Årsmelding
Norsk Aberdeen Angus
2021

Innkalling årsmøte Norsk Aberdeen Angus
Kringler Gjestegård
Åsvegen 775, 2032 Maura
Lørdag 27 November 2021
Program lørdag:

Program søndag:

1200-1300

Lunch

1300-1400

Per Sigve Lien, daglig leder i TYR
TYR i nåtid og fremtid.

1400-1415

Benstrekk.

1415-1530

Kristian Heggelund, TYR
Kvige oppdrett til liv eller slakt. Kåring av hundyr.
Oksevalg til kviger av forskjellig type. ++
Fødselsindeks.

1530-1600

Pause med litt mat og drikke.

1600-1800

Årsmøte.

1900-1930

Sosial halvtime med litt godt i glasset før middag.

1930

Festmiddag.

0900

Frokost.

Priser: Årsmøtedeltagere dekker alle reiseutgifter selv, arrangementet ellers er kostnadsfritt.
Overnatting, husk og melde fra om overnatting: Antall, enkelt eller dobbeltrom.

Påmelding til norskaberdeenangus@gmail.com eller 90794273 innen 05. november.
Saker til årsmøtet sendes norskaberdeenangus@gmail.com innen 05. november.

Vel møtt!
Svein Eberhard Østmoe
Leder NAAL

Sakliste Årsmøte 2021

1.

Godkjenning av innkallingen.

2.

Valg av møteleder.

3.

Valg av to representanter til å skrive under protokollen.

4.

Styrets årsmelding.

5.

Regnskap.

6.

Valg.
-Valg av leder.
-Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.
-Valg av medlemmer til avlsutvalget.
-Valg av medlem til valgkomitè.
-Valg av revisor.
-Valg av representant til avlsutvalget i Tyr.
Valg skal være skriftlig hvis årsmøtedeltagere krever det.

7.

Fastsetting av medlemskontigent.

8.

Styrets forslag til arbeidsprogram.

9.

Revidering og godkjenning av avlsplan

10.

Innkomne forslag, samt saker som styret ønsker behandlet på

Styrets sammensetning i 2021 har vært:

Styret.
Leder.
Nestleder.
Styremedlemmer.
Varamedlemmer.

Svein Eberhard Østmoe
Espen Krogstad
Eva Stuedal
Torfinn Bakke
Merethe Mørk
Tom Are
Tore Kyllingmo
Avlsutvalget.

Leder.
Medlemmer.

Torfinn Bakke
Magnus Ness
Harald Dahl
Halvor Midtsundstad

Revisorer.

Ståle Westby
Christer Lien

Valgkomite.

Hans Petter Eide
Jørn Terje Dragly
Steinar Schanke

Styrets arbeid.
Covid 19 har også satt sitt preg på store deler av 2121 men
styret har arbeidet godt og hatt jevnlige styremøter. Nytt
av året er at vi har hatt styremøte fast en gang pr. måned.
Dette gjør at alle holder seg oppdatert og vi får en jevnlig
prat, alle styremøter har vært avholdt på Teams.
Norsk Aberdeen Angus har vært representert på TYR sitt
årsmøte og diverse infomøter med styret i TYR.
Avlsutvalget har vært representert på TYR sine
avlsrådsmøter.
Kontakten med Nortura,Prima Jæren og Meny er også tett,
Angusavtalen er en stor suksess.
Medlemsmasse.
Antall medlemmer var pr. 01.10-21 179stk, inkludert vårt
æresmedlem Niels Jørgen Aarvik. Dette er en økning fra
årsmøtet i fjor, da var vi 168stk.
Fint med en positiv utvikling i medlemsmassen

Årsmøte 2020.
Årsmøte 2020 ble avholdt på Teams 26.11, TYR ordnet med
deltagerlink og var til god hjelp under det digitale møtet.
Dette gjorde at møtet gikk etter tidsplanen og alt fungerte
smertefritt, takk til TYR for hjelp.
Styrets årsmelding ble gjennomgått av leder Svein Eberhard
Østmoe, Torfinn Bakke refererte fra avlutvalget. Styret fikk
skryt for godt arbeid.
Revidert regnskap ble gjort rede for og ble enstemmig
vedtatt.

Valget ble gjennomført og gikk som planlagt uten de store
diskusjoner, Steinar Schanke tok ikke gjenvalg i avlsrådet han
ble takket av, og fikk ros av leder for sitt lange engasjement i
avlsutvalget, og ikke minst for sitt bidrag i avl med flere
uttatte seminokser.
Avlsplan ble revidert og godkjent med en del endringer.

Årsmøteprotokoller kan leses i sin helhet på norskangus.no

Annonser 2021.
Styret er av den oppfatning at annonsering i fagblad er viktig
for å vise seg fram, derfor er det også i 2021 annonsert med
helsider i alle nummer av TYR magasinet og utvalgte utgaver
av Buskap.

Okseauksjonen på Staur.
Det ble nok en gang gjennomført nettauksjon for
Stauroksene.
Løsningen fungerte smertefritt og alle fikk god tid til og legge
inn sine bud- ros til TYR for godt arbeid! Alle Angus oksene
ble solgt over minstepris og spesielt seminoksene fikk gode
priser. Høyeste salgssum fikk Hovin Power med 120.000,- Vi
øynet mulighetene for ny rekord, men Lakris har fortsatt den
inne. Gjennomsnittsprisen for de 10 oksene havnet på
62.700,- Angus er ettertraktet, ingen tvil om det.
Norsk Aberdeen Angus gratulerer kjøpere og selgere med et
flott resultat.

Bilder av seminokser 2021

TYR årsmøte 2021.
TYRs årsmøte ble avholdt via teams 23.03.21, og det var 80
personer påmeldt møtet (48 med stemmerett). Året som har gått
siden sist årsmøte har vært krevende for organisasjonen, tidkrevende
saker som ikke har ført organisasjonen fremover har preget mye av
arbeidsåret. Men nå skal vi sammen legge dette bak oss og gå videre,
sa Gresseth. Han takket også for alt engasjement og entusiasme som
finnes hos TYRs medlemmer.
Norsk Aberdeen deltok på årsmøte med to representanter, Leder
Svein Eberhard Østmoe og nestleder Espen Krogstad. Årsmøtet ble
ført av ordfører Refsethås på en stødig måte. Årsmøtet foregikk uten
de store diskusjoner, men en del gode innlegg fra «salen» som ble
besvart fra styreleder, daglig leder og styret. Av innkomne saker var
det to omfattende saker, TYR-eide okser og ny
organisasjonsstruktur med endring i årsmøteutsendinger.
Når det gjelder saken om TYR- eide okser på teststasjonen er
styret i Norsk Aberdeen Angus av den oppfatning at dette er noe
som vil, og må komme. Det gir ikke gode signaler utad at
fortjeneste på okser på den nasjonale teststasjonen er så skjevt
fordelt mellom insettere. Når det er sagt er prosessen fram til
årsmøte mangelfull da raselag med nasjonal avl og
organisasjonen forøvrig ikke er tatt med på råd. I den forbindelse
forfattet NAA et brev som ble sendt til styret i TYR, daglig leder
og ordfører, brevet ble tatt til etterretning og styret valgte og
utsette vedtak til neste årsmøte og i mellomtiden ha en god og
grundig prosess forankret i hele organisasjonen.

NAA vil gi styreleder i TYR med sitt styre ros for en meget klok
beslutning. Vi er helt sikre på at vi sammen skal klare og finne gode
løsninger på TYR-eide okser på teststasjonen i fremtiden – gode
løsninger som er forankret i hele organisasjonen.
Ny organisasjonsstruktur og endring i årsmøteutsendinger, saken
har vært gjennomarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av
representanter fra lokallag, raselag, styret og administrasjonen.
Saken har vært ute på høring to ganger. Alle vedtektsendringer gikk
greit igjennom, men saken om årsmøteutsendinger var det knyttet
litt spenning til. Forslag A som er styrets innstilling gjør at vi går fra
48 stemmer til 37 stemmer i årsmøtet. Lokallag og raselag får 15
stemmer hver. Stemmene i raselagene fordeles med 2 stemmer til
hver av de raselagene med nasjonal avl, de uten nasjonal avl får en
stemme hver. Alternativ B ville beholdt maktfordelingen i årsmøtet,
men redusert utsendinger, det vil si at en person sitter med flere
stemmer i et møte. Fordelingen av stemmer mellom raselagene i
den gamle modellen baserte seg på medlemstall, dette gjorde at
Norsk ch kunne ha 4 stemmer og Angus for eksempel 2. Det
samme for lokallagene, TYR Innlandet satt der med flest
medlemmer og dermed flest stemmer.
Forslag A gikk til avstemming og ble vedtatt med minst mulig
margin, vedtekstsendringer krever 2/3 flertall. Maktfordelingen i
årsmøtet mellom raselag, lokallag og styret vil ikke bli mye forandret
med den nye modellen, men vi kan skjønne at store rase og lokallag
er noe skuffet. Uansett modell er vi avhengige av hverandre for og
få flertall i et årsmøte.

Valget foregikk uten benkeforslag og alle som var innstilt ble valgt.
Det nye styret i TYR ser da sånn ut:

Leder: Erling Gresseth
Nestleder: Jan Håvard Refsethås
Styremedlem: Ann Kristin Nes
Styremedlem: Per Ivar Lauman (ikke på valg i 2021)
Styremedlem: Per Øivin Sola (ikke på valg i 2021)
Styremedlem: Mari Østby (ikke på valg i 2021)
1.vara: Synne Vahl Rogn
2.vara: Anders Rettedal
3.vara: Karl Gustav Lofthus
4.vara: Gunnar Bjørndal
NAA vil takke for et godt årsmøte og ser fram til et nytt år der vi skal
jobbe for best mulig betingelser for våre Angus-avlere, og
ammekunæringa forøvrig.

Hjemmeside.

Vi prøver å legge ut saker av interesse på vår hjemmeside
og føler at vi gir ut god og nyttig informasjon der. Alt kan
forbedres og vi tar gjerne imot innspill fra dere medlemmer
på hvordan vi kan få en enda bedre hjemmeside med
relevant stoff.

Angus på Facebook

Vi drifter to facebook sider, den ene Norsk Aberdeen
Angus er en ren foreningsside der vi deler alle saker fra
vår hjemmeside og kommer med nyttig informasjon til
våre medlemmer og følgere, siden har 1885 følgere.
Den andre siden er en side der alle kan poste relevant
stoff om Angus. Bilder fra hverdagen, salg av livdyr og ikke
minst spørsmål og utfordringer i drifta. Ingen spørsmål er
dumme og vi har en veldig god tone på vår side. Fortsett
med det, flott med en side der alle respekterer hverandre
og kan kommentere uten og være nedlatende om andre.
Siden heter Norsk Aberdeen Angus forum og har 1429
medlemmer.

Anguskontakt.

Det er gitt ut et nummer av anguskontakt i 2021, det er
mye arbeid og produsere et blad og gode artikler er
vanskeligere for hvert år som går. Er det noen som har et
bidrag eller tips til nye retninger for bladet er vi veldig
glade for det.

Digital utstilling.
I et forsøk på å skape litt aktivitet i raselaget er det i år
arrangert en digital utstilling i samarbeid med TYR. Ved
fristens utløp ser det ut til at det er 8 produsenter som har
sendt inn bidrag, bidragene favner om alle kategorier.
Vinnere blir publisert på hjemmesiden så fort resultatet er
klart. Vi skulle ønske det var noen flere produsenter som
meldte seg på, men uansett spennende for de som er med.
Takk til dere som engasjerte dere i denne formen for
utstilling.

Angusavtalen.
Angusavtalen er en suksess og stadig flere produsenter tegner avtale.
Det er nå ca 1300 produsenter som har angusavtale som et valg for
innmelding. Angusavtalen bidrar til bedre produsentøkonomi og den
er en sterk bidragsyter til vårt nasjonale avlsarbeid. Det økte
seminsalget kan sterkt knyttes til vårt arbeid i samarbeid med
Nortura, Prima Jæren og Meny.
Vi har også forhandlet frem en bonus som gjør at vi kan tilbakeføre
store summer til våre medlemmer i form av tilskudd til innkjøp av
vekter og aktivitetsmåler. Refusjon av stambokføring kommer også
som et resultat av angusavtalen.
Pr.1 oktober var det levert 4600 dyr inn på angusavtalen, volumet er
fortsatt ikke nådd, så vi spår en lysende fremtid for angusavtalen.
Kanskje har vi også en nyhet å komme med på årsmøte I høst hadde Meny sine matskattprodusenter seminar på Røros, i den
forbindelse hadde de lunsj stopp på Koppang hos leder i NAA. Der
fikk de servert angusburger og en innføring i Norsk Aberdeen Angus
og den gode reisen med angusavtale.

Angusburger serveres til ca 60 matskattprodusenter

Medlemsfordeler.
Norsk Aberdeen Angus har jobbet seg opp en god økonomi og
disse midlene vil vi gjerne overføre til våre medlemmer. Vi
har satset på tre tilbud som er direkte avlstiltak, med det
skaper vi en vinn vinn situasjon - NAA hjelper sine
medlemmer med økonomisk hjelp, og vi får godt avlsarbeid i
retur.
Medlemsfordel 1, bidrag til innkjøp av vekt.

Det er pr 01.10 utbetalt 6 bidrag i vektkampanjen.

Medlemsfordel 2, bidrag til innkjøp av sensehub.

Det er pr. 01.10 utbetalt 14 bidrag i sensehub kampanjen

Medlemsfordel 3, stambok.
Stambokføring har blitt en stor utgift for mange avlere, NAA
refunderer deler av stambokføringsutgifter. Dette blir
avregnet i jan/feb hvert år og utbetales til produsent.

Det ble i 2021 (stambokførte i 2020) utbetalt refusjon for 182 dyr.

Norsk Angus på Island.
Det er født 16 renrasede anguskalver på Island i 2021, 10 kviger og 6
okser. Totalt er det blitt 45 kalver av norske embryo, i tilegg er det 3
drektige med embryo som kalver sommeren 2022. Av disse 3 er det 2
etter Kid av Vølstad og 1 etter Ivar fra Li.

Tabell, Kalver født i 2021

I sommer ble kvigene på Nautis inseminert med Laurens av Krogedal,
det ble et veldig bra tilslag på 80%
På Nautis har de nå 7 kuer fra 2018, 6 kviger fra 2019, 3 kviger fra
2020 og 10 kviger fra 2021. Totalt 26 avlsdyr.

Bilde, Karantene stasjonen Nautis

Kalvene etter Emil av Lillebakken var særlig flotte med godt lynne og
god tilvekst. Vi tapper sæd av oksene før vi selger de til bønder her på
Island. I sommer hadde vi 4000 doser av Emilsønnene. Noen bønder
er gode på inseminering og andre ikke, men det er hittil brukt 3055
sæddoser av norsk genetikk på Island, men ofte i krysning på
melkebruket.

Sønn etter Emil av Lillebakken

Bøndene på Island er fornøyd med det nye
arvemateriale fra Norge og ser flotte kalver med god
tilvekst. I fremtiden er vi interessert i å bruke genomisk
seleksjon så fort det lar seg gjøre.
I November skyller vi 3 kviger etter Emil av Lillebakken,
og vi håper Tjerand Lunde kommer og hjelper oss med
det.

Kviger etter Emil av Lillebakken som skal skylles i November.

Vekt registreringer i storfekjøttkontrollen.
Vi holder en jevn vektprosent på fødselsvekt, K200 og
K365. Problemet er at den er alt for lav.
Vektregistreringer har alt å si for vårt avlsarbeid, uten
vektregistreringer har vi ingen referanser til våre
avlsverdier
Norsk Aberdeen Angus oppfordrer sterkt til at våre
medlemmer veier alle kalver ved fødsel og avvenning.
Har du behov for vekt er det støtteordning for det i laget.

Storfekjøttkontrollen 2020

Storfekjøttkontrollen 2019

Semin.
Seminsalget har hatt en utrolig reise de senere år, vi skal ikke
mange år tilbake før tallene lå på rett over 1000 doser i året.
Angusavtalen er en stor bidragsyter her, så i tillegg til at
avtalen bedrer produsentøkonomien er den også en stor
bidragsyter i vårt avlsarbeid.
Tallene for 2021 viser at vi klarer og holde tritt med
rekordåret i fjor. statistikken sier at vi i utgangen av
september har solgt 20 doser mer en samme tidspunkt i
2020, 7788 doser.
Fortsetter vi det gode drivet vil vi også i år passere 10.000
solgte doser, det er vi veldig godt fornøyd med.
Vi har fortsatt noe og gå på når det gjelder seminbruk i
renrase avl. Laget har støtteordning på sensehub
aktivitetsmåler i 2021, det er fortsatt ikke for sent.
Takk for innsatsen i 2021, bruk Norsk semin

Årsmelding fra avlsutvalget.
Avlsutvalget har bestått av Harald Dahl, Magnus Ness, Halvor Midtsundstad og Torfinn
Bakke.
Året startet og sluttet for oss med å velge ut nye Eliteokser.
74068 Kid av Vølstad ble ny eliteokse for 2021 og 74043 Hovin Hauk gikk ut som eliteokse.
Når det gjelder Import okser så var dette lenge litt uavklart!
Vi fikk inn en okse Millah Murrah Nugget N266pv og var meningen å få 2 okser fra England
Tonely ezra og Fordel lockdown men pga. brexit så kom ikke disse til landet før sommeren
2021 og ble tilgjengelig først i juli så er nok bare brukt et fåtall doser av disse i 2021!
Nå viser det seg at det kan være bra at disse kom sent, fordi vi ikke har noen nye
importokser tilgjengelig i år. Vi ba tidlig i april Tyr/ Geno om å spørre Genex og World Wide
Sires om hva dei kunne ha av godkjente okser for eksport. Vi har også bedt dei sjekke ut
enkelt okser fra andre selskap i USA. Tilbake melding fra Geno er at forespurte selskaper ikke
svarer, har blitt purret på!
Staur.
Vi har 16 testplasser på Staur i år . Disse er fylt opp med avkom etter 74060 Jens av Grani.
74060 Junior av Nordstu og 74511 GF Hole in One 7c. I år så var det mange veldig bra okser
påmeldt og vi kunne vurdere okser mot hverandre. Vi hadde gode reserver å sette inn, når
det etter uttak var okser som av ulike årsaker falt fra før dei kom inn til test.

Avlsutvalget har ellers deltatt i styremøte, avlrådet og testutvalg, siden det har vært covid 19
så har alle møter vært på Teams. Noe som har fungert veldig bra når det gjelder uttak til
Staur.
Avlsutvalget håper at mange har inseminert med prioriterte okser i år også. Det kan bli flere
plasser på Staur i 2022 og vi trenger dermed flere kalver å velge blant.

Torfinn Bakke
Leder av Avlsutvalget

Forslag til arbeidsprogram for 2022.
•
•
•
•
•
•

Øke seminsalget.
Øke vektregistreringer.
Okseauksjonen og annet avlsrelatert arbeid.
Medlemsblad, annonser og eventuelle messer.
Angusavtalen.
Angus på Island.

Norge har åpnet opp igjen og det skal bli fint å treffes på
diverse arrangementer igjen. Det er nok mange som savner et
lite avbrekk fra hverdagen for å treffe gamle kjente, alle med
en lidenskap for angus.
Takk til alle medlemmer for godt avlsarbeid i 2021, et nytt år
starter snart med kalvinger, husk å veie kalver og registrer det
i storfekjøttkontrollen. Veiing er et enkelt og kjempeviktig
avlsbidrag.
Vel møtt på årsmøte!

For styret

Svein Eberhard Østmoe
Leder NAAL

