styret ber om at forslag til styrets melding korrigeres i forhold til innspill i møtet. Disposisjon og plan 
for årsrapport 2020 støttes, og ber om at fullstendig årsrapport med styrets melding framlegges for 
endelig godkjenning på neste styremøte. 

 
 
Sak 11/2021 TYRs krav i Jordbruksforhandlingene 2021 
Det er gjennomført en prosess i rase- og fylkeslagene med hensyn på innspill til 
Jordbruksforhandlingene 2021. På bakgrunn av innspill har Økonomiutvalget utarbeidet et endelig 
forslag til innspill Jordbruksforhandlingene. Styret støtter hovedpunktene i kravet, som er; 
 
1. «Ku med kalv på beite»: 

• Tilskudd pr ku med kalv på beite i sone 1-5A           -    kr 1.000.- 

• Tilskudd pr ku med kalv på beite i sone 5B, 6 og 7       -   kr 1.500.- 
2. Driftstilskudd er et av de viktigste tilskuddene for ammekunæringen og foreslås endret slik. 

• Alle soner; 
o   6-25  ammekyr  - kr 6.000.- 
o 26-50 ammekyr - kr 5.000.- 
o 51-75 ammekyr - kr 4.000,-      

3. Økt tilskudd husdyr 

• TYR foreslår at dagens satser tilskudd husdyr ammeku øker til ny sats kr. 4.700 (+kr 520) 
4. Tilskudd til norsk kjøttfeavl   

• TYR mener at kravet finansieres med økte midler over jordbruksavtalen med 2 millioner 
kroner 

5. Andre tiltak 

• Satser for tilskudd avløsning til ferie og fritid 
o Tilskudd avløsning ammeku – ny sats kr (4109x0,5) = kr 2.055 
o Maksimalsats for avløsning til ferie og fritid – ny sats kr 130.000 

 
Vedtak 
Styret støtter økonomiutvalgets endelige innspill til Jordbruksforhandlingene 2021. Styreleder og 
daglig leder fullfører innspill til jordbruksforhandlingene i forhold til innspill i møtet.  

 
 
  



12/2021 Endring i regelverk Krav og goder aktive avlsbesetninger 
 
Endring i regelverk «Krav og goder aktive avlsbesetninger» ble diskutert på styremøte 16. desember i 
sak 137/2020. Deretter er det behandlet i Avlsrådet i møte 18. januar 2021 som har gitt sin støtte til 
foreslåtte endringer. 
 
Vedtak 
Styret vedtar foreslått endring i regelverk for Aktive Avlsbesetninger. Endringen gjelder fra 2022, slik 
at godkjenning for 2022 er basert på resultater i 2021.  
 
Mindretallet i styret ønsket at endringene skal gjelder fra 2021, basert på resultater i 2020. 

 
 
Sak 13/2021 Avtalen med NLR – orientering om videreføring av samarbeid 
TYR inngikk avtale med NLR i 2020 med mål om å videreutvikle en bærekraftig ammeku- og 
storfekjøttproduksjon gjennom styrket økonomi og gode fagmiljøer. På grunnlag av de positive 
tilbakemeldingene er det ønskelig å videreføre ordningen og samarbeidet med NLR. TYR vil likevel 
endre tilbudet noe, og følgende vil derfor gjelde for at nye medlemmer skal kunne motta tjenesten: 

• Man må ha vært aktiv ammekuprodusent (søkt om produksjonstilskudd) i maks to år (dvs. 
forholdsvis nyetablert, men med noe erfaring) 

• TYR vil tilby opp til to fôranalyser 

• NLR vil fortsatt stille med vederlagsfritt besøk og tilby uttak av grovfôrprøver til medlemspris 
 
Vedtak 
Styret tar endring i avtalen med NLR om tilbud til nye ammkuprodusenter til orientering 

 
 
Sak 14/2021 Orientering innkomne brev 
Det er kommet brev/epost fra: 

• Norsk Charolais angående disruptive gener. Dette brevet er besvart av styreleder 

• Odd Grundt har sendt henvendelse til administrasjon om overtakelse av import. Denne er 
besvart av administrasjonen. 

• Det er kommet klage til administrasjonen på erstatning etter Nanook av Høystad. Klagen er 
besvart av administrasjonen 

• Brev fra valgnemda i Norges Bondelag 
 
Vedtak 
Styret tar de framlagte henvendelser til informasjon  

 
 
  



Sak 14/2021 Eventuelt inkludert evaluering av møtet 
 
Neste styremøte 23. februar blir på teams 

 
 
 

Hamar 21.01.2021 
 
 
Erling Gresseth    Synne Vahl Rogn  Ann Kristin Nes 
Styreleder    Styremedlem            Styremedlem 
 
 
 
Per Øivin Sola     Per Ivar Laumann  Asbjørn Dahlen  
Styremedlem                                   Styremedlem         Styremedlem 
 
Kopi : Karl Gustav Lofthus 


