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Forsidefoto: Highland Cattle i vestlandsk kulturlandskap. Foto: Vegard Urset

NKAs årsmelding sendes medlemmene 14 dager før årsmøtet. 
Årsmeldingen er utover dette gjort tilgjengelig for medlemmene på 

NKAs hjemmesider www.kjottfe.no
Revisjonsberetning vil bli lagt fram så snart denne foreligger.
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Tolkning og bruk av Oksekatalogen for kjøttfe, 
v/ avlssjef  i Norsk Kjøttfeavlslag Vegard Urset 

Fôring i kjøttproduksjon på storfe, 
v/ spesialrådgiver i Nortura Ingvar Selmer-Olsen
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13. Valg av valgkomité

 14. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte
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1. STYRETS MELDING FOR �007

INNLEDNING

Norsk Kjøttfeavlslag (NKA) er en avls- og interesseorganisasjon 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, drive et tidsriktig 
avlsarbeid, samt bidra til at medlemmene produserer storfekjøtt av en kvalitet som markedet 
etterspør. NKAs virksomhet drives fra Hamar.

I 2007 slo spådommene om underskudd i storfekjøttmarkedet for alvor til. I 2008 sier 
prognosene at underskuddet vil bli på om lag 9.000 tonn. Inkludert pålagt import gjennom 
WTO blir underskuddet ca. 13.500 tonn. Tar man med grensehandelen i tillegg, begynner 
underskuddet å nærme seg 20.000 tonn. Hvorfor har graslandet Norge havnet opp i denne 
situasjonen? Svaret er enkelt: Økonomien i storfekjøttproduksjonen er for svak. Norge har 
grovfôrarealene, beiteressursene og bøndene som skal til. Men, uten bedre lønnsomhet vil ikke 
Norge kunne bli sjølforsynt med storfekjøtt. 

Nortura har foretatt en forsiktig framskrivning av de siste års trender i storfeholdet. Ved å 
hensynta en fortsatt nedgang i mjølkekutallet, en fortsatt økning i ammekutallet, 
befolkningsvekst og svak stigning i forbruket av storfekjøtt, har man kommet fram til at 
underskuddet i det norske storfekjøttmarkedet i år 2020 kan bli så stort som 30.000 tonn 
(WTO-import og grensehandel holdt utenfor). Dette er et alvorlig varsko som så langt synes å 
bli møtt med et skuldertrekk hos de styrende myndigheter. 

Pr 31. juli 2007 var det 60.434 ammekyr i Norge. Antallet ammekyr utgjør drøye 19 % av det 
totale kutallet. Det samlede mordyrtallet i norsk storfeproduksjon gikk ned med 4.420 dyr fra 
2006 til 2007. De siste åtte årene er mjølkekutallet redusert med 60.800 kyr, mens ammekutallet 
har steget med 23.500 kyr (netto reduksjon 37.300 mordyr). Det reduserte mordyrtallet kan sies 
å motsvare et produksjonspotensial av storfekjøtt på ca. 11.000 tonn årlig.

Blant det positive som har skjedd i 2007, kan det trekkes fram at en større og større andel av 
kjøttet fra den spesialiserte storfekjøttproduksjonen blir omsatt gjennom egne varemerker og 
-konsepter. Norturas «Norsk Kjøttfe» omsetter stadig voksende volumer, det samme gjør 
«Limousin Unik». Også en rekke andre lokale og regionale initiativ ser ut til å lykkes. Dette 
viser at produktkvalitet og markedssituasjon gir muligheter for økt verdiskapning og inntjening 
fra et betalingsvillig marked. 

I forbindelse med jordbruksforhandlingene 2007/2008 gjennomførte NKA møter med Norges 
Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks- og matdepartementet. NKA satte 
fokus på markedssituasjonen på storfekjøtt og den svake økonomien i den spesialiserte 
storfekjøttproduksjonen. I tillegg ble betaling for den jobben ammekua gjør som kultur-
landskapsarbeider vektlagt. Jordbruksavtalen som ble inngått i mai 2007 inneholdt ingen nye 
tiltak, men både beitetilskuddet og driftstilskuddet ble utvidet i størrelse. Dette er begge tiltak 
som NKA hadde stått på gjennom lang tid for å få gjennomslag for. Jordbruksavtalen innebar 
et økt inntektspotensial beregnet til kr 28.000,- pr årsverk. Et godt resultat sammenliknet med 
andre produksjoner, men samtidig ikke godt nok for å heve ammekua opp mot gjennomsnitts-
inntektene i landbruket. I skrivende stund er tillegget fra fjorårets avtale i ferd med å bli spist 
opp av galopperende gjødselpriser, stigende renter og økte diesel-kostnader. Jobben med å bedre 
rammebetingelsene for ammekua stopper aldri opp, og NKA vil fortsette dette arbeidet 
ufortrødent og med høg prioritet. 
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Sommeren 2007 endret NKA system for slektskapsanalysen i stamboksammenheng. Det 
«gamle» opplegget med blodtyping ble erstattet med DNA-analyser basert på hårprøver. 
Tidligere måtte blodprøver (tatt av veterinær) sendes til Veterinærinstituttet i Oslo for analyse. 
Nå kan hårprøvene tas av produsenten selv, og det nye systemet blir dermed enklere, billigere og 
sikrere. DNA-analysen er et samarbeidsprosjekt mellom NKA, BioBank og Høgskolen i 
Hedmark. Alle aktører i samarbeidet er lokalisert i BioHus på Hamar, noe som medfører 
oppbygging av viktig bioteknologisk kompetanse i Hamar-regionen. Det praktiske og daglige 
samarbeidet blir også enklere gjennom en slik samlokalisering. Som ved de fleste andre 
regimeendringer har det vært visse innkjøringsproblemer ved overgang til DNA-analyse. NKA 
takker for den tålmodighet medlemmene har vist i sammenhengen, samtidig som det presiseres 
at de fleste av problemene nå er ryddet av veien. 

Den organiserte kjøttfeavlen står foran et nytt og vesentlig løft. Forrige, store løft skjedde på 
slutten av 1990-tallet da «Tiltaksplan for kjøttfeavlen» ble lansert – en plan som utløste seks 
millioner kroner over jordbruksavtalen. Tiltaksplanen kulminerte med lanseringen av 
avlsindeksene for kjøttfe i 2001. Denne gangen står vi foran et forskningsprosjekt med en 
ramme på 20 millioner kroner som utelukkende har avl og storfekjøtt som tema. Prosjektet har 
blant annet som mål å komplettere avlsindeksene for kjøttfe. I tillegg omfatter prosjektet avl for 
storfekjøttkvalitet hos kjøttfe og NRF. Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom NKA, 
Geno, Nortura, Animalia, Matforsk og UMB (landbrukshøgskolen) og skal gjennomføres i 
løpet av en fireårsperiode. Geno og NKA har ansatt en egen avlsforsker på deling som skal være 
vårt hovedbidrag til egenandel inn i prosjektet. For ytterligere omtale av avlsarbeidet på kjøttfe i 
2007 vises det til et eget kapittel om dette i årsmeldingen.

Medlemsutviklingen i NKA er svært positiv. Ved utgangen av 2007 hadde NKA 1.413 
medlemmer, mot 1.265 ved samme tidspunkt i fjor. Dette er medlemsrekord med god margin. 
Forrige rekord ble satt så langt tilbake som i 1998, den gang med 1.304 medlemmer. NKA 
ønsker alle nye medlemmer velkommen og håper at medlemskapet vil bli både nyttig og givende. 
Det er gjennomført vervekampanjer i både rase- og fylkeslag, noe som viser at medlemsverving 
er en viktig og riktig aktivitet. Fortsatt er det slik at noen melder seg ut av NKA (i hovedsak 
fordi de slutter med dyr eller fordi det er generasjonsskifte). Hvert år må det verves 50-100 
medlemmer for å kompensere for bortfallet av utmeldte. 

MÅL OG TILTAK

Styret har i løpet av meldingsåret arbeidet med å oppfylle de mål som årsmøtet vedtok som 
NKAs arbeidsprogram for 2007. Følgende er blant de saker som styret og laget har arbeidet 
med: 

•  Det er gjennomført to ledersamlinger, én i januar og én i november. Hovedtema i 
januarsamlingen var styre- og valgkomitéarbeid. Hovedtema i novembersamlingen var 
markedsføring og profilering, herunder navneskifte fra Norsk Kjøttfeavlslag til TYR. 

•  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.

•  Styret og administrasjonen har arbeidet med nytt navn og et nytt grafisk uttrykk for 
NKA. Etter årsmøtet i 2007 dukket navnet TYR opp, og det er dette navnet som nå 
legges fram som forslag i årsmøtet. 

•  Før sommeren 2007 varslet Nortura større endringer i kvalitetstilleggene for kjøttfe. 
Dette førte til en storm av henvendelser til Nortura fra produsenthold. NKA engasjerte 
seg også umiddelbart i saken, gjennom møter og brevskriving. Nortura snudde raskt og 
tok hensyn til protester og innvendinger, noe de fortjener ros og honnør for. 
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•  Styret og Avlsrådet har fastsatt nye rammer for okseøkonomien på Staur. Det ble gjort 
endringer i prising av NKA-eide okser, i testavgiften for avlereide okser, i auksjons-
betingelsene og i godtgjørelsene til raselagene i forbindelse med besiktigelse av 
testkandidater. Målet med endringene var en årlig innsparing i størrelsesorden 100 tusen 
kroner.

•  De åtte bingene på Staur er solgt til hver sin sponsor for ti tusen kroner pr år over en 
femårsperiode. Sponsorene er: BB Agro, Reime Agri, Fatland, Norgesfôr, Johs. Møller 
Maskin, Fjøssystemer, Animalia og Rødsrud Plastmottak.

•  Det er arbeidet med planleggingen av en ny seminstasjon for kjøttfe. Til å begynne med 
lød kostnadsoverslagene på 3-5 millioner kroner. De siste anslagene antyder 12-14 
millioner. Økningen skyldes alt vesentlig faglige og formelle krav knyttet til fasiliteter og 
foranstaltninger ved stasjonen. Eneste reelle alternativ til en ny seminstasjon er å tappe 
kjøttfeoksene på Store Ree. Da må imidlertid oksene slaktes etter endt semintjeneste, 
noe som krever store kompensatoriske tiltak i bonussystemer m.v.

•  Sommeren 2007 eksporterte NKA om lag 15.000 doser kjøttfesæd til Albania. Eksporten 
skjedde i samarbeid med Geno Global, og NKAs avlssjef  var i Albania for å kurse 
inseminerende personell om mulighetene som ligger i bruk av norsk kjøttfesæd.

•  Etter flytting til Hamar har samarbeidet med Geno blitt enda bedre og tettere. At lederen 
i Genos avlsavdeling nå har kontorplass i Biohuset har også gitt positive bidrag. Styrene i 
NKA og Geno har hatt ett felles styremøte i 2007. Dette er en praksis som begge parter 
har gitt uttrykk for er svært nyttig og som skal fortsette. 

•  Det er utarbeidet en instruks for styrearbeidet i NKA. Instruksen gjelder som rettesnor 
for arbeidet gjennom året og skal bidra til at både nye og gamle styremedlemmer får 
mest mulig ut av gjerningen som tillitsvalgt. Instruksen skal gjennomgås og diskuteres i 
første styremøte etter hvert årsmøte i NKA. 

•  Det er arbeidet med å forbedre NKAs hjemmesider (www.kjottfe.no), både med hensyn 
til menyvalg, brukervennlighet, faglig utbytte og oppdateringsfrekvens. Det er nå også 
mulig å melde seg inn i NKA gjennom et par tastetrykk på hjemmesiden. Dette har ført 
til en god del impuls-innmeldinger som vi ellers ikke kunne fanget opp. Hjemmesidene til 
Hereford, Limousin, Charolais, Dexter og Trøndelag har samme plattform som NKA. 
Stoff  legges imidlertid stort sett ut av lagene selv. Øvrige hjemmesider bygger på andre 
og uavhengige plattformer.

•  Det er innført nye informasjonsrutiner gjennom at det hver fjortende dag sendes ut en 
melding om «NKA-aktuelt» til tillitsvalgte sentralt og til ledere og sekretærer i rase- og 
fylkeslag. Meldingene er relativt kortfattede og beskriver aktuelle hendelser og aktiviteter 
i den nærmeste framtida. Tiltaket har blitt tatt godt imot, ikke minst fordi det bidrar til å 
knytte NKA sentralt og de tilsluttede lagene tettere sammen.

•  Det er gjort endringer i godtgjørelsessystemene for kjøttfesæd, både i forholdet NKA/
Geno og i forholdet NKA/raselag. Endringene får små konsekvenser for pris til 
produsent, men de fører til en mer rettferdig fordeling i forhold til arbeids- og 
ansvarsbyrde m.v.

•  NKA er aktiv deltaker i Kjøttsamvirkets «Norsk Kjøttfe»-konsept gjennom utviklingen 
av de to produksjonsretningene BIFF Maxx og BIFF Natur. På oppdrag fra Nortura 
beregner NKA hvilke seminokser som passer best inn i føringene som er lagt for de to 
retningene. 

•  NKA har nå vært medlem av Norsk Landbrukssamvirke (NL) i to år. NKA har deltatt i 
Temakonferansen, på halvårsmøtet og Rådsmøtet i NL-regi. Videre er Jorulf  Lello valgt 
til vararepresentant til styret i NL og har deltatt på styremøter i den forbindelse. 
Medlemskapet har vært evaluert av styret, som mener at NL er en svært betydningsfull 
samarbeidsarena og et viktig forum for fremming av de spesialiserte storfekjøtt-
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produsentenes interesser. Som eksempel har NKA gjennom medlemskapet i NL fått fast 
spalteplass i Bondebladet. Ordningen startet opp i februar 2008.

•  NKA har fått plass i representantskapet i Norges Bondelag. I første omgang som gjest, 
men målet er fast plass i Norges Bondelags representantskap.

•  NKA har sammen med Geno søkt om og fått bevilget Innovasjon Norge-midler til et 
prosjekt som skal bidra til å patentbeskytte det norske avlsarbeidet på storfesiden. 

•  NKA har deltatt på arrangementer og utstillinger, herunder Dyrsku’n. NKA har også 
deltatt ved internasjonale fagseminarer, messer og utstillinger. NKA har også bidratt 
faglig i en rekke storfekjøttarrangementer, i regi av fylkes- og raselag (ofte i samarbeid 
med Nortura) og i sammenhenger hvor Nortura har vært hovedarrangør. 

•  NKA har hatt en aktiv dialog med Kjøttsamvirket om markedsforholdene på storfekjøtt. 
Det er gjennomført møter med både administrativ og valgt toppledelse, hvor 
storfekjøttmarkedet har vært hovedtema. 

•  NKA og Geno tok i 2006 et felles initiativ overfor Storfekjøttkontrollen og 
Husdyrkontrollen med ønske om et tettere samarbeid kontrollene i mellom. Initiativet 
førte til at det ble nedsatt en samarbeidsgruppe med deltakere fra kontrollene, Geno og 
NKA. Gruppen har i 2007 arbeidet med å forenkle dataoverføringen kontrollene 
imellom. Målet om et tettere samarbeid og på sikt en mulig sammenslåing ligger fast.  

•  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. 

JORDBRUKSOPPGJØRET �007 / �008

Følgende oppsummering kan gis av jordbruksavtalen 2007 / 2008 for ammekua sin del: 
 
Målpris: + 2,06 kroner
 
Produksjonstilskudd: Ingen endringer i satsene. Taket heves med kr 20.000,- til kr 220.000,-

Driftstilskudd: + 120 kroner til 1.420 kroner. Maks. tilskudd 71.000 kroner ved 50 kyr

Beite: Ingen endring utmarksbeite. + 100 kroner til 200 kroner pr storfe i beitetilskudd
 
Arealtilskudd grovfôr: Ingen endringer, bortsett fra en økning med kr 7,-  
i området 0-200 dekar i sone 5.

Velferdstiltak: + 7 % i satser og maks-beløp
 
Referansebruket: Utslaget for ammekubruket er pluss 28.100 kroner.
  
Oppsummering: Jordbruksavtalen beveget seg lite på storfekjøttsektoren i forhold til Statens 
tilbud; pluss 6 øre på målpris, ingen endringer i produksjonstilskuddet, 20 kroner på 
driftstilskuddet, ingen endring på beitetilskuddet, samt ett prosentpoeng økning på 
velferdstiltakene. Forventningene var høye foran fjorårets forhandlinger, men den "kalde 
virkelighet" satte sitt tydelige preg på avtalen. Ammekua har fortsatt langt igjen til en mer 
likestilt økonomi med de øvrige jordbruksproduksjonene. 
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ORGANISASJONSUTVIKLING

I 2005 ble et arbeid med en gjennomgang av NKAs organisering og videre utvikling innledet. 
Styret ledet arbeidet, men det ble nedsatt en egen organisasjonsgruppe som fikk i oppdrag å føre 
an med høyttenkning og idéutvikling. Det ble mye uro og diskusjon om saken i NKAs årsmøte i 
2006, og etter en grundig vurdering ble det besluttet å ikke foreslå vedtekts- og 
organisasjonsendringer i årsmøtet 2007.  
 
Styret i NKA har nå oppløst organisasjonsgruppa i påvente av blant annet navneendring og at 
større ressurser kan stilles til disposisjon for organisasjonsarbeidet. 

TESTSTASJON FOR KJØTTFE

Den nye teststasjonen for kjøttfe på Staur ble en realitet ved at Norsk Kjøtt (nå Nortura) 
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.

I testomgangen 2006/2007 sto 80 okser inne til test: 20 Charolais, 18 Hereford, 16 Aberdeen 
Angus, 14 Limousin og 12 Simmental. I Kjøttfeavl 2/2007 samt i artikler på NKAs hjemmeside 
er testomgangen 2006/2007 grundig gjennomgått og analysert. 

Auksjonen av testokser ble holdt 21. april 2007, med nærmere om lag 250 publikummere og 
potensielle kjøpere til stede. Det ble solgt 55 okser for til sammen 1.975.000 kroner 
(gjennomsnitt 35.909 kroner). Både totalomsetning og gjennomsnittspris var nye rekorder for 
auksjonen. 

Nytt for fjorårets auksjon var at Felleskjøpet var med som samarbeidspartner. Felleskjøpet 
sørget for matservering til alle på auksjonen og stilte også med en microfeeder med innhold som 
ble loddet ut blant de tilstedeværende på slutten av auksjonen. Midtveis i auksjonen ble det også 
auksjonert bort et fem tonns bulklass med Formel Biff.  NKA vil videreutvikle auksjonen slik at 
auksjonsdagen kan bli «kjøttfeets nasjonaldag» i Norge.

STYRET

Styret i NKA har i 2007 hatt følgende sammensetning: Jorulf  Lello (leder), Thorvald Hillestad 
(nestleder), Helene Øveraasen, Nils O. Valle, Per Laumann og Per Øivin Sola. 1. vara Anna N. 
Rathe har vært innkalt til og møtt på styremøtene. Styret har hatt 8 møter i 2007 og det er 
protokollert 81 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.
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ØKONOMIEN I NKA

NKA har i 2007 et overskudd på kr 32.525,-. Resultatet er noe dårligere enn budsjett, noe som 
blant annet skyldes fortsatt høge portokostnader og at det ble gjennomført to (mot normalt én) 
ledersamlinger i 2007. Styret satte i 2006 inn en del økonomiske tiltak rundt teststasjonen på 
Staur som først fikk full virkning i 2007, herunder endringer i testavgifter, auksjonsavgifter og 
okseoppgjør. Tiltakene har gjort sitt til at NKA kan presentere et mindre overskudd for 2007. 

Styret bekrefter at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av NKAs resultat i regnskapsåret og 
stilling pr 31.desember 2007. Styret foreslår at årets overskudd overføres til fri egenkapital. 
NKA har ved utgangen av 2007 en egenkapital på kr 777.047,-. Med bakgrunn i årsregnskapet 
for 2007 er fortsatt drift-forutsetningen lagt til grunn, da det etter styrets oppfatning ikke er 
forhold som tilsier noe annet.

NKA fikk for 2007 prosjektmidler fra Omsetningsrådet med i alt kr 404.000,-. 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. 

I 2008 er tilskuddet over jordbruksavtalen videreført med kr 450.000,-. Omsetningsrådet har 
videre innvilget et grunntilskudd på kr 1.500.000,- og et prosjekttilskudd på kr 390.000,- i 2008. 
Kr 150.000,- av prosjekttilskuddet er øremerket dekning av driftsunderskuddet ved Staur. 
Samlet tilskuddsnivå er økt med kr 36.000,- fra 2007 til 2008. 

MILJØ

Arbeidsmiljøet i NKA anses tilfredsstillende. Det er ikke registrert sykedager blant de ansatte i 
2007. Det er ikke registrert større ulykker eller skader i bedriften i 2007. 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, i 
ledersamlinger 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, 
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3. AVLSARBEIDET I NORSK KJØTTFEAVLSLAG

AVLSRÅDET

Avlsrådet har etter årsmøtet 2007 hatt følgende sammensetning:

Leder Nils Oddvar Valle Styret i NKA
Nestleder Morten Ueland Norsk Herefordforening
 Svenn Tore Ness Norsk Aberdeen Angus 
 Kåre A. Ingeborgrud Norsk Blonde d’Aquitaine Forening
 Per Øivin Sola Norsk Charolais
 Erhard Martin Norsk Dexterforening
 Sebastian Schmidt Norsk Gallowayforening
 Jo Håvar Nerseth Norsk Highland Cattle Forening
 Gustav Steinvik Norsk Limousin
 Birger K. Dybvig Norsk Simmentalforening
 Arild Fallingen Norsk Tiroler Grauvieh Forening

Avlsrådet har hatt tre møter i 2007. Det er protokollført 20 saker.

Et utvalg saker som er behandlet i Avlsrådet i 2007:
- Konstituering 
- Rangering av testokser etter testomgangen 2006/2007.
- Økonomiske innsparinger i forbindelse med NKAs avlsvirksomhet.
- Justering av «Regelverk for fenotypetesting av kjøttfe i Norge».
- Justering av «Retningslinjer for fordeling at testplasser til fenotypetest».
- Seminstasjon for kjøttfe.
- Overgang fra blodtyping til DNA-genotyping som avstamningskontroll.
- Søknad om prosjektmidler, Norges forskningsråd
- Auksjon av fenotypetesta okser.
- Kassering av sæd fra gamle norske seminokser og gamle importokser.

REGISTRERINGER

Oppslutningen om Storfekjøttkontrollen og det organiserte avlsarbeidet er økende. Dette 
er helt avgjørende for en størst mulig avlsmessig framgang. Antallet ammekyr registrert i 
Storfekjøttkontrollen er mer enn firedoblet fra 2000. Årsmeldingen fra 2000 viser at det var 
registrert 5836 ammekyr i Storfekjøttkontrollen i 2000, mens det var 26 020 ammekyr registrert 
i Storfekjøttkontrollen 2006.  Dette utgjør 47 % av det totale ammekutallet (mot 13 % i 2000). 
Det er fortsatt mye å gå på når bare halvparten er registrert i Storfekjøttkontrollen, men 
det er samtidig veldig positivt med økningen som har vært. I tillegg til at antallet dyr øker i 
Storfekjøttkontrollen, øker også antallet dyr med registreringer. Dette er svært viktig for å øke 
sikkerheten på avlsarbeidet. Antallet dyr med registrert 200-dagersvekt har nesten blitt tredoblet 
fra 2000 til 2006 (1620 i 2000 og 4400 i 2006). 

AVLSMESSIG FRAMGANG

De første avlsverdiene for kjøttfe med bakgrunn i Storfekjøttkontrolldata ble beregnet i juni 
2000. Med storfeets høye generasjonsintervall, kan man ikke vente en stor avlsmessig framgang 
på syv år. Sehested (2007, upublisert) har likevel klart å påvise en avlsmessig framgang på én 
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dag kortere framfôringstid per år for rasene Aberdeen Angus, Charolais og Hereford. For de 
to andre rasene med avlsverdier er det ikke funnet signifikant genetisk endring. Avlsverdi-
beregningene har nå eksistert i noen år og det er på tide å se på effekten av etableringen av dette 
tiltaket.

BÆREKRAFTIG AVL

Et robust og framtidsrettet avlsarbeid avhenger av at man i tillegg til å jobbe for avlsmessig 
framgang søker å oppnå størst mulig genetisk variasjon og at det selekteres for et bredt 
avlsmål. Med de registreringene som blir gjort av medlemmene i Storfekjøttkontrollen 
og i fenotypetesten er det mulig å selektere for flere egenskaper ut over de tradisjonelle 
produksjonsegenskapene. Friske og funksjonelle dyr er minst like viktig for bondens økonomi 
som dyrenes produksjonsegenskaper. 

Det ble våren 2007 levert en mastergradsoppgave ved Institutt for Husdyr og 
Akvakulturvitenskap ved UMB med tittelen «Populasjonsstudie av de fem største kjøttferasene 
i Norge» (Kleiven, 2007). Formålet med oppgaven var å kartlegge populasjonsstruktur, beregne 
innavlsgrad og effektiv populasjonsstørrelse for de fem rasene med nasjonalt avlsarbeid i 
Norge. Studiet tok for seg innavlsøkningen fra 1989 til 2006 og viser at innsavlssituasjonen er 
akseptabel for alle fem rasene. Med den økningen som har vært i antall ammekyr registrert i 
Storfekjøttkontrollen de siste årene, er det noe manglende slektskapsinformasjon på en del dyr. 
Dette kan ha ført til at det er en underestimering av innavlsøkningen. 

AVLSSTATUETT

Norsk Kjøttfeavlslags avlsstatuett for 2007 ble tildelt Sigrunn og Tom Christophersen for 
Limousinoksen 72033 Amandus av Bliksrudhagen. Med rangtall på 124 var oksen beste okse, 
uavhengig av rase, i fenotypetesten 2005-2006. 

ELITEOKSER

Det ble tatt ut fem nye eliteokser i 2007. Disse er 70012 Tarzan av Lenna (Charolais) født 
hos Harald og Anne Graarud, 70010 Tayler av Oppegård (Charolais) født hos Marlen og 
Geir Lillevik, 71008 Marius av Kleivi (Hereford) født hos Finn Arne Askje, 71006 Buster av 
Kløkstad (Hereford) født hos Jørn Kristensen og 73010 Trojan av Sjøgården (Simmental) født 
hos Aage Henriksen. Alle de fem nye eliteoksene var rundt gjennomsnittet eller bedre når det 
gjelder kalvingsvansker i bruksdyrkrysning. Det var til sammen sytten eliteokser av de fem 
rasene med nasjonalt avlsarbeid tilgjengelig i 2007. 

FENOTYPETEST

Oppslutningen og interessen rundt fenotypetesten er stor, og stadig økende. Det er viktig å ha 
mange testkandidater å velge blant for å få inn de beste dyrene. Testomgangen 2006-2007 kan 
beskrives som en årgang med svært gode okser med jevnt over gode resultater. Det har aldri 
vært så få okser som har falt totalt gjennom som denne testomgangen. Tilvekstmessig havnet 
alle rasene på en av sine beste testomganger når en ser på gjennomsnittlig tilvekst for hele 
årgangen av rasen. Et grovfôr med stabil og høy kvalitet og lite sjukdom på fjøset ga resultater 
uten alt for mye feilkilder.
I mai 2007 var det frist for påmelding av testkandidater til testen 2007-2008. Her ble det satt 
rekord i antall påmeldte kandidater med hele 442 påmeldte testkandidater. Det er imidlertid 
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store raseforskjeller. For kommende testomgang må det jobbes spesielt med å få inn flere 
påmeldinger av Limousin. 

AKTIVE AVLSBESETNINGER

Besetninger som oppfyller kravene til Aktiv Avlsbesetning, kan bruke dette kvalitetsstempelet 
i sin markedsføring.  Aktive Avlsbesetninger må oppfylle minstekrav til registreringer og 
dokumentasjon. Til sammen 44 besetninger ble godkjent som Aktive Avlsbesetninger for 
2007. Dette er fire mer enn året før og ny rekord. Seks raser har besetninger som oppfyller 
minstekravene til å bli godkjent Aktiv Avlsbesetning. 

NYE PROSJEKTER

Norsk Kjøttfeavlslag har gått sammen med Geno, Nortura, Animalia, Matforsk og Institutt for 
husdyr- og akvakulturvitenskap ved Universitetet for miljø- og biovitenskap om et prosjekt med 
tittelen «Forbedring av produktkvalitet og økt potensial for norsk produksjon av storfekjøtt». 
Hovedmålet med prosjektet er økt konkurransekraft for norsk storfekjøttproduksjon gjennom 
økt avlsframgang for kjøttfe, effektivisering av kjøttavlen i NRF og implementering av 
spisekvalitet i avlsmålet for begge populasjoner. Prosjektet har en totalramme på 19 924 200 
kroner over en fireårsperiode. Det søkes om at 49,5 % av prosjektets totalramme dekkes av 
midler fra Norges forskningsråd og Avtale- og fondsmidler. I samarbeid med Geno har NKA 
opprettet en forskerstilling som inngår som organisasjonenes egeninnsats inn i prosjektet. Den 
nytilsatte forskeren begynner i stillingen 1. april 2008 og skal jobbe med kjøttegenskaper i 
avlsarbeidet. NKA har 25 % i denne stillingen mens Geno har 75 %. Prosjektet er ikke endelig 
innvilget av Forskningsrådet. Vi håper på svar i løpet av februar 2008.
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4. ORGANISASJON

A. ÅRSMØTET �007

Årsmøtet 2007 ble avholdt på Quality Airport Hotel, Gardermoen 19. mars 2007. Det var 59 
stemmeberettigede til stede.

B. RASE- OG FYLKESLAGENE, LEDERSAMLING

Som følge av endrede vedtekter er det tidligere representantskapet nedlagt. Lederne i NKAs 
rase- og fylkeslag møtes imidlertid til ledersamlinger. Det er avholdt to slike ledersamlinger i 
2007, én i januar og én i november. Lederne i rase- og fylkeslagene var ved utgangen av 2007 
følgende personer: 

  Elisabeth Haugarne,   Norsk Aberdeen Angus Avlslag
  Erling Gresseth,   Norsk Charolais
  Øyvind Utgården,   Norsk Herefordforening
  Helge Bjugstad,    Norsk Limousin

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

  Birger K. Dybvig,   Akershus Kjøttfelag
  Bjørn Bjugstad,  Oppland og Hedmark Kjøttfeavlslag *
  Hans Terje Hamremoen, Buskerud Kjøttfelag

  Tor Kristoffersen,   Vestfold Kjøttfeavlslag
  Erik Meidel,    Sørlandets Kjøttfeavlslag
  Dag Støle,    Rogaland Kjøttfeavlslag
  Leif  Gunnar Bakke,   Hordaland Kjøttfealslag **
  Halvar Espeseth,   Sogn og Fjordane Kjøttfeavlslag
  Lars Henden,   Møre og Romsdal Kjøttfeavlslag

  Anna N. Rathe,   Trøndelag Kjøttfeavlslag
  Gunnvald Jonassen,   Nordland Kjøttfeavlslag
  Kjell Jensen,   Hålogaland Kjøttfeavlslag 

* Ny leder, Ståle Westby, valgt januar 2008 ** Ny leder Hogne Vindenes, valgt februar 2008

C. STYRETS SAMMENSETNING

NKAs styre har i 2007 hatt følgende sammensetning:

Leder:    Jorulf  Lello

Nestleder:   Thorvald Hillestad

Styremedlemmer:  Nils O. Valle
    Per Laumann
    Helene Øveraasen
    Per Øivin Sola
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Vararepresentanter:  Anna N. Rathe,  1. vararepresentant
    Hans Dagrød,   2. vararepresentant
    Kristin Jordbrudal,   3. vararepresentant
    Even Heggland,  4. vararepresentant

1. vararepresentant Anna N. Rathe har vært innkalt til og har møtt i de fleste styremøtene siste 
arbeidsår. Styret hadde 8 møter i 2007 og det ble protokollert 81 saker. 

D. VALGKOMITEEN

Valgkomiteen har hatt følgende sammensetning:

Helge Bjugstad, (valgt 2006)
Livar Høyland, (valgt 2006)
Asbjørn L. Hansen, (valgt 2007)
Erling Gresseth,  (valgt 2007)

E. UTVALG
 
Avlsrådet:
 
Se kapittel 3 om avlsarbeidet i Norsk Kjøttfeavlslag.

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 2007 hatt følgende sammensetning:
 
 Jorulf  Lello, leder
 Jarle Ring

Terje Sviland
Erlend Røhnebæk
Anna N. Rathe 

 Halvor Nordli, sekretær 

Økonomiutvalget har hatt to egne møter i 2007. I tillegg har utvalget hatt kortere samlinger 
i forbindelse med ekstern møtevirksomhet. Økonomiutvalget har hatt møter med Norges 
Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Landbruksdepartementet, samt flere Stortings-
representanter. 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.
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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.

Styringsgruppa for Storfekjøttprosjektet, Norges forskningsråd
Vegard Urset er NKAs representant i Storfekjøttprosjektet, Norges forskningsråd.

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.

Arbeidsgruppe for tettere samarbeid mellom Storfekjøttkontrollen og Kukontrollen
Vegard Urset er NKAs representant i Arbeidsgruppe for tettere samarbeid mellom 
Storfekjøttkontrollen og Kukontrollen.

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.

Leietakerforum BioHus
Christopher Lange er NKAs representant i leietakerforum BioHus
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5. AKTUELLE SAKER, STATISTIKKER M.M.

A. MEDLEMSTALLET

Det ble ny medlemsrekord i 2007. Aldri før har Norsk Kjøttfeavlslag hatt så mange medlemmer; 
1.413 i tallet. Forrige rekord ble satt så langt tilbake som i 1998, da med 1.304 medlemmer. 

Det har vært gjennomført vellykkede vervekampanjer i flere lag. Verdt å merke seg er økningen 
i antall medlemmer i Limousin, Charolais, Highland Cattle og Tiroler Grauvieh. Det er Tiroler 
Grauvieh som har hatt størst prosentvis medlemsvekst av raselagene, tett fulgt av Limousin og 
Highland Cattle. Blant fylkeslagene er det Nordland som har størst prosentvis framgang, fulgt 
av Buskerud og Møre og Romsdal. Utvikling og fordeling av medlemmene på alle lag er gjengitt 
under:

Totalt
2007

Totalt
2006

Totalt
2005

Totalt
2004

Endring
06/07+/-

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

MEDLEMMER NKA

126
284
162
114
219
104
56
16
10
8

1 100

57
43
33
68
44

258
74
48
23

149
69
53
30

949

1 413

120
246
156
83

157
107
39
19
8
9

944

53
38
32
61
36

242
71
47
26

149
70
53
29

907

1 �65

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

1 �48

131
183
171
62

100
139
25
15
8
-

834

-
41
36
37
29

181
75
49
29

144
63
59
28

771

1 171

6
38
6

31
62
-3
17
-3
2

-1
156

4
5
1
7
8

16
3
1

-3
0

-1
0
1

4�

148

B. KJØTTFEAVL

Medlemsbladet Kjøttfeavl har kommet ut med fire nummer i 2007.
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C. AMMEKUANTALLET

Ammekua fordeler seg slik med hensyn til geografi, antall bruk og bruksstørrelse.  
Tall for 2007 og 2006 (kilde: Statens Kornforretning):

Ammekutall Antall brukere
Gjennomsnittlig

besetningsstørrelse

FYLKE
Pr 31/7-07 Pr 31/7-06 Pr 31/7-07 Pr 31/7-06 Pr 31/7-07 Pr 31/7-06

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

2 203
2 706

7
7 036
7 634 
3 785
2 605
1 984
1 018
1 972
5 902
2 457
1 784
3 618
4 173
6 174
4 385

916
75

60 434

2 190
2 615

6
6 888
7 224
3 768
2 655
1 919

883
1 927
5 781
2 551
1 674
3 670
4 220
5 818
4 089

857
77

58 81�

158
176

3
402
572
265
135
169
101
191
641
387
301
368
381
448
380
93
13

5 184

159
175

2
441
571
277
146
164
92

197
646
415
306
375
408
474
386
93
12

5 339

13,9
15,4
2,3

17,5
13,3
14,3
19,3
11,7
10,1
10,3
9,2
6,3
5,9
9,8

11,0
13,8
11,5
9,8
5,8

11,7

13,8
14,9
3,0

15,6
12,7
13,6
18,2
11,7
9,6
9,8
8,9
6,1
5,5
9,8

10,3
12,3
10,6
9,2
6,4

11,0
 
Antall ammekyr økte med 2,8 % fra 2006 til 2007. Antallet besetninger ble redusert med 
2,9 % i samme periode. Det er en mindre nedgang i ammekutallet i Hordaland, Vestfold, Møre 
og Romsdal og Sør-Trøndelag. Størst økning har Aust-Agder med 15,3 % vekst fra 2006 til 
2007. Det er nedgang i antall besetninger i stort sett alle fylker, med unntak av Aust-Agder, 
Telemark, Akershus og Oppland. Gjennomsnittsbesetningen nærmer seg 12 ammekyr. 

Ammekua utgjør nå vel 19 prosent av det totale kutallet i Norge. Det samlede mordyrtallet 
i norsk storfeproduksjon gikk ned med 4.420 dyr fra 2006 til 2007. De siste åtte årene er 
mjølkekutallet redusert med 60.800 kyr, mens ammekutallet har steget med 23.500 kyr (netto 
reduksjon 37.300 mordyr).

D. SEMINSTATISTIKK

Nedenfor gjengis seminstatistikken for antall inseminasjoner med kjøttfesæd i seminåret 
2006/2007 (1. oktober 2006 til 30. september 2007). Tallene inkluderer sæd som er importert 
gjennom NKA. Semintallene har de siste par årene stabilisert seg. Angus hadde en gledelig 
vekst på 15 % sist år, mens Hereford opplevde en tilbakegang på 10 prosent. 

År Charolais Hereford Limousin Simmental Angus Total

06/07 7 345 3 055 3 725 2 819 1 687 18 631
05/06 7 232 3 378 3 767 2 901 1 468 18 746

Indeks 102 90 99 97 115 99
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6. VEDTEKTSENDRINGER

a) Endring av navn fra Norsk Kjøttfeavlslag til TYR

Styret legger fram forslag for årsmøtet om at Norsk Kjøttfeavlslag skal endre navn til TYR. 
Samtidig ønsker styret en ny og friskere profilering. 

Bakgrunnen for at styret legger fram forslaget om navne- og profilendring er sammensatt:

• Navnet Norsk Kjøttfeavlslag er ikke lenger helt dekkende for den virksomhet som 
bedrives. Norsk Kjøttfeavlslag er en avlsorganisasjon for norske kjøttfeavlere, men 
samtidig også en interesseorganisasjon og fagforening for hele den spesialiserte 
storfekjøttproduksjonen. Dagens navn kan med andre ord virke ekskluderende og 
villedende

• Norsk Kjøttfeavlslag som navn er langt og tungt og blir lett feilstavet
• Norsk Kjøttfeavlslag som navn egner seg dårlig utenlands
• De øvrige avlsorganisasjonene har skiftet til korte og lettfattelige navn
• Noen elementer i Norsk Kjøttfeavlslags logo er bra, men fargebruken er trist og 

ammekua med kalven litt «satt og gammeldags»

Følgende kan sies om navnet TYR: Tyr betyr som kjent okse både på norsk, svensk (tjur) og 
dansk. Tyr er også en norrøn gud, som i tillegg til å være krigsguden også var gud for kyrne. 
Mest kjent er kanskje Tyr for at han var den eneste som hadde mot nok til å mate Fenrisulven 
(hvilket for øvrig kostet ham en avreven arm). Så assosiasjoner til okse, til gud og beskytter for 
kyrne og til stort mot, kan knyttes til Tyr-navnet.

Navneendringen ble diskutert i NKAs ledersamling i november 2007. I en prøvevotering her 
gikk 18 av 23 stemmeberettigede inn for navneendringen. 

En navneendring innebærer også endring av organisasjonens vedtekter, ved at Norsk 
Kjøttfeavlslag konsekvent byttes ut med TYR.

På neste side vises TYRs logo og eksempler på profileringsmateriale. Legg merke til at Norsk 
Kjøttfeavlslag i en overgangsperiode skal være med som et vedheng til TYR-navnet, inntil det 
nye navnet er godt innarbeidet og kjent.

b) Valg av leder og nestleder av valgkomiteen i årsmøtet

Hittil har valgkomiteen i NKA konstituert seg selv. I praksis har dette skjedd i januar, kun kort 
tid før årsmøtet. Ved å velge leder og nestleder i årsmøtet, sikrer man at valgkomité-arbeidet 
kan komme i gang tidligere. Samtidig vil arbeidet i valgkomiteen med en slik ordning i enda 
større grad bære preg av grundighet og kontinuitet. Forslaget om valg av leder og nestleder i 
valgkomiteen innebærer endringer i vedtektene i paragrafene 6 og 10.
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Forslag til nye vedtekter. Endringer fra gjeldende vedtekter i kursiv. 

VEDTEKTER FOR NORSK KJØTTFEAVLSLAG TYR
Vedtatt på årsmøtet i Sarpsborg, 20.mars 2004, med endringer på årsmøtet i Kristiansund,  
12. mars 2008

§ 1. ORGANISASJON
Norsk KjøttfeavlslagTYR er en landsomfattende organisasjon for storfekjøttprodusenter. 
Medlemmene er tilsluttet Norsk KjøttfeavlslagTYR ved personlig medlemskap gjennom 
fylkeslag og/eller raselag. Organisasjonen har vekslende medlemstall, vekslende kapital og 
begrenset ansvar. For organisasjonens forpliktelser hefter bare dens egne eiendeler. 

§ �. FORMÅL
Norsk KjøttfeavlslagTYR skal lede, vedlikeholde og utvikle et tidsmessig avlsarbeid for å bedre 
de aktuelle kjøttferasene og for øvrig ivareta medlemmenes interesser.

Norsk KjøttfeavlslagsTYRs 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.

§ 3. MEDLEMSKAP
• Alle storfekjøttprodusenter kan bli medlem av Norsk KjøttfeavlslagTYR.
• Andre personer/organisasjoner med spesiell interesse for storfekjøttproduksjon og som 

derfor har nytte av et medlemskap kan bli medlem.
• Medlemmene velger selv hvilke fylkes- og/eller raselag de vil være medlem av.
• Inntil to personer kan inneha ett medlemskap, men ved avstemminger gjelder én stemme 

pr medlemskap
• Man kan også være medlem kun i Norsk KjøttfeavlslagTYR (abonnementsmedlem).
• Medlemskapet varer bare så lenge kontingenten er betalt

§ 4. RETTER, PLIKTER, ANSVAR OG OVERTREDELSE
• Medlemmene har rett til å nytte de tjenester organisasjonen til enhver tid yter overfor 

den spesialiserte storfekjøttproduksjonen.
• Medlemmene plikter å rette seg etter vedtektene, årsmøtet og vedtak som styret fatter, og 

så langt mulig, påta seg de oppgaver og verv som laget ber om.
• Medlemskapet varer bare så lenge kontingenten er betalt. Om medlemskapet går ut, har 

det tidligere medlemmet ikke krav på noen av organisasjonens eiendeler
• Medlemmer som bryter vedtektene, kan styret utelate fra organisasjonen. Styrevedtak 

om utelatelse kan ankes til årsmøtet som gjør endelig vedtak.
• Utelukkede medlemmer har ikke krav på noen av organisasjonens eiendeler.

§ 5. ÅRSMØTET
Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. Det består av:
 A: Et varierende antall utsendinger valgt av fylkes-og raselag, som fordeles slik:
  1. Alle fylkes- og raselag: 1 utsending dersom medlemstallet er 25 eller høyere
  2.  I tillegg får alle fylkes- og raselag 1 utsending pr påbegynt 50 medlemmer  

utover 50 medlemmer. Medlemstallet per 31.12 året før legges til grunn for 
utregningen.

 B: Årsmøtets ordfører og varaordfører
 C: Styret
 D: Øvrige medlemmer av Norsk KjøttfeavlslagTYR
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Innkallingen skjer skriftlig ved årsmøtets ordfører med minst 15 dagers varsel. Med 
innkallingen skal følge saksliste, årsmelding, regnskap og forslag fra valgkomiteen.

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars.

Ekstraordinært årsmøte innkalles på samme måte når minst tre av styremedlemmene eller minst  
1/3 av årsmøteutsendingene forlanger det.

Årsmøtet blir ledet av ordfører.

Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger.

Ved avgjørelse av saker utenom personvalg, fattes vedtak med simpelt flertall.

Valgene i årsmøtet ledes av ordfører.

Valg av styrets leder, styremedlemmer, nestleder og ordfører skal foregå skriftlig. Også de øvrige 
personvalg skal foregå skriftlig hvis ikke årsmøtet enstemmig bestemmer annet. Oppnår ingen 
av de foreslåtte kandidatene over halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to 
som har flest stemmer. Står da stemmetallet likt, avgjøres valget ved loddtrekning.

Ved stemmelikhet er ordførerens stemme utslagsgivende, unntatt ved personvalg hvor reglene 
over gjelder.

Styret har ikke stemmerett ved votering over årsmelding og regnskap. 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende seks uker før årsmøtet.

§ 6. ÅRSMØTETS SAKER
Sakslista for årsmøtet skal inneholde følgende punkter:

1. Godkjenning av innkalling.
2. Valg av to representanter til å underskrive protokoll.
3. Styrets beretning siste år.
4. Revidert regnskap fra siste år.
5. Styrets forslag til arbeidsprogram.
6. Fastsetting av kontingent.
7. Valg av styreleder for ett år.
8. Valg av styremedlemmer og vararepresentanter.
9. Valg av nestleder for ett år.
10. Valg av statsautorisert revisor.
11. Valg av ordfører og varaordfører for ett år.
12. Valg av valgkomité.
13.  Valg av leder og nestleder av valgkomiteen for ett år (velges blant komiteens  lengstsittende 

medlemmer)
13.14. Fastsettelse av godtgjørelse/honorar til tillitsvalgte etter innstilling fra valgkomiteen.
14.15. Innkomne forslag, samt saker som styret ønsker behandlet på årsmøtet.
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§ 7. STYRET
Styret består av styreleder pluss 5 styremedlemmer med 4 vararepresentanter. Styreleder velges 
for ett år og styremedlemmer velges for to år av gangen. Blant styrets medlemmer skal minst 
to velges fra raselagene i Norsk KjøttfeavlslagTYR og minst to fra fylkeslagene. Det velges 
4 vararepresentanter i nummerert rekkefølge 1 til 4. Ved stemmelikhet i styret, har lederen 
dobbeltstemme. Minst fire av styrets medlemmer må være til stede for at vedtak kan fattes.

Norsk KjøttfeavlslagsTYRs daglige leder har møteplikt og talerett, men ikke stemmerett i 
styret.

Det føres referat fra styremøtene, og det sammenkalles til møter så ofte leder/sekretær finner det 
formålstjenlig, eller når minst 2 styremedlemmer krever det.

Ordfører møter i styret med talerett, men uten stemmerett.

Saksdokumenter og protokoll for alle styremøter sendes til årsmøtets ordfører og varaordfører, 
samt styrets vararepresentanter.

§ 8. STYRETS OPPGAVER
Styret skal lede laget i samsvar med vedtektene og de vedtak som er fattet av årsmøtet.

Styret ansetter og avskjediger daglig leder og fastsetter dennes lønn og arbeidsinstruks.

Styret fastsetter driftsbudsjett og sørger for at dette blir fulgt.

Styret skal påse at regnskapet føres forsvarlig, og at dette blir avsluttet i rett tid og i revidert 
stand forelagt årsmøtet.

Styret oppnevner de komiteer og utvalg som det finner formålstjenlig.

Styret forbereder og avgir innstilling i saker som skal behandles i årsmøtet. For øvrig skal styret 
ivareta lagets interesser.

§ 9. KONTROLLFUNKSJON
Ordfører og varaordfører innehar kontrollfunksjonen i Norsk KjøttfeavlslagTYR og skal påse 
at styret utøver den funksjon det er valgt til å utføre i henhold til vedtekter og beslutninger/ 
pålegg gitt av årsmøtet. Ordfører møter i styret med talerett, men uten stemmerett. Varaordfører 
møter i styremøter som forbereder årsmøtesakene med talerett, men uten stemmerett. Styret 
utarbeider mandat for utøvelsen av kontrollfunksjonen.

§ 10. VALGKOMITÉ
Laget skal ha en valgkomité bestående av 4 medlemmer som ikke sitter i styret. Valgkomiteen 
skal være sammensatt etter geografisk fordeling. Hvert medlem velges for to år. To medlemmer 
går ut hvert år. Valgkomiteen konstituerer seg selv, og leder velges blant de to lengstsittende 
medlemmene.

Valgkomiteen skal foreslå kandidater til alle valg som skal foretas i årsmøtet (unntatt 
representanter som skal underskrive protokollen), samt foreslå godtgjørelse/honorar  til 
tillitsvalgte. Alle valgkomiteens foreslåtte kandidater til tillitsverv skal være forespurt og sagt seg 
villige.
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§ 11. LEDERSAMLING
Minst én gang i året skal det arrangeres en ledersamling hvor alle ledere i rase-og fylkeslag, 
styret og ordfører deltar. Ledersamlingen skal benyttes til kompetanseoppbygging og til 
diskusjon av rammebetingelser og aktuelle utfordringer for laget, samt lagets strategier i forhold 
til disse.

§ 1�. AVLSRÅD
Norsk KjøttfeavlslagsTYRs Avlsråd består av én representant fra hver av raselagene og ett 
styremedlem fra Norsk KjøttfeavlslagTYR. Raselagene velger / oppnevner sin representant 
med fast vararepresentant til Avlsrådet årlig. Representanten fra Norsk KjøttfeavlslagsTYRs 
styre velges årlig i første styremøte etter årsmøtet. Avlsrådets leder velges av og blant Avlsrådets 
medlemmer for ett år av gangen. 

Avlsrådet skal behandle saker som vedrører den overordna kjøttfeavlen i Norge innenfor 
rammene som gis av Norsk KjøttfeavlslagsTYRs vedtekter, årsmøtevedtak, gjeldende avlsplan 
og budsjett. Avlsrådet innstiller overfor styret i avlssaker som har budsjettkonsekvens for Norsk 
KjøttfeavlslagTYR. Avlsrådet, i både funksjon og vedtak, har et særskilt ansvar for at oppgaver 
og avlstiltak løses så kostnadseffektivt som mulig innenfor vedtatte faglige rammer.

Ved stemmegivning i Avlsrådet har representantene som representerer raselag som driver 
et nasjonalt avlsarbeid (definert som at det i Norsk KjøttfeavlslagsTYRs regi beregnes 
indekser for, samt testes og tappes okser av rasen) to stemmer hver, representanten fra Norsk 
KjøttfeavlslagsTYRs styre to stemmer og representantene fra de raselagene som ikke driver et 
nasjonalt avlsarbeid én stemme hver.

§ 13. PRODUKSJONS- OG ØKONOMIUTVALG
Styret skal oppnevne et produksjons- og økonomiutvalg som skal arbeide med økonomiske 
problemstillinger innen storfekjøttproduksjonen. I sitt arbeide skal utvalget fokusere både 
på produksjonsforhold, produktpriser og politiske rammebetingelser. Produksjons- og 
økonomiutvalget rapporterer fortløpende til styret i Norsk KjøttfeavlslagTYR og skal 
foreslå tiltak for å styrke økonomien i storfekjøttproduksjonen. Én av Produksjons- og 
økonomiutvalgets oppgaver skal, etter samråd med Norsk KjøttfeavlslagsTYRs styre, være 
å komme med innspill overfor avtalepartene i jordbruksforhandlingene i saker som angår 
storfekjøttproduksjonen. Dette skal skje innen utløpet av februar hvert år. Økonomiutvalget 
oppnevnes årlig i første styremøte etter årsmøtet.

§ 14. TVISTER
Tvister som oppstår mellom laget og noen av dets medlemmer avgjøres ved voldgift. Hver av 
partene oppnevner sitt medlem i voldgiftsnemnd. Et tredje medlem i voldgiftsnemnda, som også 
er nemndas formann, skal oppnevnes av Det Kongelige Selskap for Norges Vel.

§ 15. ENDRING AV VEDTEKTER
Forslag til endring av vedtektene må fremmes innen utgangen av november, og krever 2/3 flertall 
på årsmøtet.

§16. OPPLØSNING AV LAGET
Forslag til oppløsning av laget må fremmes skriftlig innen utgangen av oktober. Oppløsning 
krever minst 2/3 flertall på to etterfølgende ordinære årsmøter før vedtaket kan tre i kraft. 
Dersom det blir vedtatt å oppløse laget må det endelige årsmøte også vedta hvem som skal 
overta lagets eiendeler og midler.
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7. FORSLAG TIL ARBEIDSPROGRAM

Det foreslås overfor årsmøtet at arbeidsprogrammet for år 2008 skal inneholde følgende 
punkter (hovedsatsingsområder i kursiv):

Økonomi og organisasjon
• Arbeide for økte, alternative inntekter til TYR gjennom tilskuddsmidler, annonse- og 

sponsorinntekter
• Sørge for at TYR opparbeider en kapitalbase som skal gi handlingsrom innen utvalgte 

satsningsområder
• Bidra til økt aktivitet i rase- og fylkeslagene gjennom optimalisering og økt bruk av  

adminstrative ressurser til dette arbeidet

Marked og øvrige rammebetingelser:
• Bidra til at den norske storfekjøttproduksjonen – pluss pålagt import – minst skal tilsvare 

salget av storfekjøtt i Norge
• Arbeide for at storfekjøttprodusenten skal ha en inntekt på nivå med gjennomsnittet for 

landbruket
• Videreføre arbeidet med synliggjøring av ammekua som kulturlandskapsarbeider
• Drive alliansebyggende arbeid mot viktige landbruks- og samfunnsaktører
• Arbeide for økt grad av markedstilpasning i den spesialiserte storfekjøttproduksjonen 

Avlsarbeid:
• Arbeide for at seminsalget, både til renavl, krysningsbesetninger og bruksdyr-krysning, skal 

finansiere en større del av avlsarbeidet
• Sikre en optimal utnyttelse av teststasjonen på Staur, både med hensyn til avl og 

kostnader
• Videreutvikle avlsindekssystemet og inkludere kjøttkvalitet i avlsarbeidet for kjøttfe
• En fortsatt satsing på eksport av norske kjøttfegener
• Avklare spørsmålet om EU-godkjente tappefasiliteter for fenotypetesta kjøttfeokser 
• Arbeide for en bedre samkjøring mellom Storfekjøttkontrollen og Husdyrkontrollen
• Sette inseminering av kjøttfe i fokus gjennom utarbeiding av brosjyremateriell og 

kursvirksomhet 

Informasjon og medlemsaktivitet:
• 1.500 medlemmer i TYR ved utgangen av 2008
• Kjøre en bredt anlagt informasjonskampanje i forbindelse med navneskiftet, med 

tilhørende vervekampanje i samarbeid med fylkes- og raselagene
• Styrket informasjon til medlemmene gjennom blant annet å forbedre medlemsbladet 

Kjøttfeavl
• Kompetansebygging blant storfeprodusenter, blant annet ved å arrangere fagseminarer 

og ledersamlinger med aktuelle tema
• Vurdere et eventuelt navneskifte på medlemsbladet Kjøttfeavl 

8. FORSLAG TIL KONTINGENT FOR ÅR �009

Styret foreslår overfor årsmøtet at kontingenten til TYR skal være uendret kr 700,- for 2009.



9. VALGKOMITEENS INNSTILLING

Valgkomiteen i NKA har hatt møter 23. januar 2008 (fysisk møte), 12. februar 2008 og 15. februar 2008 
(telefonmøter). Følgende er enstemmig innstilling fra valgkomiteen:

A. Leder:
Erlend Røhnebæk,      ny (tidligere ordfører)

B. Styremedlemmer: 
 Berit Christine Brændvang,    ny

 Gunvald Jonassen,     ny
 Elisabeth B. Haugarne,     ny

 
 Helene Øveraasen og Per Øivin Sola er ikke på valg.
 
C. Vararepresentanter:

1. vararepresentant:  Karl Roger Hegseth,  ny
2. vararepresentant: Bjarte Nes,   ny
3. vararepresentant: Dag Støle,   ny
4. vararepresentant: Matheas Syver Amb,   ny 

D. Nestleder: 
 Per Øivin Sola,      ny 

E. Statsautorisert revisor:
Statsautorisert revisor Kjell Kulvedrøsten, KPMG  gjenvalg

F. Ordfører:
Øyvind Utgården,     ny

G. Varaordfører:
Johannes Nybø,     ny

H. To nye medlemmer til valgkomiteen:
 1. Nils O. Valle,     ny
 2. Forslag legges fram i årsmøtet,   ny

I. Godtgjørelse til tillitsvalgte:
 
Fraværsgodtgjørelse:   kr. 1.300,- pr. dag   (pluss kr 100,-)
Ved telefonmøter:   kr. 450,-    (uforandret)
Godtgjørelse til styrets formann: kr. 65.000,- for 2007/2008  (uforandret)

 
For valgkomiteen:

Helge Bjugstad
(sign.)
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Returadresse:
 Norsk Kjøttfeavlslag
Postboks 4211, 
2307 Hamar
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