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PROGRAM FOR ÅRSMØTET 2006 
 
Onsdag 15. mars: Kl. 1200 Lunch  
 
 Kl. 1300 Årsmøte i Norsk Kjøttfeavlslag 
 
 Kl. 2000 Festmiddag 
 
Torsdag 16. mars: Kl. 0900 Fagmøte: 
 
   - Håndtering og tolkning av storfe,  

v/ Kristian Heggelund, Gilde Hed-Opp 
 

   - Immunisering av nyfødt kalv,  
v/ Øystein Havrevoll, Gilde Hed-Opp 

 
   - Utfordringer i storfekjøttmarkedet framover,  

v/ Dag Henning Reksnes, Kjøttbransjens Landsforbund 
 
 Kl. 1200 Lunch 
 
   Kl. 1300 Besøk på BioHus og Staur 
 
 
SAKLISTE 
 

1. Godkjenning av innkalling 
 

2. Valg av to representanter til å underskrive protokoll 
 

3. Styrets melding for 2005 
 

4. NKAs regnskap for 2005 
 

5. Arbeidsprogram for 2006 
 

6. Fastsetting av kontingent for år 2007 
 

7. Sak til drøfting: Vedtektsendring om medlemskap og kontingent? 
 

8. Valg av styreleder 
 

9. Valg av styremedlemmer og vararepresentanter 
 

10. Valg av nestleder 
 

11. Valg av statsautorisert revisor 
 

12. Valg av ordfører og varaordfører 
 

13. Valg av valgkomité 
 
 14. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte 
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1. STYRETS MELDING FOR 2005 
 
INNLEDNING 
 
Norsk Kjøttfeavlslag (NKA) er en organisasjon for produsenter som driver kjøttproduksjon 
med kjøttfe og kjøttfekrysninger i Norge. NKAs overordnede målsetning er å sikre økonomien i 
kjøttproduksjon på kjøttfe og øvrig storfekjøttproduksjon, samt bidra til at medlemmene 
produserer storfekjøtt av en kvalitet som markedet etterspør. 
 
Storfekjøttmarkedet i 2005 var kjennetegnet av underskudd i første halvår og overskudd i andre 
halvår. Andre halvår ble sterkt preget av en betydelig import av polsk produksjonskjøtt før det 
såkalte tollhullet ble stoppet 1. juli 2005. Dette førte til en betydelig reduksjon i skjæringen av 
norsk storfekjøtt utover høsten og dermed redusert salg av norskprodusert storfekjøtt. 
Markedsreguleringslageret av storfeslakt var ved årsskiftet på over 3.000 tonn. Dette lageret vil 
medføre at det er lite sannsynlig at det vil bli åpnet for import av storfekjøtt i 2006 utover 
minimumsimporten. 
 
De lange linjene tilsier at antall mordyr i norsk storfeproduksjon vil fortsette å gå ned, samtidig 
som salget av storfekjøtt ikke vil endre seg dramatisk. Dette betyr, forutsatt at nye hull i 
importvernet ikke dukker opp, at det vil være et underskudd i det norske storfekjøtt-markedet i 
åra framover. Dette underskuddet gir rom for en fortsatt satsing på en betydelig økning i antall 
ammekyr. 
 
I løpet av 2005 har NKA spurt seg om markedsforholdene storfekjøttsida kunne ha en viss 
sammenheng med hva som har skjedd på svinekjøttsida: 
 

• For å regulere ned overskuddet på gris ble blandingsforholdet i enkelte kjøttprodukter 
endret til fordel for svinekjøtt 

• Det var (og er fortsatt) kjørt storstilte reklamekampanjer for svinekjøtt 
• Prisdifferansen mellom svinekjøtt og storfekjøtt hadde økt 

 
Høsten 2005 ble prisen på svinekjøtt satt opp, noe som etter NKAs mening ga et signal om at 
svineprodusentene igjen kunne trå på gassen. Situasjonen kunne oppfattes slik at svine-
produsentenes massive overproduksjon hadde blitt belønnet med et varig styrket svinekjøtt-
marked, delvis på bekostning av storfekjøttmarkedet. Med en mulig fusjon mellom Gilde og 
Prior, vil det lyse og hvite kjøttet få en svært dominerende stilling. Dette tilsier at NKA i enda 
sterkere grad må hevde storfekjøttprodusentens interesser. 
 
I forbindelse med jordbruksforhandlingene 2005/2006 gjennomførte NKA møter med Norges 
Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Landbruks- og matdepartementet, samt 
representanter fra Næringskomiteen på Stortinget. NKA satte fokus på den svake økonomien i 
den spesialiserte storfekjøttproduksjonen og vektla særlig betydningen av betaling for den 
kulturlandskapspleien som ammekua står for. Jordbruksavtalen som ble inngått i mai 2005 
innebar at målprisen for storfe kunne økes med inntil kr 2,02. Bortsett fra målprisøkningen, lå 
det få stimuli til storfekjøttproduksjonen i avtalen. NKAs konklusjon med hensyn til 
jordbruksoppgjøret var at storfekjøtt, bortsett fra målprisøkningen, står på stedet hvil med 
hensyn til virkemiddelbruk og tilskuddsstimuli. Dette gjør likevel ikke at NKA har mistet motet 
med hensyn til å arbeide for bedrede rammebetingelser for storfekjøttproduksjonen.  
 
 
 
 
 
 



5

I løpet av 2005 flyttet NKAs administrasjon fra lokaler hos Gilde Norsk Kjøtt i Oslo til BioHus 
på Hamar. BioHus ble vedtatt realisert ved årsskiftet 2003/2004. Bak initiativet for etableringen 
av BioHus sto Hamar kommune som ville etablere en næringsklynge rundt anvendt biologi/avl 
på Hamar. Hensikten var å dele og skape ny kunnskap på tvers av fagområder. NKA har i 
mange år hatt et godt samarbeid med Geno. Med Geno vegg i vegg i BioHus ligger forholdene 
til rette for at samarbeidet vil bli enda tettere og bedre framover. Avstanden til Gilde Norsk Kjøtt 
og Fagsenteret for kjøtt har i og med flyttingen blitt betydelig større, men alle parter ser 
viktigheten av et godt samarbeid og vil satse på å jobbe tett mot hverandre også i framtida. I 
tillegg til NKA og Geno holder disse til i BioHus: Høgskolen i Hedmark, Mattilsynet, Geno 
Global, Bioinkubator, BioBank og Sjukehus Innlandet (forskningsavdelingen). Et konkret tiltak 
som følge av flyttingen til BioHus, er at det er tatt initiativ til å etablere DNA-testing på 
hårprøver i BioHus. DNA-testene vil erstatte dagens avtammingskontroll som skjer på 
bakgrunn av blodtyping. DNA-prosjektet er et samarbeid mellom Biobank, Høgskolen i 
Hedmark og NKA.  
 
Det er stadig økende interesse rundt den organiserte kjøttfeavlen, og avlsarbeidet har en svært 
positiv utvikling. Foran testomgangen 2005/2006 ble det igjen rekordpåmelding med 408 okser. 
Det er stor interesse rundt testen på Staur og i løpet av 2005 har det vært en diskusjon om i 
hvilken grad de nyere rasene skal få slippe til på stasjonen. På den ene siden er Staur et 
avlstiltak hvor det skal stilles strenge faglige krav til rasene med hensyn til populasjons-
størrelse, seminbruk m.m. På den andre siden er Staur et ”utstillingsvindu” for kjøttfe i Norge. 
Diskusjonen endte med at Tiroler Grauvieh ble tildelt fem plasser for gjennomføring av en 
forkorta test høsten 2005. 
 
Medlemstallet i NKA fortsetter oppover. I løpet av 2005 er det gjennomført store verve-
kampanjer i mange av fylkes- og raselagene. Dette har ført til at NKA ved utgangen av 2005 har 
1.248 medlemmer, en økning med 77 medlemmer fra 2004. NKA takker raselagene og 
fylkeslagene for drahjelpen i vervearbeidet, og håper det er nye kampanjer på gang til neste år. 
NKA har friske ambisjoner om en fortsatt medlemsøkning. Målet er godt og vel 2.000 
medlemmer om få år, noe som tilsier at vervearbeidet må fortsette med uforminsket styrke.  
 
 
MÅL OG TILTAK 
 
Styret har i løpet av meldingsåret arbeidet med å oppfylle de mål som årsmøtet vedtok som 
NKAs arbeidsprogram for 2005. Følgende er blant de saker som styret og laget har arbeidet 
med:  
 

• NKAs nye vedtekter førte til at årsmøtet 2005 for første gang besto av en kjerne valgte 
utsendinger fra rase- og fylkeslagene. I tillegg var årsmøtet åpent alle medlemmer. En 
annen endring var at årsmøtet ble lagt til en hverdag i stedet for helg. Deltakelsen i 
årsmøtet var den beste på mange år med 71 påmeldte.  
 

• Det er gjennomført to ledersamlinger, i januar og november (ledersamlingen har erstattet 
de tidligere representantskapsmøtene). Hovedtema i januarsamlingen var WTO, mens 
hovedtema i november var organisasjonsarbeid og medlemsverving.  
 

• Økonomien i NKA er fortsatt avhengig av tilskuddsmidler og det er viktig for 
organisasjonen å sikre en videreføring av disse midlene. Det er derfor arbeidet med å 
sikre en videreføring av midlene fra jordbruksavtalen og omsetningsavgiftsmidlene. 
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• Flytting av NKAs administrasjon fra Oslo til Hamar er gjennomført. Flyttingen 
medførte relativt store éngangskostnader i form av innkjøp av kontorinnredning og  
-møbler. Mange rase- og fylkeslag har valgt å legge styremøter og andre møter til 
BioHus. Disse møtene kombineres ofte med et besøk på Staur. Dette er en hyggelig 
praksis som det er lov å håpe fortsetter.  
 

• NKA er direkte involvert i Kjøttsamvirkets ”Norsk Kjøttfe”-konsept gjennom 
utviklingen av de to produksjonsretningene BIFF Maxx og BIFF Natur. På oppdrag fra 
Gilde Norsk Kjøtt beregner NKA hvilke seminokser som passer best inn i føringene 
som er lagt for de to retningene. NKA har i møter med Gilde Norsk Kjøtt bedt om 
sterkere satsing på, og flere markedsføringsmidler til, ”Norsk Kjøttfe”. 
 

• NKA er blitt tatt opp som medlem av Norsk Landbrukssamvirke (NL) med virkning fra 
1. januar 2006. NKA har vurdert NL som en svært betydningsfull samarbeidsarena og 
som et viktig forum for fremming av de spesialiserte storfekjøttprodusentenes interesser. 
Medlemskapet legger ikke bånd på NKA som en kritisk medlems-organisasjon i 
landbruksfamilien. Medlemskapet betyr imidlertid sterkere føringer for 
kvinnerepresentasjonen i NKA, noe framtidige valgkomiteer må hensynta. 
 

• NKA har søkt om og fått forhåndstilsagn om Arena-midler (Innovasjon Norge) til 
prosjektet ”Utvikling og etablering av web-kommunikasjon mot Norsk Kjøttfeavlslags 
stambokføringsbase og Storfekjøttkontrollen”. Prosjektet avsluttes i 2006. 
 

• Et nytt fylkeslag, Akershus Kjøttfelag, har blitt tatt opp som medlem av Norsk 
Kjøttfeavlslag. Laget har 39 medlemmer ved utgangen av 2005.  
 

• NKA har deltatt på arrangementer og utstillinger som Stiklestadutstillingen, Trøndersk 
Landbruk og Dyrsku’n. I tillegg har NKA bidratt faglig i en rekke storfekjøtt-
arrangementer, alt vesentlig med Gilde Norsk Kjøtt som hovedarrangør. NKA har også 
deltatt på internasjonale fagseminarer, messer og utstillinger. 
 

• NKA har vært i en aktiv dialog med Kjøttsamvirket etter at det i 2004 ble gjennomført 
endringer i klassifiseringssystemet for storfe. Endringene viste seg slå negativt ut for en 
del slakt i den beste delen av skalaen. NKA har overfor Kjøttsamvirket og 
FAGSENTERET for kjøtt påpekt de urimelige negative, økonomiske utslagene som 
klassifiseringsendringene fikk for enkelte produsenter. NKA har fått gehør for 
synspunktene og endringer er foretatt. 
 

• Det er inngått en avtale mellom NKA og Gilde Norsk Kjøtt som regulerer samarbeidet 
organisasjonene imellom. Avtalen definerer blant annet faste møtepunkter, samt gir 
føringer for sekretærfunksjonen i NKAs fylkeslag.  
 

• NKA ble invitert, og takket ja til å bli representert i Genos demokratiske organer. 
Årsmøtet i Geno vedtok i april 2005 at NKA skulle gis én utsending til Genos årsmøte. 
Marit Føreland ble valgt som NKAs utsending, Helene Øveraasen ble valgt til 
vararepresentant. 
 

• Styret har oppnevnt en arbeidsgruppe bestående av Marit Føreland, Terje Sviland og Per 
Laumann som skal foreslå tiltak for å styrke virksomheten i NKAs fylkes- og raselag. 
Gruppen avslutter sitt arbeid våren 2006.  
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• Styret har oppnevnt en gruppe som har i oppgave å gjennomføre en styrket 
kvalitetssikring av stambokføringen. Gruppen består av Jorulf Lello, Helge Bjugstad, 
Christopher A. Lange og Halvor Nordli. Gruppens arbeid fortsetter i 2006.  
 

• Det er gjennomført og igangsatt avlsprosjekter med ekstern finansiering. Prosjektene 
kjøres i NKAs regi, men med hjelp av eksterne oppdragsutførere. 
 

• ”Oksekatalog for kjøttfe” er utarbeidet og sendt medlemmer og andre interesserte i 
februar. 
 

• NKA har videreutviklet lagets hjemmesider (adresse: www.kjottfe.no). NKA bidrar 
også aktivt med etablering og drift av mange raselag sine hjemmesider.  
 

 
JORDBRUKSOPPGJØRET 2005 / 2006 
 
Følgende oppsummering kan gis av jordbruksavtalen 2005 / 2006 for ammekua sin del:  
 

Målpris:    + kr 2,02 pr kg  
 
Dyretilskudd ammeku:  Ku 1-16: minus kr 30,- til kr 2.960,-  
    Ku 17-25: minus kr 30,- til kr 1.584,-  
    Ku 26-50: minus kr 30,- til kr 396,-  
 
Dyretilskudd storfe:   Uforandra kr 787,-  
 
Driftstilskudd:   Minus kr 25,- pr ku til kr 1.100,-. Ordningen utvidet til å 
    gjelde opp til 50 kyr (maksimal økning kr 10.000,-).  
 
Utmarksbeite:    Uforandra kr 250,- pr storfe.  
 
AK-tilskudd grovfôr:   Uforandra satser.  
 
Tak for produksjonstilskudd: Uforandra kr 200.000,-.  
 
Avløsertilskudd:  Uforandra kr 518,- 
  

For referansebruket med storfeslakt/ammeku regnet avtalepartene ut at utslaget av avtalen ble 
pluss kr 15.200,-. Midler fra de regionale miljøprogrammene inngår i beregningen (utgjør kr 
3.800,-). Økningen forutsetter at økningen i målpris kan oppnås, samt null i kostnadsvekst. 
 
 
TESTSTASJON FOR KJØTTFE 
 
Den nye teststasjonen for kjøttfe på Staur ble en realitet ved at Norsk Kjøtt bevilget  
6,7 millioner kroner til formålet. GENO bidro med byggeklar tomt og står for den daglige drift 
av stasjonen, mens NKA er ansvarlig for testregime og avlsarbeidet ved stasjonen. Gjennom 
avtale om leie av tomt og kjøp av fôr og tjenester er også Statkorn med i samarbeidet. 
 
En utvidelse av testkapasiteten fra 60 til 80 okser ble gjennomført i 2003. I testomgangen 
2004/2005 sto 80 okser inne til test: 20 Charolais, 18 Hereford, 16 Simmental, 14 Aberdeen  
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Angus og 12 Limousin. Gjennomsnittlig tilvekst pr dag for testomgangen sett under ett var 
1.699 gram for Charolais, 1.511 gram for Hereford, 1.784 for Simmental, 1.583 gram for 
Aberdeen Angus og 1.501 gram for Limousin. I Kjøttfeavl 2/2005 er testomgangen 2003/2004 
grundig gjennomgått og analysert.  
 
Auksjonen av testokser ble holdt 16. april 2005. Her ble det solgt 52 okser for til sammen kr 
1.560.500,- (gjennomsnitt kr 30.010,-). Ved auksjonene i 2004 og 2003 var gjennomsnitts-
prisen henholdsvis kr  30.031,- og kr 26.557,-. Charolaisoksen Valter av Dillerud ble solgt for 
kr 90.000,- og tangerte dermed auksjonsrekorden satt av Herefordoksen Putin av Reina i 2001. 
 
 
STYRET 
 
Styret i NKA har i 2005 hatt følgende sammensetning: Jorulf Lello (leder), Thorvald Hillestad 
(nestleder), Marit Føreland, Helene Øveraasen, Nils O. Valle og Helge Bjugstad. Styret har hatt 
8 møter i 2005 og det er protokollert 85 saker.  
 
 
PERSONALET 
 
Christopher Lange, Vegard Urset og Halvor Nordli har fungert i faste stillinger gjennom hele 
året. Etter flyttingen til Hamar har Lange hjemmekontor to faste dager i uka. 
 
 
ØKONOMIEN I NKA 
 
NKA har i 2005 et underskudd på kr 79.155,-. Spesielt fire forhold trekker regnskapet i negativ 
retning: En dårlig auksjon sett med NKAs øyne (avlereide okser oppnådde de høyeste prisene), 
høyt aktivitetsnivå som reflekteres i økte reisekostnader og møtegodtgjørelser, høye 
portokostnader på grunn av omfattende vervekampanjer, samt flyttingen til Hamar.  
 
Plansiloen på Staur, bygget i 2004, ble fullfinansiert av NKA. Likviditetsbelastningen som dette 
har medført gjorde at NKA også rundt årsskiftet 2005/2006 tok opp en kortvarig driftskreditt på 
kr 500.000,- i Sparebanken Hedmark.  
 
NKA fikk for 2005 prosjektmidler fra Omsetningsrådet på i alt kr 385.000,-. Dette er tilskudd 
som er øremerket til forhåndsbudsjetterte prosjekter, og som derfor kun i den grad NKA har 
egeninnsats i prosjektene kan sies å bidra til driften av laget.  
 
Styret foreslår at årets underskudd dekkes inn ved overføring fra fri egenkapital. NKA har ved 
utgangen av 2005 en egenkapital på kr 846.193,-. Med bakgrunn i årsregnskapet for 2005 er 
fortsatt drift forutsetningen lagt til grunn, da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som 
tilsier noe annet. 
 
I 2006 er tilskuddet over jordbruksavtalen videreført med kr 400.000,-. Omsetningsrådet har 
videre innvilget et grunntilskudd på kr 1.350.000,- og et prosjekttilskudd på kr 385.000,- i 
2006. Kr 150.000,- av prosjekttilskuddet er øremerket dekning av driftsunderskuddet ved Staur. 
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MILJØ 
 
Arbeidsmiljøet i NKA anses tilfredsstillende. Det har vært registrert tre sykedager blant de 
ansatte i 2005. Det er ikke registrert større ulykker eller skader i bedriften i 2005. De ansatte 
orienteres fortløpende om virksomheten.  
 
Både styret og lagets ledelse er bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å 
fremme likestilling i virksomheten og styret. Temaet er også diskutert i lagets årsmøte og 
valgkomiteen er bevisst disse føringene i sitt arbeid. Utover dette er det for øyeblikket ikke 
iverksatt andre konkrete tiltak for å fremme dette arbeidet, men styrets målsetting er naturligvis å 
innfri samfunnets forventninger på sikt.  
 
Bedriften forurenser ikke det ytre miljø. 
 
 
SLUTTKOMMENTAR 
 
Styret vil takke for det engasjement medlemmene har vist i organisasjonsarbeidet og i arbeidet 
for kjøttfe generelt.  
 
I styret for NKA,  
 
 
 
 
Jorulf Lello, leder   Thorvald Hillestad, nestleder  Marit Føreland
  
 
  
 
 
Nils O. Valle    Helge Bjugstad   Helene Øveraasen 
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3. ORGANISASJON 
 
 
A. ÅRSMØTET 2005 
 
Årsmøtet 2004 ble avholdt på Rica Hell Hotel 16. mars 2005 Det var 59 stemmeberettigede til 
stede. 
 
 
B. RASE- OG FYLKESLAGENE, LEDERSAMLING 
 
Som følge av nye vedtekter er det tidligere representantskapet nedlagt. Lederne i NKAs rase- og 
fylkeslag møtes imidlertid til ledersamlinger. Det er avholdt to slike ledersamlinger i 2005, én i 
januar og én i november. Lederne i rase- og fylkeslagene var ved utgangen av 2005 følgende 
personer:  
 
  Torkel Skinnes Myhre, Norsk Aberdeen Angus Avlslag 
  Erling Gresseth,   Norsk Charolais 
  Karl Roger Hegseth,   Norsk Herefordforening 
  Helge Bjugstad,    Norsk Limousin 

Birger K. Dybvig,  Norsk Simmental 
  Arild Fallingen,   Norsk Tiroler Grauvieh forening 
  Ole A. Dahl,     Norsk Blonde d'Aquitaineforening 
  Frank Dalene,    Norsk Highland Cattle forening 
  Sebastian Schmidt,   Avlslaget for Gallowayfe i Norge 
  Erhard Martin,   Norsk Dexterforening 
  Ole Martin Hvidsten,  Østfold Kjøttfeavlslag 

 Hallstein Flesland,   Akershus Kjøttfelag 
  Jarle Ring,   Oppland og Hedmark Kjøttfeavlslag 
  Hans Terje Hamremoen, Buskerud Kjøttfelag 

 Terje Sviland,    Vestfold Kjøttfeavlslag 
  Erik Meidel,    Sørlandets Kjøttfeavlslag 
  Kjartan Gilje,    Rogaland Kjøttfeavlslag 
  Leif Gunnar Bakke,   Hordaland Kjøttfealslag 
  Halvar Espeseth,   Sogn og Fjordane Kjøttfeavlslag 
  Lars Henden,   Møre og Romsdal Kjøttfeavlslag 

 Marit Føreland,   Trøndelag Kjøttfeavlslag 
  Gunnvald Jonassen,   Nordland Kjøttfeavlslag 
  Kjell Jensen,   Hålogaland Kjøttfeavlslag  
 
 
C. STYRETS SAMMENSETNING 
 
NKAs styre har i 2004 hatt følgende sammensetning: 
 
Leder:    Jorulf Lello,    Trøndelag Kjøttfeavlslag  
 
Nestleder:  Thorvald Hillestad,    Vestfold Kjøttfeavlslag   
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Styremedlemmer:  Helene Øveraasen,  Norsk Charolais 
    Nils O. Valle,    Norsk Herefordforening 
    Helge Bjugstad,    Norsk Limousinforening  
    Marit Føreland,   Trøndelag Kjøttfeavlslag  
 
Vararepresentanter:  Paul R. Stranden,  1. vararepresentant 
    Eirik P. Håland,   2. vararepresentant 
    Hans Dagrød,   3. vararepresentant 
    Steinar Knapstad,  4. vararepresentant 
 
Styret hadde 8 møter i 2005 og det ble protokollert 85 saker.  
 
 
D. VALGKOMITEEN 
 
Valgkomiteen har hatt følgende sammensetning: 
 
Gustav Steinvik,  (valgt 2003) 
Dag Støle,   (valgt 2003) 
Dagfin Henriksen,  (valgt 2005) 
Odd Magnussen,  (valgt 2005) 
 
 
E. UTVALG 
 
Avlsrådet: 
 
Avlsrådet har etter årsmøtet 2005 hatt følgende sammensetning: 
 
Leder Nils Oddvar Valle Styret i NKA 
Nestleder Morten Ueland Norsk Herefordforening 
 Svenn Tore Ness Norsk Aberdeen Angus Avlslag 
 Kåre A. Ingeborgrud Norsk Blonde d’Aquitaine Forening 
 Geir Lillevik Avlslaget for Charolaisfe i Norge 
 Erhard Martin Norsk Dexterforening 
 Sebastian Schmidt Norsk Gallowayforening 
 Jo Håvar Nerseth Norsk Highland Cattle Forening 
 Gustav Steinvik Norsk Limousinforening 
 Birger K. Dybvig Norsk Simmentalforening 
 Arne Presthus Norsk Tiroler Grauvieh Forening 
 Arild Fallingen trådte inn i Avlsrådet etter Arne Presthus’ bortgang. 
 
Avlsrådet har hatt fem møter siden forrige årsmøte. Det er protokollført 48 saker. 
 
Et utvalg saker som er behandlet i Avlsrådet etter årsmøtet 2005: 

- Konstituering av Avlsrådet (juni 2005). 
- Rangering av testokser etter testomgangen 2004/2005. 
- Auksjon av fenotypetesta okser. 
- Justering av ”Regelverk for fenotypetesting av kjøttfe i Norge”. 
- Justering av ”Retningslinjer for fordeling at testplasser til fenotypetest”. 
- Fastsetting av fôringsregime for testomgangen 2005/2006. 
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- Tiltak for å bedre økonomien rundt fenotypetesten på Staur. 
- Import av sæd for inseminasjonssesongen 2006. 
- Gildes ungdyrkåringssystem. 
- DNA-testing for marmorering og mørhet. 
- Avstamningskontroll – Overgang til DNA-testing på hårprøver. 
- Prissetting ved stambokføring av embryodyr. 
- Tiltak for økt oppslutning i Storfekjøttkontrollen. 

 
Under NKAs årsmøte i mars 2005 ble avlsstatuetten delt ut for første gang. Det var Hans Terje 
Hamremoen som mottok NKAs avlsstatuett for testoksen Uno av Hamremoen. 
 
Økonomiutvalget: 
 
Norsk Kjøttfeavlslag opprettet våren 1998 et eget økonomiutvalg. Økonomiutvalget skal arbeide 
med økonomiske problemstillinger knyttet til den spesialiserte storfekjøtt-produksjonen. Dette 
skal skje ved å fokusere både på produksjonsforhold, produktpriser og politiske 
rammebetingelser. En av økonomiutvalgets oppgaver skal også være å komme med innspill 
overfor avtalepartene i jordbruksforhandlingene i saker som angår den spesialiserte 
storfekjøttproduksjonen. 
 
Økonomiutvalget har i 2005 hatt følgende sammensetning: 
  
 Jorulf Lello, leder 
 Thorvald Hillestad 
 Jarle Ring 

Terje Sviland 
Erlend Røhnebæk 

 Halvor Nordli, sekretær  
 
Økonomiutvalget har hatt to egne møter i 2005. I tillegg har utvalget hatt kortere samlinger i 
forbindelse med ekstern møtevirksomhet. Økonomiutvalget har hatt møter med Norges 
Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Landbruksdepartementet, Gjensidige forsikring, 
samt flere Stortingsrepresentanter. Økonomiutvalgets arbeid har i stor grad dreid seg om 
jordbruksforhandlingene og innspill i denne sammenheng. 
 
 
F. REPRESENTASJON 
 
KOORIMP 
Halvor Nordli er NKAs representant i KOORIMP fagråd for levende dyr og i KOORIMPs 
styringsgruppe 
 
Helsetjenesten for storfe 
Etter omorganisering av Helsetjenesten er ikke NKA lenger medlem av Samarbeidsrådet 
Helsetjenesten for storfe. NKA får alle møtepapirer, men er nå representert gjennom GENO sitt 
medlemskap. 
 
Arbeidsgruppe Trygg Livdyrhandel 
Hallstein Flesland er NKAs representant i arbeidsgruppe Trygg Livdyrhandel. Flesland er også 
leder av arbeidsgruppen 
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Den norske komité av EAAP 
Halvor Nordli er NKAs representant i Den Norsk Komité av EAAP (European Association for 
Animal Production). 
 
Samarbeidsråd for storfekontroll 
Christopher Lange og Halvor Nordli er NKAs representanter i Samarbeidsråd for 
Storfekontroll 
 
Samarbeidsråd for Storfekjøttkontrollen  
Halvor Nordli er NKAs representant i Samarbeidsråd for Storfekjøttkontrollen. Nordli er også 
leder i samarbeidsrådet. 
 
Arbeidsgruppa for Storfekjøttkontrollen  
Vegard Urset og Christopher Lange er NKAs representanter i Arbeidsgruppa for 
Storfekjøttkontrollen. 
 
Grovfornett.no 
Vegard Urset er NKAs representant i prosjekteiergruppa til grovfornett.no 
 
Leietakerforum BioHus 
Christopher Lange er NKAs representant i leietakerforum BioHus 
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4. AKTUELLE SAKER, STATISTIKKER M.M. 
 
A. MEDLEMSTALLET 
 
Medlemstallet i Norsk Kjøttfeavlslag er nå stigende igjen: 1 248 i år 2005 mot 1 171 i år 2004. 
Økningen kommer som resultat av store vervekampanjer i toneangivende rase- og fylkeslag. 
Norsk Limousin har størst prosentvis økning blant raselagene, mens Norsk Charolais har vervet 
flest. Blant fylkeslagene er det Møre og Romsdal som har økt mest, mens Oppland og Hedmark 
har vervet flest. Verdt å merke seg er også at Akershus har vervet 39 medlemmer siden 
oppstarten i februar 2005. Utvikling og fordeling av medlemmene på alle lag er gjengitt under: 
 
 Totalt 

2005 
Totalt 
2004 

Totalt 
2003 

Totalt 
2002 

Endring 
04/05+/- 

 
Aberdeen Angus  
Charolais 
Hereford 
Highland Cattle 
Limousin 
Simmental 
Tiroler Grauvieh 
Blonde d’Aquitaine 
Dexter 
Galloway 
SUM RASELAG 
 
Akershus 
Buskerud 
Hordaland 
Møre og Romsdal 
Nordland 
Oppland/Hedmark 
Rogaland 
Sørlandet 
Sogn og Fjordane 
Trøndelag 
Vestfold 
Østfold 
Hålogaland 
SUM FYLKESLAG 
 
SUM MEDLEMMER 
SUM ABONNENTER 
 
SUM TOTALT  

129 
229 
163 
71 

134 
123 
25 
18 
8 
7 

907 
 

39 
40 
35 
52 
34 

239 
72 
50 
30 

155 
70 
53 
24 

893 
 

1158 
90 

 
1248 

131 
183 
171 
62 

100 
139 
25 
15 
8 
- 

834 
 

- 
41 
36 
37 
29 

181 
75 
49 
29 

144 
63 
59 
28 

771 
 

1080 
91 

 
1171 

  134 
  157 
  173 
    64  
    95 
  143 
    28 
    14  
      8 

- 
  816 

 
- 

    42 
    38 
    38 
    27 
  183 
    72 
    46 
    24 
  146 
    54 
    54 
    29 
  753 

 
1061 
    94  

 
1155  

  133 
  156 
  180 
    67 
    97 
  165 
    27 
    16 
      4 

- 
  845 

 
- 

    43 
    41 
    36 
    28 
  194 
    75 
    48 
    25 
  147 
    58 
    58 
    28 
  781 

 
1072 
    88 

 
1160  

-2 
46 
-8 
9 

34 
-16 

0 
3 
0 
7 

73 
 

39 
-1 
-1 
15 
5 

58 
-3 
1 
1 

11 
7 

-6 
-4 

122 
 

78 
-1 

 
77 

 
 
B. KJØTTFEAVL 
 
Medlemsbladet Kjøttfeavl har kommet ut med fire nummer i 2005. 
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C. AMMEKUANTALLET 
 
Ammekua fordeler seg slik med hensyn til geografi, antall bruk og bruksstørrelse. Tall for 2004 
og 2005 (kilde: Statens Kornforretning): 
  

Ammekutall 
 

Antall brukere 
Gjennomsnittlig 

besetningsstørrelse 
 
FYLKE 

Pr 31/7-05 Pr 31/7-04 Pr 31/7-05 Pr 31/7-04 Pr 31/7-
05 

Pr 31/7-
04 

Østfold 
Akershus 
Oslo 
Hedmark 
Oppland 
Buskerud 
Vestfold 
Telemark 
Aust-Agder 
Vest-Agder 
Rogaland 
Hordaland 
Sogn og Fjordane 
Møre og Romsdal 
Sør-Trøndelag 
Nord-Trøndelag 
Nordland 
Troms 
Finnmark 
SUM 

2 090 
2 518 

6 
6 242 
6 476 
3 585 
2 465 
1 911 

767 
1 717 
5 377 
2 551 
1 717 
3 526 
4 028 
5 473 
3 809 

828 
93 

55 179 

2 033 
2 359 

7 
6 113 
5 727 
3 297 
2 219 
1 687 

731 
1 653 
5 478 
2 567 
1 626 
3 510 
3 991 
5 273 
3 647 

781 
74 

52 773 

152 
176 

2 
442 
532 
266 
144 
155 
83 

185 
592 
410 
295 
385 
400 
441 
351 
95 
12 

5 118 

149 
184 

2 
453 
513 
272 
146 
165 
88 

191 
626 
434 
292 
413 
413 
460 
360 
101 
10 

5 272 

13,8 
14,3 
3,0 

14,1 
12,2 
13,5 
17,1 
12,3 
9,2 
9,3 
9,1 
6,2 
5,8 
9,2 

10,1 
12,4 
10,9 
8,7 
7,8 

10,8 

13,6 
12,8 
3,5 

13,5 
11,2 
12,1 
15,2 
10,2 
8,3 
8,7 
8,8 
5,9 
5,6 
8,5 
9,7 

11,5 
10,1 
7,7 
7,4 

10,0 
  
Antall ammekyr økte med 4,6 % fra 2004 til 2005, hvilket er en noe større økning enn det som 
er registrert de siste to åra. Antallet besetninger ble redusert med 2,9 % fra 2004 til 2005. Med 
unntak av Oslo, er Hordaland eneste fylke med nedgang i ammekutallet. Ammekutallet går mest 
opp i Finnmark, Telemark og Oppland (med henholdsvis 25,7 %, 13,3 % og 13,1 %). Antall 
besetninger gikk mest ned i Møre og Romsdal (6,8 %). Størst økning i antall besetninger hadde 
Oppland med 3,7 %. Ammekua utgjør nå vel 16 prosent av det totale kutallet i Norge, for åtte år 
siden var samme andel 6 prosent. 
 
 
D. SEMINSTATISTIKK 
 
Nedenfor gjengis seminstatistikken for antall 1. gangs inseminasjoner med kjøttfesæd i 
seminåret 2004/2005 (1. oktober 2003 til 30. september 2004). Tallene inkluderer sæd som er 
importert gjennom NKA. Totalt viser statistikken at nedgangen de siste årene har stanset opp 
det siste året. Limousin øker volumet mest med 14 prosent, mens Angus har størst tilbakegang 
med 9 prosent.  
 

År Charolais Hereford Limousin Simmental Angus Total 
04/05 4688 2463 2430 3137 1248 13966 
03/04 4414 2632 2132 3417 1368 13963 
Indeks 106 94 114 92 91 100 
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5. FORSLAG TIL ARBEIDSPROGRAM 
 
Det foreslås overfor årsmøtet at arbeidsprogrammet for år 2006 skal inneholde følgende punkter 
(hovedsatsingsområder i kursiv): 

 
Marked og øvrige rammebetingelser: 

• Arbeide for at storfekjøttproduksjonen styrker sin stilling og gis best mulige økonomiske 
og politiske rammebetingelser 

• Arbeide for styrket profilering og markedsføring av kjøttfe, samt ha en tett oppfølging 
av Kjøttsamvirkets konsept ”Norsk Kjøttfe” 

• Videreføre arbeidet med synliggjøring av, og alliansebygging med hensyn til, ammekua 
som kulturlandskapsarbeider 

 
Organisasjon: 

• Arbeide for en styrket og mer forutsigbar økonomi i laget 
• Bidra til økt aktivitet i rase- og fylkeslagene 
• Kompetanse- og relasjonsbygging blant tillitsvalgte, medlemmer og ansatte 
• Økt profilering av NKA 

 
Avlsarbeid: 

• Sikre en optimal ressursutnytting ved teststasjonen på Staur 
• Arbeide med å etablere en EU-godkjent kjøttfetappestasjon i Hamarområdet fra 2007 
• Arbeide for en bedre samkjøring mellom Storfekjøttkontrollen og Husdyrkontrollen, 

samt sørge for at Storfekjøttkontrollen gir NKAs stambokbase korrekte og 
kvalitetssikrede opplysninger 

 
Informasjon og medlemsaktivitet: 

• En fortsatt betydelig økning av medlemstallet i NKA 
• Gi faglig bistand og bidra med spisskompetanse overfor det øvrige storfekjøttmiljøet 
• Styrket informasjon til medlemmene 
• En videre forbedring av NKAs og tilknyttede lags web-sider 

 
Eksport av kjøttfesæd 

• En fortsatt satsing på eksport av norske kjøttfegener 
 
I årsmøtet vil forslaget til arbeidsprogram bli lagt fram sammen med NKAs budsjett for 2006. 
 
 
6. FORSLAG TIL KONTINGENT FOR ÅR 2007 
 
Det foreslås at kontingenten til NKA skal være uforandret kr 500,- pr medlem i 2007.  
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7. SAK TIL DRØFTING I ÅRSMØTET 
 
Styret i NKA har nedsatt en arbeidsgruppe som har fått i oppdrag å komme med forslag til økt 
aktivitet i fylkeslag og raselag. Ett av arbeidsgruppens forslag er å gjøre en endring i forhold til 
medlemskap i NKA og kontingentinnkreving. I dag er det slik at man kan velge om man bare 
vil være med i NKA, eller om man ønsker i medlemskap i rase- og/eller fylkeslag i tillegg. 
NKA krever inn kontingenten både for sentralleddet og rase- og fylkeslagene.  
 
Overfor styret i NKA har arbeidsgruppen foreslått at medlemskap i NKA automatisk også skal 
bety medlemskap i tilhørende fylkeslag. Dette er en organisasjonsform som er utbredt blant 
andre lag og foreninger, og etter arbeidsgruppens mening vil dette bidra til å styrke fylkeslagene 
– både aktivitets- og ressursmessig.  
 
Styret i NKA ser både fordeler og ulemper med forslaget fra arbeidsgruppen. Styret ønsker 
derfor å høre årsmøtets syn på saken med tanke på et eventuelt forslag til vedtektsendring i 
årsmøtet 2007. 
 
 
8. VALGKOMITEENS INNSTILLING 
 
Valgkomiteen i NKA har hatt møter (telefonmøter) 20. desember 2005, 11. januar 2006, 25. 
januar 2006 og 13. februar 2006. Valgkomiteens innstilling er enstemmig, unntatt i punkt B og 
C.  
 
A. Leder: 
 

Jorulf Lello (fylkeslag),     gjenvalg 
 
B. Styremedlemmer: 
 
 Thorvald Hillestad (fylkeslag)   gjenvalg 

 Nils O. Valle (raselag),    gjenvalg 
Per  Øivin Sola (raselag),    ny 

  
 Mindretallet (1) i valgkomiteen ønsker i stedet for Per Øivin Sola: 
  
 Per Laumann (fylkeslag)    ny 
 

Marit Føreland (fylkeslag), og Helene Øveraasen (raselag) er ikke på valg. 
  
C. Vararepresentanter: 
 

1. vararepresentant:  Per Laumann,   ny 
2. vararepresentant: Hans Dagrød,   nåværende 3. vara 
3. vararepresentant: Even Heggland,  ny 

 4. vararepresentant: Steinar Knapstad,   gjenvalg 
 
 Mindretallet (1) i valgkomiteen ønsker i stedet for Per Laumann: 
  
 1. vararepresentant:  Per Øivin Sola,  ny 
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D. Nestleder: 
  
 Thorvald Hillestad,     gjenvalg 
 
E. Statsautorisert revisor: 
 

Statsautorisert revisor Kjell Kulvedrøsten, KPMG  gjenvalg 
 
F. Ordfører: 
 

Terje Sviland,      gjenvalg  
 
G. Varaordfører: 
 

Hallstein Flesland,     ny 
 
 
H. To nye medlemmer til valgkomiteen: 
 
 Helge Bjugstad,     ny 
 Livar Høyland,     ny 
 
I. Godtgjørelse til tillitsvalgte: 

 
Fraværsgodtgjørelse:   kr. 1.100,- pr. dag   (uforandret) 
Ved telefonmøter:   kr. 450,-    (uforandret) 
Godtgjørelse til styrets leder:  kr. 65.000,- for 2005/2006  (opp kr 5.000,-) 

 
For valgkomiteen: 
 
Gustav Steinvik 
(sign.) 
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