
Referat - Årsmøte Norsk Bufe
Tid:  10.februar 2022
Sted: Lien Fjellgard i Seljord og på Teams

Deltakere Fysisk:
Marius Risdal LFT
Tor Isak Oxum LFT
Gunhild Dagstorp LØR
Freddy Edvardsen LØR
Gunnar Skadberg VR
Knut Thunheim VR
Bjørn Karsten Ulberg Valgkommite
Tone Hovde Varamedlem Bufe
Lina Aasan Nestleder Bufe

Deltakere Teams:
Ingvild Oldre Heggom VF
Kent Inge Hansen Dølafelaget
Kristin Wogstad Kasserer Bufe
Ole Martin Bolstad Observatør
Trond Norland Observatør
Olav Svoen Observatør

SAKSLISTE:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste godkjent

2. Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen

Ordstyrer Lina Aasan, Referent Freddy Edvardson
Marius Risdal og Knut Thunheim skriver under protokollen,

3. Årsmelding

Ordstyrer leser igjennom årsmeldingen.
Årsmeldingen ble godkjent med kommentar at den er lang og styret bør prioritere å ha færre
aktiviteter. Styret i Norsk Bufe bør prioritere innspill til jordbruksforhandlingene.

4. Revidert rekneskap



Kristin Wogstad leser igjennom, Rekneskapen er revidert og godkjent av Kjell Trandokken. Årsmøtet
godkjenner regnskapet.

5. Budsjett. Fastsetting av kontingent for laga.

Kasserer leser igjennom budsjett.
VR v/Knut Thunheim stiller spørsmål om utstilling på Bygdøy skal brukes 70 000 kr på? Burde vi
heller satse på vandreutstilling?

Budsjett er godkjent med oppfordring til å omdisponere penger fra utstilling på Bygdøy til
andre aktiviteter, for eksempel vandreutstilling og Dyrskun. Kontigent for laga endres ikke.

6. Arbeidsplan – strategiplan for kommende år.

Ordstyrer leser igjennom

Kommentarer om seminar om ombygging til løsdrift:
LFT v/Marius Risdal stiller spørsmål om vi skal fokusere på ombygging til løsdrift, vi må passe på at
unntaksbestemmelsen for gamle raser opprettholdes.
VR v/Knut Thunheim sier vi må ha i to ting i hodet og passe på at hvor det er hensiktsmessig må det
fortsette være mulig med båsfjøs.
Årsmøte er enige om at seminar kan gjennomføres allikevel.
LØR v/Gunhild Dagstorp kommenterer at Styret i Norsk Bufe kan ta hjelp av medlemmer fra
raselagene ved gjennomføring av seminar.

Kommentarer om Dyrskun:
VF v/Ingvild Eldre Heggom sier vi må passe på at en person får ansvar for Dyrskuhelgen og at flere
må byttes på å stå på stand.

Ingen på årsmøtet ser for seg at styret trenger å ordne med hotell til de som stiller på Dyrskun. Det blir
dyrt og pengene bør heller brukes til lønn for de som står på stand.
Styret oppfordres å finne en person som kan være ansvarlig for stand på Dyrskun, og kan begynne
med å spørre Kjell Gunnar Håkull.

Strategiplan er godkjent med ovenstående kommentarer.

7. Inkomne saker
Fra Styret:

VR v/ Knut Thunheim ønsker å gå gjennom forslaget til dokument med innspill til
jordbruksforhandlingene først. Årsmøte godtar det.

-Forslag til dokument med innspill til jordbruksforhandlingene

Ordstyrer leser igjennom.
Samarbeid med Geno: Det skal legges inn litt mer fakta om hvor mye det koster å inseminere ei ku og
hvordan den høge seminprisen slår ut, og hvor raskt det spiser opp bevaringstilskuddet.



Punkt 1 i innspillene:

LØR v/Gunhild Dagstorp  stiller spørsmål om hvorfor de forskjellige kvm er nevnt i eksempelet.
Det skal sjekkes opp og settes inn en forklaring på antall kvm.

VR v/Knut Thunheim hadde en kommentar til innspill:
- Dette lovforslaget vil komme til å få store konsekvenser for hele storfenæringa generelt, men for
bruk med de gamle norske kursene spesielt.
VR-laget støtter forslag om arbeid for økte bevilgninger til ombygging/nybygg av lausdriftsfjøs,
samtidig som det gis muligheter for oppgradering og videreføring av drift med båsfjøs også etter 2034
der forutsetningene tilsier at dette er mest hensiktsmessig.
Forhold som økonomi , areal, landsdel, beliggenhet, klima etc. Vil i mange tilfeller gjøre det mer
aktuelt og fordelaktig med drift på båsfjøs.

LØR hadde en kommentar at det skal legges inn en setning at et eventuelt ekstra driftstilskudd til
melkeproduksjon med gamle raser ikke må gå på bekostning av bevaringstilskuddet.

Årsmøtet vedtok å ta med disse kommentarene i innspillene.

Punkt 2 i innspillene:

Ordstyrer nevnte for årsmøtet at faglagene mest sannsynlig vil gå for en differensiering av
bevaringstilskudd uansett hva Norsk Bufe presenterer i innspillene sine.

VR-laget fremmet innspill om differensiering i bevaringstilskuddet for bevaringsverdige storferaser
mellom ammekyr og mjølkekyr der differansen mellom satsene bør være 2000,- eller mer pr/individ
til mjølkekua. Foreslåtte summer til diskusjon var hhv. 4000,- til ammeku og 6000,- mjølkeku.
I tillegg fremmet de innspill om deling av NB sitt forslag på 5000,- i bevaringstilskudd pr individ for
ungdyr til i stedet å utgjøre 2500,- pr individ i bevaringstilskudd til kviger av bevaringsverdig rase og
2500,- pr individ i eget tilskudd til kviger og kasterater av bevaringsverdige raser på beite. For begge
tilskudd gjelder krav om minst 87,5% raserenhet.
Årsmøtet i Norsk Bufe vedtok at bevaringstilskuddet bør differensieres mellom ammeku og mjølkeku.
Det ble av årsmøtet vedtatt å komme med innspill på 5000,- i sats pr individ for ammekyr og 7500,- i
sats pr individ for mjølkekyr.
For ungdyr ble det vedtatt tilskuddssatser som foreslått av VR-laget. Dette vil slå positivt ut og
stimulere til oppfôring, forhåpentligvis begrense kryssingsavl og stimulere til å få ungdyr ut på beite.

LØR v/ Gunhild Dagstorp kommenterte at for at det skal hensiktsmessig med tanke på bevaring så må
det være en aldersgrense på ungdyr på 12 måneder og bevaringstilskuddet bør kun gå til de som får
renraset avkom for å stoppe kryssingsavl.

Årsmøte vedtok at disse kommentarene blir med i innspillet.

Punkt 3 i innspillene:



VR v/Knut Thunheim spilte inn at det bør stå hos produsent som også har melkeproduksjon med
bevaringsverdig rase.

Forslaget ble nedstemt av årsmøte og forslaget står som det gjør nå.

- Forslag til nye vedtekter

Ordstyrer leser igjennom forslaget fra styret.

LFT v/Tor Isak Oxum kommenterer at det burde være at  hvert medlemslag velger en representant
med personlig vararepresentant som går inn i styret i Norsk Bufe.

Vedtak:
Norsk Bufe ledes av en representant fra hvert medlemslag. Medlemslaget er selv ansvarlige for
å velge representant samt en vararepresentant som blir med i Norsk Bufe sitt styre.
Stryk at det skal utnevnes to varamedlemmer.
Legg til at det skal utnevnes to som skal skrive under protokollen.
Legg til at styret velger selv minimum to utsendinger til å presentere innspillene til
jordbruksforhandlingene.
Valgkommiteen sin oppgave blir å finne revisor, foreslå leder og foreslå styregodtgjørelse.
Egen instruks for valgkommite er ikke da nødvendig.

- Forslag til honorar for styremedlemmer og andre
Styret gikk ut av salen når honorar ble diskutert.

Årsmøtet vedtok disse satsene:
Leder 10000kr
Sekretær 7000kr
Kasserer 7000kr
Øvrige styremedlemmer 5000kr

I tillegg ble det vedtatt møtegodtgjørelse:
1300 kr for fysisk møte
500kr for digitalt møte.

Kjøregodtgjørelse ble vedtatt til 3,50 kr.

Fra Laget for Østlandsk rødkolle:
- Innspill til jordbruksforhandlingene: De har kommentert styrets forslag. Dette tas opp under
behandling av saken over.
- Innspill til vedtekter Norsk Bufe:
De har tilleggsforslag på § 4 Årsmøtet:
- Fastsetting av styregodtgjørelse: Valgkomitéen bør ha oppgaven med å legge fram forslag på
styregodtgjørelse som vedtas av årsmøtet.
- Det bør også velges utsendinger til jordbruksforhandlingene, to utsendinger og en
varautsending, disse trenger ikke å være medlemmer av styret i Bufe.
Valgkomitéen legger frem forslag på disse kandidatene.



Innspillene ble diskutert i saken  over.

Øvrige innspill:

Navn:
Norske Landraser av storfe ble vedtatt som offisielt navn for noen år tilbake. Vi ønsker å
gjøre oss mer forstått og støtter NIBIOs bruk av beskrivelsen; Norske bevaringsverdige
storferaser, det vil da være vårt ønske at dette var det offisielle begrepet på, ja, våre
bevaringsverdige storferaser.

Vedtak: Årsmøte vedtok at det offisielle navnet går tilbake til Norske bevaringsverdige
storferaser.

Økonomi:
LØR har også noen kommentarer til økonomien. Dette tas opp under behandling av regnskap
og budsjett.

Fra Laget for Vestlandsk raukolle:
Laget har sendt inn forslag til veiledende livdyrpriser.

VR nevnte at denne saken var ment som en styresak og det ble derfor ikke gjort noen vedtak på
årsmøte på denne saken.



8. Valg:

Vi takket av Mari Bjørnsrud-Gabrielsen, Kristin Wogstad og Kjell Trandokken. De har gjort en solid
innsats i Norsk Bufe. Takk.


