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Styret i Laget for
Østlandsk Rødkolle:
Leder:
Erik Skretteberg
Vikersund
481 90 703
eskre@hotmail.com
Nestleder:
Gunhild Dangstorp
Varteig
416 40 885
gundan@ostfoldfk.no
Kasserer:
Hans Ingvald Bjerke
Dokka
haibjerk@online.no
Sekretær:
Tonje Aas
Maura
tonjeaas@icloud.com

VIL DU BLI MEDLEM OG STØTTE VÅRT ARBEID I
BEVARINGEN AV ØSTLANDSK RØDKOLLE?

Styremedlem:
Erling Ek Iversen
Råde
erling.ek.iversen@gmail.com

MEDLEMSKONTINGENT:

Styremedlem:
Freddy Edvardsen
Sperrebotn
fredv@live.no

400,- FOR ENKELTMEDLEM
600,- FOR FAMILIE / SKOLER / INSTITUSJONER

1. varamedlem:
Kristin Elvatun
Eggedal
kristin@nerum.no

Bankkonto: 0539.08.08617

2. varamedlem:
Hege Kjernaas
Eggedal
hege.kj@hotmail.com
Avlsutvalg:
Erik Skretteberg
Vikersund
481 90 703
eskre@hotmail.com
Odd Roar Stenby
Blaker
915 61 169
orstenby@frisurf.no
Gunhild Dangstorp
Varteig
416 40 885
gundan@ostfoldfk.no
Tonje Aas
Maura
916 16 627
tonjeaas@icloud.com
www.rodkollelaget.com
FB: Østlandsk Rødkolle, norske og svenske
Bank: 0539.08.08617
IBAN: NO800539080617 (DNBANOKK)

LIVDYRKONTAKT:
Annonsering av livdyr er en gratis medlemstjeneste i
laget. Handel og oppgjør er en sak mellom kjøper og
selger. Avlsutvalget anbefaler helseattest ved
omsetning av dyr.
Det er stor etterspørsel etter livdyr om dagen;
gardsokser, kvigekalver, kviger og kuer. Ta gjerne
kontakt om du har noen å selge eller om du ønsker å
kjøpe.
Kontakt:
Tonje Aas

tlf: 916 16 627

Forsidebilde: Frk. Filuria, far 44013 Power, morfar 44002
Rosetten.
Baksiden: Rødkolle på Aschjem gård, med Østensjøvatnet
i bakgrunnen.
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H

ei alle medlemmer av Laget for
Østlandsk Rødkolle! Først vil jeg som
redaktør av Kolla, beklage den altfor
lange «medlemsbladtørken» - det er ikke uten
grunn jeg kaller det nettopp «tørken», for det
har en stor sammenheng med hvordan
tørkesommeren virket inn på daglige
gjøremål, ihvertfall her hos meg. Uten å
utbrodere dette videre, håper jeg på tilgivelse
for dette, og lover å komme sterkere tilbake.
Alt ser jo lysere ut nå framover, med normal
snøsmelting og et ekstremt godt høsteår for
oss alle! Vi får ihverfall håpe på det.

ønskelig, gjerne med navn på dyret og
stamtavle.

Med ønske om god påske og trivelig våronn!
Tonje

Laget på sin side, har vært virksomt hele
veien. Vi leter stadig etter dyr for omsetning,
vi opplever nemlig at mange er interessert i å
starte med Østlandsk Rødkolle, enten som hel
ammekubesetning eller som ekstra tilslag til
mjølkeproduksjonen. Dette er utrolig trivelig
og givende å arbeide med! Vi håper bare vi
kan skaffe livdyr til alle som måtte ønske det!

Innhold Kolla 1-2019
side 4-5
side 6-7
side 8-12
side 13-20
side 21-27

Når det gjelder okser til avl, er vi også opptatt
av dette – både gårdsokser og okser til semin.
Nå som mordyrsituasjonen i rasen har steget
til utrolige 452 individer, ser vi behovet for å
fokusere litt videre på egenskaper, og der
setter vi lynne høyt. Vi har dessverre fått
tilbakemeldinger på at rødkolla er litt «stri»,
og for å få flere til å ønske og begynne med
rødkoller, må vi ta tak i denne
problematikken. Videre er det
mjølkeegenskaper med tilhørende jurhelse,
samt fokus på beineksteriør som utgjør
fokuspunkter i videre avl.
Til høsten er det 20 års jubileum for laget som
står for tur. Dette skal holdes første helga i
august på Vikersund. Her skal det holdes
auksjon på rødkoller, samt «jubileres» for
laget. Håper alle setter av helga og booker seg
inn på Tyrifjorden hotell, slik at vi kan feire
laget sammen! Mer om dette kommer fra
Jubileumskomitéen litt seinere.
Dyrsku’n arrangeres nok et år, og vi håper så
mange som mulig kan stille med favorittkua si,
eller ta med unga så de kan stille en kalv.
Siden denne utgaven av Kolla er beklagelig sein,
er bladet proppfullt av årsmøtereferat. Det er
veldig trivelig å få historier fra dere der ute, så
det er bare å sende inn! Bilder er også meget
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Sommertur 2018
Aschjem Gård
Årsmøte 2017
Englandstur 2019
Årsmøte 2018

Sommertur juli 2018

Reisen startet ved at vi møttes på Kalnes vgs. Fylte opp en minibuss og kjørte nedover mot Gøteborg,
med en liten stopp ved systembolaget i Strømstad og fikk med oss noe som skulle holde oss fri for
«tannstein» på turen.
Første overnatting var på hotellet Fars Hatt ved Bohus festning. Torsdagskveldene der var det i
sommer «hold igong aften» med grillbuffé, konsert og mange unge partysvensker. Vi hygget oss med
god mat og drikke. Trakk oss litt tilbake etter hvert for kunne holde gode samtaler i ro og fred.
Fredag inntok vi en god frokost og kjørte videre til slottsparken i Gøteborg hvor de har litt forskjellige
dyr. Der gikk vi en liten runde og fikk sett to rødkoller
oppe på toppen. Veldig varmt og tørt for disse dyrene
også.
Veien gikk videre mot Halmstad, vi stakk innom Wapnö
gård og spiste en god lunsj på Wapnö slott. Vi gikk en
runde og tittet på gården, dyrene og gårdsbutikken og
kjøpte billetter til omvisning dagen etter.
Kjørte så til Lanthotell Lögnäs Gård i Laholm der vi skulle
overnatte. Det var kjempevarmt og vindstille så det var
om å gjøre å få i seg kaldt drikke og å finne skygge i
gården.
Buffé med mye godt var bestilt til kveldens middag. Vi var en gjeng som satt pris på å kose oss ute til
det ble mørkt, og vel så det. Gode historier og høy latter ut i de sene timer ble det – med et
humoristisk innslag fra Göran (en annen gjest), som vi vil minnes med glede i mange år fremover …

Lørdag møtte vi til omvisning på Wapnö (www.wapno.se), guiden var kunnskapsrik og hadde satt seg
godt inn i stedets historie, drift av gården og produktene. Wapnö satser på at alle råvarer skal komme
fra gården hvor de også produserer produktene. De har egen gårdsbutikk med varer fra egen
produksjon. Meierivarer fra eget gårdsmeieri,
forskjellige øl fra gårdsbryggeriet, kjøtt fra egne
dyr, grønnsaker fra egne veksthus og mel fra
egne åkre.
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Videre gikk ferden til Mostorps Gård (www.mostorpsgard.se), dette er en stor gård med slakteri,
foredling og salg av kjøtt direkte fra gården. Vi ble med på en guidet visning hvor vi ble fraktet i
prærievogner. Der kjørte vi innom beitelandet hvor kjøttfe av diverse raser oppholdt seg, vi ble også
svippet innom beitet hvor de har bisonokser.

I nabolaget hvor vi bodde var det en antikk/loppis butikk. Da vi omsider fant frem til den, ble det
handlet blant annet en flott oljelampe, serviser, redskap og en gammel kutavle. Det var plassen i
minibussen som satte begrensingen på handelen, ellers hadde det nok blitt enda større handel!
Søndag reiste vi hjemover etter frokost og utsjekking. På hjemreisen stakk vi innom enda en liten
loppis, til alles store glede! Vi spiste lunsj på Lyckorna Brygge i Ljungskile, et flott sommersted som kan
anbefales.
Vel hjemme i Norge igjen skilte vi lag. Godt med en tur med faglig påfyll, mye latter og noe som kunne
få tankene litt vekk fra bekymringene med tørken og fôrkrisa hjemme, og ikke minst godt å bli kvitt det
vi måtte hatt av tannstein!
Takk for en fin tur!
Grete
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Et langt rødkolleliv på Ås
Gunder Skiaker

Gårdoverdragelse på Aschjem gård i Ås stod for tur.
Det var eldstedatter som skulle føre den over 250 år
lange slektshistorien videre. Forrige generasjon hadde
langt ned melkeproduksjonen og drevet en del med
nyarrondering, slik at det nå var ren såkornproduksjon
på gården. Vi satte oss noen mål for vår brukstid;
legge om til økologisk drift for å prøve og bedre
jordkvaliteten og få tilbake livet på gården. Mannen er
utdannet lærer, så det var spennende å prøve om vi
sammen kunne gi et pedagogisk tilbud til elever med
behov for en mer praktisk skolehverdag. Til dette
trengte vi noen dyr – det gamle fjøset som var bygd i
1889 og ombygd i 1952, hadde huset 25 melkekuer
med påsett, så det var plass nok til flere dyreslag. Vi
begynte å orientere oss om mulighetene. Det var et
oppslag i Bondebladet om noen rødkollekuer på
Linderud gård på Furuset i Oslo. Vi kom i kontakt med
livdyrformidleren i Rødkollelaget, som viste seg å
være fjøsmester på Jønsberg Videregående. Vi ble
invitert til Stange og møtte Olav Sundet, en dyrekjær
kar som ivret stort for gamle raser og kanskje særlig
Rødkolla. Etter en strabasiøs tur til Jønsberg (den
gamle Caravellen vår takket for seg under turen),
hadde vi bestemt oss for at det var Rødkolla vi skulle
ha i det gamle fjøset.

naturlig enn å kalle opp den ene etter fjøsmesteren?
Derfor ble det Olava, og den andre Godlita. Dessverre
måtte vi etter en tid nødslakte Godlita, men vi hadde
heldigvis igjen Olava.

Olava tjenestegjorde på gården i 17 år og ble 18 år
gammel. Elevene ble fort glad i Olava, da hun var så rolig
og lot seg klappe – og det var ikke farlig å la henne ta
imot kjærlige stryk fra elever med svært liten erfaring
med så store dyr. Landbruksmuseet på Ås hadde åpne
dager og de trengte noen dyr av gamle raser. Det var
nærliggende å bruke dyr fra den lille
rødkollebesetningen på Aschjem, da det bare er 3 km
avstand. Olava var fast inventar i en liten innhegning på
plenen utenfor museet i mange år, faktisk så lenge
museet besto. Her fikk mange barn sin første
nærkontakt med ei ku.

Olava nedkom med noen kalver, et par av kukalvene
hennes er solgt og kanskje de lever i en
rødkollebesetning et sted i landet? De siste årene kom
det heldigvis ingen kalver, men Olava var en viktig ku i
flokken i mange år. De par siste årene tenkte vi at nå
måtte hun få slippe, men hadde ikke lyst til å sende
henne på slakteriet. Hun har nok dannet baktroppen i
flokken, men vært sprek og det har virket som om hun
har trivdes med å spise gras på de gamle kulturbeitene
på gården. Etter kornet er tresket og underkulturen har
vokst seg grønn og fin, har besetningen gått og beitet
ned mot E18 ved Holstad, og formodentlig gledet flere
trafikanter med sitt nærvær. I de to siste snøfattige
vintrene har sågar dyra beitet på jordene helt frem til
februar.

Vi fikk kjøpt to åringskviger høsten 2000. Olav ordnet
transport og var selv med og leverte dyra på gården.
Det viste seg at kvigene var lånt bort til Hunderfossen
og Lilleputthammer
den sommeren, så
de var meget
tamme og meget
godt vant med folk.
Midt i blinken for
det skolegårdstilbudet vi
skulle starte opp.
Olava til venstre

Kvigekalvene måtte jo få navn, og hva var vel mer
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En dag før påske 2017 kom en av elevene som skulle gi
vann til kuene som gikk ute, løpende og forteller at

«gamla ligger urørlig med åpne øyne og tunga ut!». Vi
går og ser, og riktig - Olava har tatt sitt siste åndedrag i
en naturlig liggestil, fredfullt. De tre guttene og læreren
hadde en god prat om døden og livet da vi stod rundt
Olava.

av gamle raser, opplever. Neste generasjon på Aschjem
er i ferd med å ta over. Rødkollebesetningen øker og det
er godt for oss som fikk Rødkolla tilbake i fjøset å se at
det er spennende å bygge videre på disse flotta dyra som
bare spiser økologisk produsert gras, og hvor kjøttet blir
oppdelt og solgt lokalt.

To dager etter da dyra ble drevet ut på det inngjerdede
jordet, stod kalven Anna Lita, som vi hadde sett hadde
vært mye sammen med Olava, rautende litt sårt mens
hun så mot husene. En som dyra kjenner gikk mot
kalven for å se hva den manglet. Den tre måneder
gamle kalven enset ikke personen. Vi tolket det slik at
kalven savnet den gamle kua. Det er kanskje litt
enfoldig, men det er slike opplevelser vi som er så
heldige å ha nærkontakt med dyr, og særlig kanskje dyr

Livet går videre uten Olava på gården. Gårdens brukere
og noen elever gir uttrykk for det er litt rart at de ikke
kan legge armen over ryggen på Olava og følge henne ut
på enga om morgenen.
Vi takker Gunder Skiaker for en fin fortelling om ei minnerverdig ku!
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Referat fra Årsmøtet 2017 i Laget for Østlandsk Rødkolle
Årsmøtet i Laget for Østlandsk Rødkolle 2017 ble holdt på
Raumergården Hotell i Gjerdrum, Akershus, lørdag 27. januar 2018.
Erik ønsket alle velkommen til årsmøtet, spesielt til Æresmedlem Per
Andresen. Per fortalte litt om seg selv og sin historie om Østlandsk Rødkolle og Fjordhest. De gamle
rasene har fått bedre autoritet nå enn før, han synes det er veldig hyggelig. Ønsket alle lykke til med
arbeidet videre med rødkollene.
23 deltagere møtte til årsmøtet.
1.

Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokoll

Leder for møtet: Gunhild og Erik.
Referent: Grete.
Skrive under protokoll: Adrian Grøvdal, Ricard Pettersen.
2. Godkjenning av innkalling
Innkalling i Kolla, på hjemmesiden og Facebook
Innkalling godkjent
3. Årsmelding fra styret
Årsmøtet 2017 ble arrangert på Quality Hotell Grålum, lørdag 4. februar 2017.
Styret 2017 har bestått av:
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Studieleder
Vara 1
Vara 2
Revisor
Valgkomité 1
Valgkomité 2
Avlsutvalg

Årsmøteutsendinger
til Norsk Bufe
Redaktør Kolla
Redaktør Kolla

Erik Skretteberg
Gunhild Dangstorp
Hans Ingvald Bjerke
Grete Wold Sunde
Erling Ek Iversen
Linda Engebretsen
Bjørn Hermansen
Tonje Aas
Andreas Graff
Nils Otto Hermanseter
Bent Dangstorp
Gunhild Dangstorp (leder)
Odd Roar Stenby
Tonje Aas
Gunhild Dangstorp
Grete Wold Sunde
Tonje Aas
Berit Aslakby

6 styremøter er avholdt:
Styremøte nr. 1 - 04.02.17
Styremøte nr. 2 - 26.03.17
Styremøte nr. 3 - 29.05.17
Styremøte nr. 4 - 10.08.17
Styremøte nr. 5 - 02.10.17
Styremøte nr. 6 - 05.01.18

på Quality, styret konstituerte seg etter årsmøtet.
hos Tonje Aas, Maura
hos Erling Ek Iversen, Råde
på Olavsgaard
hos Tonje Aas. Maura
hos Erik Skretteberg, Vikersund
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Saker styret jobber og har jobbet med:
• Søkt og fått driftstilskudd
• Sendt ut skjema for registrering av blant annet nyvler og hornanlegg
hos østlandsk rødkolle
• Samarbeid med genressurssenteret
• Samarbeid med Guldkolla
• Samarbeid med Bufe
• To utgaver av Kolla
• Bidratt med artikler og stoff til Kolla
• Sak til Animalia ved Kjell Myhrer
• Ca 55 medlemmer
Rapport fra avlsutvalget:
Østlandsk rødkolle er en bevaringsverdig husdyrrase som er utrydningstruet med kun 356 mor dyr
igjen av rasen ved telling 01.01.2017.
Vi har hatt to møter og har jobbet med følgende saker:
• Det jobbes med å kreve helseattest før salg ved livdyromsetning pga smittevern.
• Vi har hjulpet til med å skaffe gårdsokser til produsenter
• Vi har levert inn forslag på 7-8 seminokseemner til genressurssenteret, ingen av disse har blitt
tatt inn. Det er ulike årsaker til dette, som mangelfulle stamtavler, dårlige bruksegenskaper på
mor, for tett beslektet med allerede eksisterende seminokser, og i stor grad at oksene er blitt for
gamle før vurderingen er ferdig.
• Ellers har hornprosjektet i samarbeid med genressurssenteret vært en stor del av årets arbeid,
• Vi har sendt skjema for kartlegging av hornforekomst til alle medlemmene i laget, men har ikke
sendt til de som ikke er medlem da vi ikke har oversikt over disse produsentene.
• Vi jobber vi fortsatt med å få oversikt over hva som finnes av tilgjengelige gårdsokser i miljøet, og
bruken av disse i tråd med avlsarbeidet.
Arrangement/utstillinger LØR har deltatt i:
• Kalnesdagen 6. mai 2017 med ca 5-6000 besøkende. Rødkoller på utstilling og fremsnakk av
rasen.
• Studietur til Sverige, ble avlyst pga få påmeldte.
• Sosial tur til Dyrsku’n, stilte ikke med dyr pga smittestatus.
Styret hever ikke noe honorar eller kjøregodtgjørelse for arbeidet som legges ned i laget for bevaring
av den Østlandske Rødkolla.
Redaksjonen for Kolla hever ikke noe honorar for arbeidet.
Alt blir gjort på frivillig basis.
4. Godkjenning av regnskap og revisjonsmelding for 2017

Regnskap 2017
Salg av kalendere
Medlemskontingent
Tilskudd fra NIBIO
Gave
Årsmøte/Egenandeler
Norsk Tipping, Grasrotandelen
Lettgrinder
Norsk Bufe
Kolla
Klær med logo

Utgifter

Inntekter
930,00
24 350,00
50 000,00
1 000,00
33 405,00
19 270,00
840,26
24 750,00
3 560,00
17 363,00
1 363,00
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Styremøte
Ku kalendere
Utsendelse av
registreringsskjema
Bankgebyr
Renter
Sum

1 245,00
6 080,00
2 059,60
108,00

108,00

89 933,60

96 498,26

Resultat

Beholdning

Kassabeholdning
DNB 0539.08.08617
DNB 0520.14.15596
Gjeld medlemskontingent
Annen gjeld
Egenkapital

6 564,66

01.01.17
31.12.17
51,50
0,00
4 307,78
26 465,86
65 368,77
54 810,74
6 350,00
0,00
0,00
11 108,00
63 378,05
70 168,60

Dokka 31.12.2017

Ingvald Bjerke
Kasserer

Andreas Graff
Revisor

Ref.:
Regnskapet godkjennes av årsmøtet under forutsetning av at revisor godkjenner regnskapet.
Forslag om at det bør være mulighet for Vipps.
Vipps ordnes: Hans Ingvald / Grete.
5.

Kontingent for 2019

Forslag å beholde gjeldende medlemskontingent:
Enkeltmedlem kr 400,-.
Familie/skole/institusjoner kr 600,-.
Ref.:
Godkjent.
6.

Årsplan og budsjett

Forslag til årsplan 2018 for LØR:
• Januar: Årsmøte på Raumergården, konstituering av styret.
• Februar: Årsmøte Norsk Bufe på Ål 16. februar.
• Mars: Styremøte, oppfølging av saker.
• April: Stoff til Kolla må komme inn.
• Mai: Kalnesdagen, styremøte, Kolla kommer ut.
• Juni: Grillkveld/sosial sammenkomst.
• Juli: Sverigetur 27.-29. juli.
• August:
• September: Dyrsku’n i Seljord 14.-16. september.
• Oktober: Styremøte, jubileumskomité.
• November: Stoff til Kolla må komme inn.
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•
•

Desember: Kolla.
Mars 2019: LØR 20 år. Årsmøte med jubileum?

Ref.:
Årsplan godkjent, styret gis tillatelse til å arbeide videre med årsplanen
samt videre arbeid med genressurssenteret.
Diskusjon rundt avl og egenskaper, nå er vi over den kritiske grensen med tanke på utrydning. Nå kan
det være mulig å velge blant flere egenskaper etterhvert.

Forslag budsjett 2018
Medlemskontingent
Tilskudd fra NIBIO
Gave
Norsk Tipping, Grasrotandelen
Årsmøte
Tilskudd oksekalver til semin
Norsk Bufe
Kolla
Registrering av rasen?
Styremøte
Ku kalendere
Andre utgifter
Bankgebyr
Renter

Utgifter

Sum

20 000,00
4 500,00
1 800,00
20 000,00
2 500,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00

Inntekter
24 000,00
25 000,00
2 000,00
1 000,00

0,00

50 800,00

52 000,00

Resultat

1 200,00

Ut i fra tidligere regnskap settes budsjett forslaget for 2018, til diskusjon på årsmøte.
Kasserer: Hans Ingvald Bjerke
Ref.:
Budsjettsforslag endringer:
• Øke med tilskudd til levering av seminokseemner til kr 4500,-.
• Ta bort kostnader til styremøte.
• Søke om midler til å gjennomføre jubileum, ansvarlig: Erik.
• Verve medlemmer.
7.

Valg til ulike verv og utsendinger

Valgkomitèens innstilling til valgåret 2018:
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Studieleder
Vara 1
Vara 2

Erik Skretteberg
Gunhild Dangstorp
Hans Ingvald Bjerke
Grete Wold Sunde
Erling Ek Iversen
Linda Engebretsen
Tonje Aas
Freddy Edvardsen

Gjenvalg 1 år
Gjenvalg 2 år
Gjenvalg 2 år
Gjenstår 1 år
Gjenvalg 2 år
Gjenstår 1 år
Gjenvalg 1 år
NY 1 år
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Revisor
Valgkomité 1
Valgkomité 2
Avlsutvalg

Andreas Graff
Nils Otto Hermanseter
Bent Dangstorp
Gunhild Dangstorp (leder)
Odd Roar Stenby
Tonje Aas

Gjenvalg 1 år

Gjenvalg 1 år
Gjenvalg 1 år
Gjenvalg 1 år

Årsmøteutsendinger til Norsk Bufe, velges av Årsmøtet
Gunhild Dangstorp
Utsending 1
Grete Wold Sunde
Utsending 2
Varautsending Bent Dangstorp
For valgkomitèen: Bent Dangstorp

Ref.:
Forslag fra årsmøtet:
• Ønsker at styret skal fremme forslag om vedtektsendring til neste årsmøte, forslag til
vedtektsendring: Leder KAN velges ved akklamasjon - ikke skriftlig valg på leder.
8.

Innkomne saker

Fra styret:
• Sak 1.: Samarbeidsavtale med Genressurssenteret, se vedlegg.
For øvrig ingen innkomne saker.
Årsmøte formelt avsluttet klokken 15.30.
Etter årsmøtet:
Styret orienterte om aktuelle saker. Diskusjoner og eventuelt. Orientering om Guldkolla.
Ref.:
Forslag på å arrangere et kurs i bruk av storfekjøttkontrollen, for eksempel i tilknytning til neste
årsmøte.
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Studietur til England
8. til 11. februar 2019
Endelig var dagen kommet til å reise på studietur for å se på
rødkoller i England. For 100 år siden ble det importert rødkoller
fra England til Aas Gaard i Hakadal, av daværende godseier
Frithjof Young. Det engelske rødkollelaget har orden i sysakene,
og kunne straks fortelle oss hvilke dyr dette dreide seg om.
Young lyktes ikke med å overbevise rødkollelaget her hjemme om at innkrysning av engelske dyr
skulle være løsningen for den norske rødkolla, og dette ble derfor ikke en del
av strategien for avlsarbeidet. Dyr med engelske aner ble ikke anerkjent i
utstillinger, og derfor heller ikke tatt inn i stambøkene. Det er likevel naturlig å
forvente at det ble solgt gårdsokser i nærområdet på Romerike, og at det
derfor likevel fikk innflytelse på rødkolleavlen her omkring.
For å se med egne øyne hva Frithjof Young var fascinert av bestemte vi oss
derfor for å arrangere studietur til England, og Joy Broughton i Red Poll Cattle
Society satte opp en flott reiseplan for oss, med 6 gårdsbesøk i ulike
besetninger.

Fredag 8. februar
Vi landet i Manchester, etter en del komplikasjoner på grunn av snøvær som bidro til stengte
flyplasser og veier hjemme i Norge. Godt på plass i to leiebiler gjorde vi klar til å kjøre på feil side av
veien.
Vi startet rett på med besøk hos formannen i det engelske rødkollelaget, mr John Williams. Han viste
oss sin flokk med rødkolle, og vi ble straks forbløffet over hvor ensartet flokken hans var. Han
beklaget at dyra ikke var på sitt beste denne tida på året, men vi kunne tydelig se resultatene av
langvaring og stødig avl. Dyra viste at de hadde anlegg for mer kjøttsetning enn vi kjenner
hjemmefra, samtidig som noen av individene som ammet kunne vært tatt rett fra en norsk
rødkollebesetning. Felles for alle var den dyprøde fargen, dette skulle vi se igjen i alle gårdsbesøkene
denne helga. Williams mente det kunne ha med jordsmonnet og
mineralsammensetningen i foret, likevel var det tydelig ensartet
farge på alle dyra vi så i dette området.
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Etter mye hyggelig prat og studier ble vi invitert
inn på det engelskmenn kaller «lett servering».
Det var et koldtbord stappfullt av nydelige
sandwicher, ost, kjeks, søtsaker, kaker, kaffe og
te. Det føltes godt å være nordmann i England,
vi følte oss svært velkommen og praten gikk lett
og ledig.
Williams fortalte at han har muligheter for å
levere sæd til Norge, fra hans tidligere okse
Fedw Stig.
Mette og fornøyde kjørte vi til hotellet The
Castle Hotel i landsbyen Kirby Muxloe. Hyggelig
betjening og en veldig travel pub og restaurant
lovet godt som ramme for det sosiale for turen.

Lørdag 9. februar
Vi startet med frokost på hotellet, de fleste med
en solid «full english», dvs. egg, bacon, bønner,
og pølse. Den sitter godt!
Så var det å innta bilene, for dagens første
besøk hos Jane og Alan Hewson i Eastwell. Når
vi planla turen hadde de en flokk på ca 40
melkende rødkoller, og noen andre
gammelrasekyr. De drev Belvoir Ridge
Creamery hvor melka ble foreldlet til lokal
spesialost og andre melkeprodukter.
Dessverre hadde de innsett at de måtte velge
en annen vei for gårdsdrifta framover. Som
Jane sa: «Vi har holdt på hver dag i 5 år, ikke
noe fritid». De har et barnebarn med behov for
ekstra oppfølging, og tida var inne for å gjøre
noe annet.
Noen av rødkollene var blitt solgt til andre
melkebesetninger, resten var nå ammedyr. Her
var det mye større spredning i hvordan dyra så
ut, og de hadde tydelig melkekupreg, mye likt våre egne rødkoller. Vi ble invitert inn for å smake på
to typer av osten de fortsatt hadde på lager, og det smakte nydelig!
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Så gikk turen til mr. John Pochin, på
herregården Barkby Hall. John skaffet seg
14 drektige rødkoller i 2003, nå teller
besetningen 150 dyr alt i alt. Hans
besetning drives av Andrew Kirk, og her blir
de fleste rødkolleoksene kastrert og foret
opp til slakt i store fôringsenheter parallelt
med framfôring av innkjøpte kalver av
andre raser.
Pochin er dedikert i bevaringsarbeidet, men
han avslørte at valget av rødkolle også
hadde stor estetisk betydning. Han syntes de mørke røde dyra som så fantastisk ut når de beitet i
parken rundt hovedbygningen på godset. Han leverte faktisk en av to rødkoller som ble overrakt som
gave til Dronning Elisabeth på hennes 80-års dag i 2007, og han fikk kalven etter denne i
gjengjeldelsesgave, noe han naturligvis var stolt over. Dronningen er øverste beskytter for raselaget i
England.

Rødkolleflokken så flott ut, noen få var på beite,
resten i ulike kaldtfjøs, og vi ble nok en gang
overrasket over hvor ensartet denne rasen
framtrer. En godt voksen okse viste oss en annen
svært positiv egenskap ved de engelske
rødkollene, et fantastisk gemytt. Ofte blir det
nevnt at våre dyr er nokså våkne og preget av
instinkt. I løpet av besøkene denne helga fikk vi se
mange eksempler på rolige og tamme dyr. Nå var riktignok flere av avlerne opptatt av å ta dyr med
på utstilling, slik at dyra ble håndtert fra de var små. Men det var et aktivt avlsarbeid for å fremelske
rolige og tillitsfulle dyr. En annen positiv ting var fødselsvekter, vanligvis mellom 25 og 35 kilo. Helt
på linje med våre egne.
Vi fikk se det meste av hele storfeoppdrettet på ca 1.000 dyr hos brødrene Kirk, de hadde også en
melkebesetning basert på ca 130 Frieserkyr, og noen rødkoller faktisk. I tillegg holdt de på med
produksjon og salg av høy og halm, totalt var jordbruket på ca 8.000 dekar.
Etter mange inntrykk gledet vi oss til lunsj. Andrew og familien ville gjerne spandere et måltid på oss,
og vi fikk servert herlig Cottage Pie, dvs. en gryterett på storfekjøtt, dekket med potetmos og stekt i
ovn. Vi satt ned med hele familien og mr. Pochin, og hadde en svært hyggelig stund sammen.
Desserten var smuldrepai med varm vaniljesaus, herlig!
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Etter mat ville vi strekke litt på bena, og fikk
omvisning i parken på Barkby Hall, og i den
tilknyttede kirken. Odd Roar Stenby følte seg
poetisk, han steg opp på talerstolen og framførte
diktet «Stønna», med fortløpende oversetting til
Engelsk. Stor suksess!
Det var tid for å ta farvel, og selv om vi bare hadde
kjent disse menneskene i noen få timer, var vi
allerede på klapp og klem. Det er utrolig hvor hyggelig det er å være sammen med og bli kjent med
andre bønder!
Tilbake på hotellet hygget vi oss med rødkolleprat, og god engelsk middag. Alle inntrykkene i løpet av
dagen gjorde at det var ingen nattranglere av oss, vi gikk pent inn for landing nesten rett etter mat.

Søndag 10. februar
Søndagsfrokost på hotellet, og avreise til en fullpakket rødkolledag.
Vi startet med et besøk hos Jenny Bellamy. Hun hadde ansvar for
driften av melkekubesetningen på Galliards farm, som besto av en
stor flokk Jerseykyr. Disse hadde vært en stor interesse for fruen på

godset, og hun hadde vært aktivt med på avgjørelser rundt avl og
stell helt fram til sin død nokså nylig. Det hang litt i luften om hvordan videre drift av besetningen
skulle styres nå, inntil videre skulle alt drives som før. Jenny jobbet i meieribransjen ved siden av å
stelle Jerseyene, og hun hadde nokså nylig anskaffet fire egne rødkoller fra Alan og Jane. Disse fikk
være med som en del av besetningen på gården sammen med Jerseykyra.
Melkemengden var ikke noe å klage på. Alle dyra her fikk nokså forsiktig foring, og Jerseyene melket i
gjennomsnitt 19 kg om dagen, 18 kg på rødkollene, noe de opplevde som svært positivt for en rase
som i det senere stort sett har blitt brukt som ammekyr.
Neste stopp var på Watergate Farm, hos David og Sally Hunt. De har en liten flokk rødkoller som
brukes i landskapspleieprosjekter. Vi fikk se fantastisk engelsk landskap tilstøtende en golfbane, og
her beiter rødkollene hele vinteren. I flokken kunne vi peke ut et par veldig tette og litt mindre dyr
enn de andre. De var eksempler på en rødkolletype man ikke ønsker å avle videre på, da de har
kraftigere muskelutvikling enn det man ønsker for en kombinasjonsrase. Alle okser som settes inn i
avl blir gentestet, for å unngå at dette føres videre i avlen.
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Watergate er en gård med
mange jern i ilden, totalt ca
6.000 dekar dyrket mark, en stor
flokk på 2.000 sau og blant
annet en produksjon på 7.000
julekalkuner, hovedsakelig for
direktesalg. Her ble vi også
invitert inn på et herlig måltid.
Søndagslunsjen var derfor
kalkun, med engelsk tilbehør.
Det smakte fortreffelig og vi
kunne bare nok en gang bli overveldet over gjestfriheten vi var blitt møtt med. Maken til folk!
Gode og mette tok vi så turen til Shuttleworth College. Der har de en fin besetning rødkoller, og er en
av landbruksskolene som det engelske rødkollelaget har hjulpet for å promotere rødkolla, både
gjennom ustillingsvirksomhet og å vise rasens flotte egenskaper for studentene gjennom
undervisning.
Anne-Marie Hamilton og Richard Hellyer viste
oss rundt på skolen. De hadde nettopp tatt i
bruk en ny, luftig fjøsbygning til rødkollene.
Rødkollekjøttet ble solgt gjennom en
spesialavtale med butikkjeden Marks &
Spencer, og de var godt fornøyd med å kunne
vise elevene hva rødkollene var gode for i
produksjonen. Pga. raselagets innsats og en
økonomisk gulrot, var mange elever engasjert i
arbeid med utstilling og mønstring av rødkoller.
Derfor ble det brukt en del til på å venne dyra
til alt som foregår på en utstilling, og nesten
helt fra fødselen ble dyra trent med grime.
Anne-Marie skulle snart selv bli mor, men det
var vanskelig å få henne til å holde seg unna
gården og dyra, dette kunne kollega Richard
bekrefte. Det var veldig hyggelig å møte disse
engasjerte skolefolka.
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Etter runden på gården var det tid for å takke for hele opplegget som Joy hadde ordnet for oss.
Sekretæren i laget, Ray, hadde vært med oss denne dagen, og han ville gjerne presentere hva de
kunne hjelpe oss med avlsmessig. Totalt var det sæd fra fem okser tilgjengelig som var godkjent for
eksport. Tre av disse var hos raselaget, de to siste var privateid.

Oksene
Castlefields Nooky – fra melkebesetning

Castefields Nu Duke – fra melkebesetning

Lavenham Sir Galahad – fra ammebesetning
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Fedw Stig – fra ammebesetning

Bowland Zeus – fra ammebesetning

Det blir spennende å se om noe av dette kan være til hjelp for oss her hjemme. Slik det ser ut nå vil
det å bruke sæd fra Engelsk Rødkolle bli sett på som å krysse inn en fremmed rase, og dermed vil ikke
avkommet kunne regnes som renraset Østlandsk Rødkolle før i 3.generasjons avkom. Fordi dette ikke
sees på som ledd i bevaringsarbeidet, vil det heller ikke være mulig å få tilskuddet for bevaringsverdig
rase på 1. og 2. generasjons avkom. Styret i Rødkollelaget vil gå gjennom erfaringene og ta
standpunkt til hvordan laget stiller seg til bruk av engelsk sæd.
Ray og Joy delte ut «godteposer» med informasjon om Red Poll Cattle Society, om oksene og noen
fikk deres helt egne rødkollekalender. Det viser seg at rødkollene i England teller totalt ca 12.800
registrerte dyr, hvorav 8.500 hunndyr. Ca 10 % som melkeku. Ytelse på rundt 4.500 kg melk, men
store variasjoner innen rasen der også.
Vi kunne på ingen måte klare å gjengjelde all jobben de har gjort for å virkeliggjøre denne
studieturen vår, vi tror likevel vi klarte å uttrykke vår takknemlighet, og de fikk en liten
oppmerksomhet med norske smaker og en kukalender.
Vi fant veien tilbake til hotellet for siste gang, middag smakte også denne kvelden, og kvelden ble
heller ikke så gammel denne dagen.
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Mandag 11. februar var hjemreisedag, tidlig morgen for noen for å slippe trøbbel i rushtrafikken inn
til Manchester.
Så var det godt å komme hjem igjen, men du verden så mye flotte dyr og trivelige folk vi har møtt og
blitt litt kjent med. Så har vi også litt påfyll og nye tanker når vi går i egne fjøs, og kanskje har vi blitt
inspirert til å gjøre noe annerledes, bedre, noe nytt? Tiden vil vise.
Takk til England for denne gang!
Kristin og Erik, Grethe, Gunhild og Bent, Odd Roar, Bjørn, Erling, Tomas og Kjell
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Referat fra Årsmøtet 2018 i Laget for Østlandsk Rødkolle
Årsmøtet i Laget for Østlandsk Rødkolle 2018 ble holdt hos Erik
Skretteberg, Vikersund, lørdag 26. januar 2019.
Erik ønsket alle velkommen til årsmøtet, sier han trives i styret. Har nå
sittet som leder i 8 år. Mye hygge og sosialt samt faglig arbeid for rasen ØR.
15 deltagere møtte til årsmøtet.
1.

Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokoll

Leder for møtet: Erik.
Referent: Grete.
Skrive under protokoll: Bent Dangstorp og Freddy Edvardsen.
2. Godkjenning av innkalling
Innkalling på hjemmesiden og Facebook.
Innkalling godkjent.
3. Årsmelding fra styret
Årsmøtet for 2017 ble arrangert på Raumergården Hotell i Gjerdrum, lørdag 27. januar 2018.
Styret 2018 har bestått av:
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Vara 1
Vara 2
Revisor
Valgkomité 1
Valgkomité 2
Avlsutvalg

Årsmøteutsendinger
til Norsk Bufe
Redaktør Kolla
Redaktør Kolla

Erik Skretteberg
Gunhild Dangstorp
Hans Ingvald Bjerke
Grete Wold Sunde
Erling Ek Iversen
Linda Engebretsen
Tonje Aas
Freddy Edvardsen
Andreas Graff
Nils Otto Hermanseter
Bent Dangstorp
Gunhild Dangstorp (leder)
Odd Roar Stenby
Tonje Aas
1 Gunhild Dangstorp
2 Grete Wold Sunde
Tonje Aas
Berit Aslakby

4 styremøter er avholdt:
Styremøte nr. 1 – 27.01.18
Styremøte nr. 2 – 05.04.18
Styremøte nr. 3 – 30.08.18
Styremøte nr. 5 – 13.11.18

Raumergården, Gjerdrum. Styret konstituerte seg.
Kalnes vgs.
Gunhild Dangstorp, Varteig.
Tonje Aas, Maura.

Saker styret jobber og har jobbet med:
• Søkt og fått driftstilskudd
• Søkt og fått støtte til jubileumsarrangement
• Samarbeid med genressurssenteret
• Samarbeid med Guldkolla
• Samarbeid med Bufe
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•

Ca 45 medlemmer i 2018
Bidratt med artikler og stoff til Kolla

Rapport fra avlsutvalget:
Østlandsk rødkolle er en bevaringsverdig husdyrrase som er
utrydningstruet med kun 402 mor dyr igjen av rasen ved telling
01.01.2018.
Status:
• To okser inn til semin 2018.
• Hårprøver fra sju okser er sendt inn i november, har ikke fått svar enda.
• Vi har hjulpet til med å skaffe gårdsokser til produsenter.
• Det er kun 29 kuer med i Kukontrollen, det er færre enn alle de andre bevaringsverdige rasene.
• Etter Gunnar Lilleåsen sluttet, er det dårlig oversikt over gardsokser.
• Vi har fått inn en god del svar på registreringsskjema, mangler bare et opplegg på å sette dette i
system.
• Tonje har sagt ja til å være livdyrformidler, kanskje vi kan få en bedre oversikt ved at én person
har ansvaret?
• Gunhild og Tonje var i møte med genressurssenteret våren 2018, trenger et nytt møte for å ta
opp problematikken rundt sene svar på hårprøver.
• Østlandsk Rødkolle stiger raskt i innavl, men er de flinkeste til å bruke kuregisteret.
• Reise rundt og kartlegge ØR er nok viktig i videre avlsarbeid, blant annet er det viktig å finne bra
oksemødre, dette skal vi starte opp med i 2019.
• Antall besetninger med ØR blir oppdatert i mars, da vil vi også få oppdatert antall mordyr.
Arrangement/utstillinger LØR har deltatt på:
• Kalnesdagen 5. mai 2018 med ca 5000 besøkende. Rødkoller på utstilling og fremsnakk av rasen.
• Deltatt med rødkoller på Bygdøy i slutten av mai.
• Grillkveld hos Jon og Steinar i Varteig i slutten av juni.
• Studietur til Sverige.
• Sosial tur til Dyrsku’n, Gunhild og Bent stilte med ku og kalv til husdyrhallen.
• Medlemmene har hatt en bekymringsfull sommer med enorm tørke og derav kritisk fôrsituasjon,
fokuset har vært på å få tak i fôr og redde så mange livdyr som mulig.
Styret hever ikke noe honorar eller kjøregodtgjørelse for arbeidet som legges ned i laget for bevaring
av den Østlandske Rødkolla.
Redaksjonen for Kolla hever ikke noe honorar for arbeidet.
Alt blir gjort på frivillig basis.
Ref.:
Årsmeldinga er godkjent av Årsmøtet.
4. Godkjenning av regnskap og revisjonsmelding for 2018

Regnskap 2018
Salg av kalendere
Medlemskontingent
Tilskudd fra NIBIO
Gave
Årsmøte/Egenandeler
Norsk Tipping, Grasrotandelen
Norsk Bufe
Kolla

Utgifter

Inntekter
1 900,00
21 650,00
25 000,00
575,00
49 885,00
25 200,00
1 810,98
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Styremøte
Ku kalendere
Driftsutgifter
Bankgebyr
Renter
Sum

0,00
4 601,00
294,00
54 486,00

76 429,98

Resultat

Beholdning

Kassabeholdning
DNB 0539.08.08617
DNB 0520.14.15596
Gjeld medlemskontingent
Annen gjeld
Egenkapital

21 943,98

01.01.18
31.12.18
0,00
0,00
26 465,86
37 816,45
54 810,74
55 096,13
11 108,00
0,00
0,00
800,00
70 168,60
92 112,58

Dokka 21.01.19

Ingvald Bjerke
Kasserer

Ref.:
Renter på kroner 294,00 er uteglemt, tilført på årsmøtet.
Godkjent, med forbehold om rettelse av regnskapet, rettet under årsmøtet.
Det er ikke utgitt noe medlemsblad i 2018, kalendere er mottatt, men ikke betalt.
Årsmøtet godkjenner regnskapet og videresender det til revisor.
5.

Kontingent for 2021

Forslag å beholde gjeldende medlemskontingent:
Enkeltmedlem kr 400,-.
Familie/skole/institusjoner kr 600,-.
Ref.:
Forslag fremmet på årsmøtet om å øke medlemskontingenten for enkeltmedlem til kr. 500,-, og til kr.
700,- til familie/skole/institusjoner.
Årsmøtet stemte over forslaget, flertallet stemte for å øke kontingenten ihht. forslaget.
Forslag om å informere at man kan gi gave/støtte til bevaringsarbeidet for ØR.
Vedtatt av Årsmøtet om at laget øker kontingenten fra 2021.
6.

Årsplan og budsjett

Forslag til årsplan 2018 for LØR:
• Januar: Årsmøte på Vikersund, påfølgende styremøte med konstituering av styret.
• Februar: Søknadsfrist på prosjektmidler.
• Mars: Årsmøte Bufe.
• April: Styremøte.
• Mai: Kalnesdagen.
• Juni: Grillkveld/sosial sammenkomst. Styremøte.
• August: 20 års jubileum. Utstilling Bygdøy?
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September: Dyrsku’n i Seljord 13.-15. september.
Oktober: Styremøte.
November: Stoff til Kolla må komme inn.
Desember: Kolla.

Ref.:
Årsplan godkjent. Tilleggsforlag om dommerkurs til sommeren, hvor Odd Roar instruerer. Laget
jobber i tillegg videre med hornprosjekt, seminokseemner, gårdsokseprosjekt og eventuelle nye
prosjekter.

Forslag budsjett 2019
Medlemskontingent
Tilskudd fra NIBIO
Tilskudd til jubileum
Gave
Norsk Tipping, Grasrotandelen
Jubileum
Årsmøte
Tilskudd oksekalver til semin
Norsk Bufe
Kolla
Registrering av rasen?
Styremøte
Ku kalendere
Andre utgifter
Bankgebyr
Renter

Utgifter

Sum

Inntekter
24 000,00
25 000,00
37 000,00
37 000,00
1 000,00
1 000,00
15 000,00
0,00
4 500,00
6 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
5 500,00
0,00
0,00
0,00
88 000,00

88 000,00

Resultat

0,00

Ut ifra tidligere regnskap settes budsjett forslaget for 2019, til diskusjon på årsmøte.
Ref.:
Godkjent av Årsmøtet. Tilleggsforslag om å skaffe gensere og lignende til profilering av laget. Styret
jobber videre med dette.
7. Valg til ulike verv og utsendinger
Valgkomitèens innstilling til valgåret 2019:

Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Vara 1
Vara 2

Erik Skretteberg
Gunhild Dangstorp
Hans Ingvald Bjerke
Tonje Aas
Erling Ek Iversen
Freddy Edvardsen
Kristin Elvatun
Hege Kjernaas

Ut av verv
Gjenvalg 1 år
Gjenstår 1 år
Gjenstår 1 år
NY 2 år

Grete Wold Sunde

Gjenstår 1 år
NY 2 år

Linda Engebretsen

NY 1 år

Tonje Aas

NY 1 år

Freddy Edvardsen
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Revisor
Valgkomité 1
Valgkomité 2
Avlsutvalg

Arne Edvard Opsahl
Nils Otto Hermanseter
Kjell Myhrer
Gunhild Dangstorp (leder)
Odd Roar Stenby
Tonje Aas

Andreas Graff

NY 1år
Gjenvalg 1 år
NY 2 år

Bent Dangstorp

Gjenvalg 1 år
Gjenvalg 1 år
Gjenvalg 1 år

Årsmøteutsendinger til Norsk Bufe, velges av Årsmøtet
Erik Skretteberg
Utsending 1
Freddy Edvardsen
Utsending 2
Varautsending

Gunhild Dangstorp
Grete Wold Sunde

For valgkomitéen
Bent Dangstorp

Ref.:
Erik Skretteberg og Freddy Edvardsen valgt om årsmøteutsendinger til årsmøtet i Bufe.
Valg godkjent.
8.

Innkomne saker

Styret fremmer forslag om vedtektsendring ifølge referat årsmøte 2017:
• Leder kan velges ved akklamasjon, ikke skriftlig valg.
Ref.:
Årsmøtet godkjenner forslaget, med forutsetning om at forslaget også kan be om skriftlig valg på
leder.
Styret endrer vedtektene ihht. Årsmøtets vedtak.
Årsmøte formelt avsluttet klokken 16.30.
Grete Wold Sunde
Referent

Etter årsmøtet:

Styret orienterte om aktuelle saker. Diskusjoner og eventuelt.
Saker styret vil jobbe med fremover:
1.

Kartlegge rasen

Reise rundt å bedømme ku, spesielt de som kan være potensielle oksemødre. Se på kalver som skal
inn til semin på Geno. Legge større vekt på lynne, avdrått, eksteriør.
Legge vekt på ulike egenskaper og verdier hos dyra. Vi har snakket om melkeavdrått, ut ifra antall dyr
av bestanden er ca 80 % av dyrene ammeku. Laget har fått tilbakemeldinger om dyr som har dårlig
lynne og ikke er håndterbare.
Ut ifra de faktiske forhold som var i 2011 så hadde vi 129 mordyr, styret i lagets intensjon var å øke
bestanden fra å være kritisk utrydningstruet. Det var stor etterspørsel og alt av dyr ble omsatt. En
liten populasjon hvor det ble brukt få okser, og de oksene som var i bruk fikk mange avkom. I
samarbeid med Genressurssentret har vi fått god og viktig veiledning, samt målt innavlskvotient på
oksene som har blitt brukt, og vi har holdt innavlskvotienten nede. Nå som mordyr antallet har
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passert 400 så må vi være mer selektive på egenskaper, og kunne plukke
ut noen av de fineste og beste dyra, samtidig som fokus på innavl
fortsatt er meget viktig. I samarbeid meg Genressurssentret vil vi i
fremtiden utvikle rasen i den retning som vi ønsker.
Hva ønsker vi?
- ØR dyrene kan godt være store, i gamle dager var de ganske store ref. skjellet på NMBU og
Kalnes vgs. Stambøker tilsier også at ØR har vært store.
- Bør fokusere på melk, bein og lynne.
- Dårlig lynne på ei ku i flokken kan også ha mye å si for oppførselen til resten av flokken.
- Viktig at lynne/oppførsel ikke går på helsa løs for folk, må få tid til å roe seg etter kaving før
man tar avgjørelse om slakt da. Gamlerasene har sterkere instinkter.
- Utfordring med at ØR kommer tidlig i brunst ofte fra 4 mnd alder.
2.

Gardsokser

Hvor mye skal styret/laget engasjere seg i dette? Etter at Gunnar Lilleåsen har gitt seg med
formidling/utleie, har ikke laget lykkes med å få noen til å stalle opp og ha gårdsokser. I løpet av 2018
har vi sett en tendens til at oppsittere med Østlandsk Rødkolle har foretatt denne formidlingen selv,
og mine (Erik) tanker rundt dette er om styret/avlsutvalget skal engasjere seg videre i dette arbeidet?
Eller skal de enkelte medlemmer ordne seg okse selv?
Medlemmer og andre med Østlandsk Rødkolle er avhengige at noen tar vare på okser, og det må
sjekkes opp innavlskvotient med Anna på genressurssentret, for at vi fremdeles har en populasjon
som det ikke blir for mye innavl i. Fremdeles er det noen okser det blir for mange avkom etter. Det er
med på å øke faren for innavl med for mange dyr etter enkelte okselinjer. I en økende populasjon
øker også behovet for flere avlsokser.
Hva er medlemmenes mening?
- Viktig å være behjelpelig med å veilede om hvor man kan skaffe gårdsokser.
- Avlsutvalget gir råd. Skaffe liste fra NIBIO om hvilke okser som er brukt mye og lignende.
- Bør være ekstra strenge på avstammingen på okser som skal inn til Geno.
- Styret melder inn til hjemmesiden og Facebook om at avlssesongen starter snart og man må
planlegge avlssesongen – ta kontakt med avlsutvalget.
3.

Gardsoksebok

Det har kommet inn forslag fra en av styremedlemmene og et tidligere medlem har ytret ønske om
at vi lager en oksebok over de okser som er stambokført og brukt som gardsokser helt fra
stambokføringen startet som en del av avlsarbeidet. For å lage en slik oksebok kreves det en del
ressurser, både for å finne avstamning og eventuelt bilder av oksen og oksemor. Dette er diskutert i
styret tidligere, og vi ble enige om å søke midler via Landbruksdirektoratet til dette prosjektet. Det er
ikke satt opp noe forslag til utarbeidelse av tidsforbruk eller bruk av ressurser til dette prosjektet.
Forslag og meninger fra Årsmøtet:
- Vente til man har tid til å gjøre noe med det.
- Eventuelt få noen til å gjøre jobben. Høre med Telemarkslaget hvordan de har fått
gjennomført sitt prosjekt.
- Innhente informasjon om hva men kan få til.
- Styret ser på saken.
4.

Dyrsku’n 13. – 15. september 2019

Stille med dyr? Leie felles hytte? Stand til Norsk Bufe?
Medlemmenes syn på dette?
- Ønske om at laget skal stille med dyr.
- Styret sjekker ut overnatting og aktuelle dyr.

26

5.

20-års jubileum

6.

Livdyrformidling

Det har kommet inn forslag til auksjon av livdyr, dette ble utsatt på
grunn av tørkesommeren 2018 hvor det ble knapt med fôr til dyra. Det
er satt ned en komité med leder, sekretær, styremedlem og Kristian
(Skretteberg). Det er tenkt at komiteen skal jobbe ut fra medlemmenes
synspunkter i forhold til arrangementet. Vi må bestemme oss for
hvordan vi vil legge opp arrangementet. Auksjon, faglig tema, markering av jubileum med ett festlig
samvær? Lufter dette og vil høre hva medlemmene tenker? Vi har fått innvilget ett beløp fra
Landbruksdirektoratet.
- Historie, be inn tidligere medlemmer, ledere for andre lag
- Månedsskifte juli, august. Forslag 3. august.
- Tyrifjorden hotell – be om tilbud.
- Jubileumskomitéen jobber videre med jubileet.
- Jubileumskomitéen består av Erik og Kristian Skretteberg, Erling Ek Iversen, Grete Wold
Sunde.
- Møte hos Grete 18. februar klokken 12.00.
Tonje Aas har sagt seg villig til å bli den nye livdyrformidleren i laget. Dette har nå fungert i
avlsutvalget, og vi ser at det er lettere når én person tar seg av dette.
En oppsummering av året 2018, så har fôrsituasjonen satt sitt preg på omsetninga av livdyr. Vi ser
også en tendens at dyr blir formidlet gjennom sosiale medier som FB siden til LØR. Videre fremover
er det Tonje som tar seg av henvendelser, det vil fortsatt være aktuelt å bruke Facebook og
hjemmesiden til laget, www.rodkollelaget.no.
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Returadresse:
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