
1 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Revidert og vedtatt av styret i sak 14-2014 
Orienteringssak årsmøte 20 mars 2014 

Revidert av styret i sak 60-2016 
Vedtatt av styret i TYR sak 72-2016 



2 
 

 
TYR i 2020 

Endringer i kursiv 

Visjon 

Norsk storfekjøttproduksjon – Bærekraftig og lønnsom. 

Forretningsidé 

TYR skal være en sterk, slagkraftig og synlig avls- og interesseorganisasjon for våre 

medlemmer. 

TYR skal være en sterk pådriver for å sikre norsk storfekjøtt av god kvalitet til markedet, 

basert på effektive grovfôrutnyttere som bidrar til å pleie kulturlandskapet, og gi 

medlemmene økt lønnsomhet.  

TYR skal drive kunnskapsbasert avl for å få frem dyr som er attraktive nasjonalt og 

internasjonalt.  

Mål 

Amme ku økonomi 

Den spesialiserte storfekjøttproduksjonen skal ha en inntekt som er på høyde med andre 

produksjoner i norsk landbruk. 

Antall medlemmer 

Medlemstallet i TYR skal være 2000 medlemmer i 2017 og 2500 medlemmer i 2020. 

Sæd salg 

TYR skal selge 60 000 doser i 2017 og 100 000 doser i 2020. 

Aktive avlsbesetninger: 

TYR skal ha minst 100 aktive avlsbesetninger i 2017 og 150 besetninger i 2020 
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Bakenforliggende analyse 

Samfunnsutvikling 

Folketallet i Norge kommer å ha en vekst på omlag en prosent pr år fram til 2025, der en 
større andel av befolkningsveksten kommer gjennom arbeidsinnvandring. 
Økt effektivitet i mjølkeproduksjonen vil bidra til at all veksten i norsk storfekjøttproduksjon 
må komme fra den spesialiserte storfekjøttproduksjonen. 
Behovet for norsk storfekjøtt vil øke i takt med befolkningsveksten og det må en økning på 
omlag 100.000 mordyr fram mot 2025 for å dekke opp under dagens underskudd og 
framtidig behov, basert på en nasjonal sjølforsyningsgrad. «Ref. Stortingsmelding nr. 9» 
    
Krav til matvarekvalitet, mangfold, helse, økologi og miljø- og dyrevennlig produksjon vil øke.  
TYRs medlemmer skal bidra til en klimasmart produksjon av storfekjøtt. 
 

Konkurransearenaer 

TYR er alene i Norge om å være en avls- og interesseorganisasjon for norske 
ammekuprodusenter. TYR ser ikke for seg at disse rollene samlet kan overtas av andre. TYR 
kan imidlertid få økt konkurranse innenfor disse områdene framover. Et eksempel på dette 
kan være at private aktører tar over en større del av markedet ved å tilby billig import sæd.  
 
For TYR vil det være viktig å være pådriver og innta en aktiv rolle for faktabasert informasjon. 
TYR skal være en pådriver for å inngå strategiske allianser der dette tjener den spesialiserte 
storfekjøttproduksjonen. Dette kan være i forhold til forretningsaktører, fôr- og 
utstyrsleverandører, slakterier og lignende. 
 

TYRs styrker og svakheter 

TYR har ressursene, alliansene og kompetansen til å drive et nasjonalt avlsarbeid på kjøttfe 
og til å være en interesseorganisasjon for norske ammekuprodusenter. TYRs posisjon i 
landbruks-Norge gir god mulighet for påvirkning. Sammenliknet med andre land er 
oppslutningen om det organiserte avlsarbeidet stor og registreringsgraden høg. Sammen 
med unike avls mål og en unik sjukdomssituasjon gir dette også gode eksportmuligheter. 
Organiseringen i raselag og fylkeslag gir økte muligheter for påvirkningskraft, faglig utvikling 
og sosiale aktiviteter, og det skal utvikles samarbeidsfora som ivaretar helheten mellom 
rase-, fylkeslag og TYR sentralt. 
Administrasjonen i TYR må styrkes i tråd med økte oppgaver knyttet til prosjekter og styrke 
service til ytre ledd i organisasjonen. 
 

TYRs muligheter og trusler 

TYR kan i større grad rendyrke og tydeliggjøre en avls- og produksjonsprofil med basis i 
grovfôrutnytting.  
Økt seminbruk hjemme og økt eksport vil tilføre TYR ressurser som gir muligheter for større 
avlsframgang med et bredere avlsmål, samt større påvirkningsevne.  
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Styrking av TYR vil øke avlsframgangen, øke medlemstallet samt styrke ammekuas posisjon 
både med hensyn til økonomi og status. 
Økt seminbruk både på ammeku og på mjølkeku er muligheter som skal utnyttes.  
Kombinasjonen av politisk målsetning om økt selvforsyningsgrad og dagens situasjon med 
underdekning tilsier at økonomien i produksjonen må styrkes. Økningen må komme både i 
etablerte besetninger og nyetableringer.  

Fokusområder 

Kjøttferasene og avlsarbeidet på disse er TYRs virkemidler for å styrke økonomien til 
storfekjøttprodusentene og å sikre nok norskprodusert storfekjøtt til det norske markedet.  

Butikken 

TYRs salg av semin og tjenester som skal bygge opp en robust økonomi 

Avl, og produkter av dette 

TYR skal tilby et allsidig, sikkert og attraktivt produkt av norske seminokser til alle deler av 
totalmarkedet.  
 
TYR skal ha en overordna avlsplan som gir føringer for hvordan avlsmessig framgang mot et 
bærekraftig og bredt avlsmål skal oppnås i det nasjonale avlsarbeidet. 
 
TYR skal til en hver tid søke å benytte de best mulig avlsverktøyene for å oppnå avlsmessig 
framgang.  

Målsetting for seminbruk 

Markeder 2014 

Status 

2017 2020 

 
Nasjonalt 

marked 

Mjølkekubesetninger ca 2 % 

10 000 

doser 

Ca 4 % 
 20000 

doser 

Ca 6 % 
30 000 

doser 

Ammekubesetninger Reinrasedyr ca 10 % 

10 000 

doser** 

25 % 
10 000 

30 % 
13 000 

Krysninger 12 % 
10 000 

20 % 
17 000  

 
 
Eksport-

marked 

Bulkmarked Lav 

betalingsevne 

Ammekubesetninger 20 000 

doser 

* * 

Mjølkekubesetninger 

Høyere 

betalingsevne 

Ammekubesetninger  10 000 
–  
20 000 

(?) 

50 000 
- 
100 000 

(?) 

Mjølkekubesetninger  

Enkelt oksesalg Reinavl 150 500 - 1000 
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doser 1000 

Totalt 40 000 

doser 

60 000 100 000 

* Lite interessant hvis punktet nedenfor slår til. 
** Antakelse om at krysninger er på cirka 5 % og reinrasa på cirka 20 %. 

Virkemidler i prioritert rekkefølge 

Mjølkeku Ammekyr 

1 Geno avlsplan 3 Opplæring i avl på buskapsnivå  

2 Tinerådgivere 5 Heatime 

   Kjønnsseparert sæd (hannceller)* 7 Eierinseminering  

    Kjønnsseparert sæd (hunnceller) * 

4 Geno Global: forankre kjøttfe i strategiplanen  

6 Skolere inseminerende personell 

8 Bedre organisering av livdyrformidling ( også krysningskviger fra 
mjølkebruket) 

SpermVital * 
* forhold vi ikke rår over. Derfor ikke prioritert høyere av hva TYR skal bruke ressurser på. 

Øvrige fokusområder 

 Kunnskapsoppbygging om brunst og inseminering. 

 Utvikling av inseminørene som viktige ambassadører ut mot potensielle 
seminbrukere. 

 Oppfølging av mjølkeprodusenter som går over til ammeku. 

 Klare holdninger og retningslinjer knytta til uetisk avlsmateriale  
(eks. dobbelt-muskulatur). 

 Aktiv kunnskapsoppbygging av landbrukets rådgivere for økt fokus på kjøtt på 
mjølkebruket. 

Tilskudd / offentlige overføringer 

TYR skal ha to fokusområder i tilknytning til jordbruksforhandlingene: 

 Arbeide for god økonomi i den spesialiserte storfekjøttproduksjonen. 

 Arbeide for å styrke TYR som organisasjon 

TYR skal jobbe aktivt mot at en større og større del av det nasjonale avlsarbeidet blir 

finansiert fra omsetningsavgiftmidler og over jordbruksavtalen. 

 

Kommersialisering av arrangement i regi av TYR 

TYR skal konsentrere seg om noen få arrangementer og heller bruke ressursene skikkelig på 

disse. 
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Auksjonen på Staur er et samlende og godt arrangement som trekker mye folk. 

Arrangementet utvikles i tråd med økt interesse for den spesialiserte 

storfekjøttproduksjonen. 

Utstillinger og messer 

Delta aktivt på de største messer og utstillinger i landbruket der det er fokus på storfe. 

Tjenester 

TYR skal yte tjenester av god kvalitet, til best mulig pris for medlemmene. Slike tjenester er: 

 Stambok føring og avstammingskontroll 

Disse tjenestene skal være så enkle og rimelige som mulig, samtidig som kvalitet og 

sikkerhet oppfyller kravene fra det offentlige og fra medlemmene. 

 

 TYR magasin og oksekatalog 

TYR magasinet skal utgis 5 ganger årlig og innholdsmessig speile TYRs 

satsningsområder samt nasjonale føringer og fokusområder rettet mot den 

spesialiserte kjøttfeproduksjonen og ammekunæringen.  

Oksekatalogen skal utgis årlig.  

 Øvrig tjenesteytelser 

TYR skal vurdere å tilby tjenester til medlemmer og andre som kan gi organisasjonen 

inntekter (salg av produkter og effekter, rådgivning, kompetansebistand m.m.) 

 

TYRs markedsverdi 

TYR skal ha som mål å tjene 500 000 kroner årlig på annonseinntekter.  

Utvikling og markedsføring av produkter 

TYR kan delta i utvikling av produkter når disse er innenfor TYRs primærområder. 

Markedsføring av produkter skal skje gjennom TYRs foretrukne kanaler. 

Informasjon og markedsføring 

TYRs markedsføringsstrategier skal bidra til å fremme den spesialiserte 

storfekjøttproduksjonen som den viktigste grovfôrbaserte produksjonen i Norge.  

TYR skal markedsføre seg gjennom oppdatert og faktaorientert hjemmeside: Informativt 

brosjyremateriell, deltakelse på ulike strategiske arrangement og i aktuelle faglag.  Ha aktive 

fylkeslag og tillitsvalgte samt være en attraktiv samarbeidspartner i forskingsprosjekt. Videre 

skal TYR være aktiv og synlig i mediebildet og gjøre bruk av sosiale medier som 

opplysningskanaler.  

Medlemsnytte 

Det skal være en helt opplagt sak å være medlem i TYR når man driver med 

storfekjøttproduksjon. 
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Strategisk påvirkning 

TYR skal jobbe strategisk opp mot avtalepartene i landbruket, samarbeidspartnere og andre, 
samt bygge og benytte allianser med bedrifter med sammenfallende mål gjennom et 
bredere engasjement og gjennom spissing av budskapet. TYR skal være synlige og tydelige. 
Gjennom dette skal ammekuas anseelse høynes og kunnskapen om produksjonen utvides.  
 
TYR må sørge for å oppnå sentrale posisjoner i de øvrige organisasjonene i landbruket, 
herunder spesielt Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.  

Kompetanse- og kunnskapsoppbygging 

TYR bør utarbeide kompetanseplan for utvikling av kompetanse- og kunnskap hos ansatte, 
styre og tillitsvalgte i fylkeslag i samarbeid med andre organisasjoner. Kompetanse- og 
kunnskapsoppbygging skal være tema på ledermøter, årsmøte og andre arena hvor 
organisasjonen møtes. Gjennom strategisk kompetanseplanlegging vil TYR få motiverte 
ansatte, styre og tillitsvalgte.  
TYR skal og søke samarbeid med andre kompetansemiljø for å styrke kompetansen i den 
spesialiserte storfekjøttproduksjonen  

Medlemskontingent 

TYR skal ha priser og systemer for kontingenten som gir rom for medlemsvekst, gir økt 
kontingentinngang og som er enkle å administrere. 

Medlemsfordeler 

I dag gis det medlemsfordeler knytta til stambokføring og avtammingskontroll. TYR skal 
vurdere å etablere andre medlemsfordeler knytta til pris på sæd og andre produkter.  

Organisasjon 

TYR skal være organisert på en enkel, kostnadseffektiv og fleksibel måte, samtidig som alle 

vet hvilke mål som er satt og hvor ansvars- og arbeids-oppgavene er tydelig fordelt. 

Formell organisering 

TYR skal ha samme grunnleggende organisering og representative demokrati som nå, men 
effektivisering og kostnadskutt må løpende vurderes.  
 

Rase- og fylkeslag 

TYR skal fortsatt være paraplyorganisasjon for rase- og fylkeslagene, og det etableres og 
avvikle samarbeidsfora som er hensiktsmessig ut fra målet. 
 
TYR skal styrke tjenesteproduksjonen og ressurstilførselen til rase- og fylkeslagene, samt 
bidra til tilrettelegging for medlemsverving, informasjonsretta tiltak, arrangementsbistand 
m.m. i forhold til nye tilførte personalressurser. 
 
Ansvars- og arbeidsoppgaver skal tydeligere fordeles mellom TYR sentralt og rase- og 
fylkeslagene. 
 
Medlemmene må aktiviseres mer og TYR skal gjennom fylkeslagene øke bistanden til 

regional aktivitet.  
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Aktive avlsbesetninger 

TYR skal jobbe for å styrke del finansiering av økonomiske oppgaver som pålegges aktive 

avlsbesetninger slik at disse opplever å bli verdsatt for sin innsats, utover avlsfremgang i 

egen besetning. TYR skal ha tett oppfølging og rådgivningstjenester ovenfor aktive 

avlsbesetninger. 

Samarbeid og allianser 

TYR skal fortsette å videreutvikle det nære samarbeidet med Geno, Nortura og Felleskjøpet 
og evt. andre som det vil være naturlig å samarbeide med. 
 
TYR skal fortsette å videreutvikle det nære samarbeidet med Animalia og NMBU og fortsatt 
være en del av Norsk Landbrukssamvirke. 
 
TYR skal være aktiv deltaker i Helsetjenesten for storfe, og skal her sette fokus spesielt på 
kalving og dyrevelferd. 
 
TYR skal i større grad søke samarbeid mot miljøer og instanser som kan bidra med 
finansiering av avls- og kompetanseutviklingsprosjekter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksgangen, revidering av TYRs strategiplan: 
 

Revidering av TYRs strategiplan var Arbeidsmål for 2012. 

Arbeidsgrupper oppnevnt i Ledermøte april 2012 

Revidert -høsten -vinteren 2012/2013, av arbeidsgruppe Strategi. 

Sak 8. Årsmøte 2013 

Ute på høring i rase og fylkeslag med frist for innspill 01.10.2013 

Sak på Ledermøte TYR  16-17 oktober 2013 

Sak møte i Strategigruppa 13.februar 2014 

Vedtatt av TYRs styre sak 14-2014 

Orienteringssak årsmøte TYR 20.mars 2014 

        Gjennomgått / revidert på styremøte sak 60-2016 

             Vedtatt av styret sak 72-2016 28. juni 2016 
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                 (Orienteringssak – ledermøte 27-28 okt 2016) 


