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PROGRAM FOR ÅRSMØTET 2010, Rica Havna Hotel, Tjøme

Torsdag 18. mars: kl. 1200 Lunch

kl. 1300 Årsmøte i TYR

kl. 1800 Årsmøtet avsluttes

kl. 1900 Festmiddag

Fredag 19. mars: kl. 1000 Fagmøte:

Nye avlsverdier for kjøttfe,
v/ avlsforsker TYR/Geno Marte Holtsmark

Digital gjerderevolusjon
v/ Oscar Hovde Berntsen, oppfinner/utvikler av ”nO Fence”

Det tas forbehold om endringer i fagprogrammet.

Kl. 1230 Lunch og hjemreise
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1. STYRETS MELDING FOR 2009

INNLEDNING

TYR er en avls- og interesseorganisasjon for norske storfekjøttprodusenter. TYRs målsetting
er å arbeide for å fremme kjøttproduksjon med kjøttfe, både renraset og med krysninger, samt
å arbeide for å skape forståelse for denne driftsformen hos andre organisasjoner, myndigheter
og andre samfunnsgrupper.

I 2009 ble underskudd i storfekjøttmarkedet plutselig snudd til et forbigående overskudd.
Sammenliknet med 2008, ble engrossalget av storfekjøtt hele 8 prosent lavere i 2009. Så i
løpet av høsten 2009, etter flere år med store underskudd, var man over i en situasjon med
overskudd av norsk storfekjøtt. Dette førte til at reguleringslageret ved nyttår hadde steget til
2.150 tonn (industriens egne lagre av skåret vare kom på toppen av dette). Prognosen for
storfekjøttmarkedet 2010 tilsier imidlertid at det går mot en underdekning på 1.500 tonn i
2010. Selv om salget ikke forventes å øke, skyldes dette prognoserte underskuddet lavere
kuslakting på grunn av økte melkekvoter. Underdekningen som forventes i 2010 vil bidra til å
bygge lagrene av storfekjøtt ned igjen.

Nortura mener det er flere årsaker til at salget av storfe har gått såpass kraftig tilbake som 8
prosent, men de tror at prisøkningen er en viktig faktor. Fra 2008 til 2009 økte engrosprisene
på storfekjøtt økt med kr 6,69 – eller hele 16 prosent. Dette er en veldig kraftig økning på kort
tid og som sluttmarkedet i følge Nortura dessverre har reagert markant på. Dessuten kom
finanskrisen midt oppi dette med et påfølgende kraftig prisfokus i dagligvarehandelen, noe
Nortura mener har slått ekstra hardt ut på storfekjøtt. Som en følge av salgssvikten har
Nortura vedtatt å redusere den gjennomsnittlige engrosprisen på storfe med en krone for 1.
halvår 2010.

Priskuttene på storfekjøtt gjør at økonomien i ammekuholdet blir enda svakere enn
prognosert. Dette er bekymringsfullt i en produksjon som allerede innehar sisteplassen hva
gjelder inntektsnivå i norsk landbruk. TYR ser med bekymring på utviklingen i storfekjøtt-
markedet, men er likevel av den oppfatning at i det lange løp vil det fortsatt være under-
dekning i storfekjøttmarkedet. Dette utfra reduksjonen i mjølkekutallet, samtidig som veksten
i ammekuproduksjonen ikke kompenserer for frafallet av mjølkekyr.

Per 31. juli 2009 var det 66 306 ammekyr i Norge. Det er en økning med 5 % fra samme tid i
2008. Antall besetninger ble redusert med 1 % i samme periode. Gjennomsnittsbesetningen i
Norge er nå på 13 ammekyr. Ammekua utgjør nå nærmere 22 prosent av det totale kutallet i
Norge. Det samlede mordyrtallet i norsk storfeproduksjon gikk ned med 5.390 dyr fra 2008 til
2009. De siste ti årene er mjølkekutallet redusert med om lag 73 000 kyr, mens ammekutallet
i samme periode har steget med om lag 29 000 kyr (netto reduksjon 43 000 mordyr). Det
reduserte mordyrtallet kan sies å motsvare et produksjonspotensial av storfekjøtt på vel
12.000 tonn årlig.

I forbindelse med jordbruksforhandlingene 2009/2010 gjennomførte TYR møter med Norges
Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks- og matdepartementet. TYR satte
fokus på den svake økonomien i den spesialiserte storfekjøttproduksjonen, og frontet midler
til avløsing som hovedprioritet. Jordbruksavtalen 2009/2010 innebar en økning på 25 % i
ammekusatsen i velferdsordningen. Men, når utgangspunktet er lavt hjelper det ikke med
høge prosenter. Faktisk ble økningen bare 4 kroner høgere enn økningen på mjølkeku. Positivt
er det allikevel at avtalepartene har sett urettferdigheten som ligger i satsene til avløsning,



men det gjenstår en lang vei før det er blitt ryddet opp i misforholdene. Oppsummert kan det
sies at Jordbruksavtalen ikke innebar noe spesifikt løft for ammekua.

For første gang deltok TYR i Stortingets næringskomité sin høring av jordbruksoppgjøret. I
Næringskomiteen sin innstilling om jordbruksoppgjøret kunne man lese følgende om
ammekua og ammekuøkonomien:

"Komiteen syner til at storfekjøttproduksjon basert på ammekyr er viktig for å produsera kjøt
det er underskot på, og for å ta vare på kulturlandskapet. Fordi ammekyr er mindre utsatt for
angrep frå rovdyr, kan produksjonen også vera eit godt alternativ til sau i områder der det iht.
rovdyrforliket på Stortinget skal være rovdyr. Komiteen er opptatt av dei økonomiske vilkåra
for ammekuproduksjon, og ber Regjeringa vurdere tiltak som kan stimulera til auka
produksjon av storfekjøt."

Når det står Komiteen, så betyr det at hele komiteen stiller seg bak. TYR sier seg bra fornøyd
med å ha oppnådd tverrpolitisk enighet om at økonomien i ammekuproduksjonen er viktig.
Dette er godt å ha med seg ”i bagasjen” fram mot neste korsvei: Jordbruksoppgjøret 2010.

Auksjonen på Staur ble holdt 25. april. I det fine vårværet var det om lag 450 personer som
var innom i løpet av denne etter hvert så tradisjonsrike auksjonslørdagen. Aldri før har det
vært så mange innom på TYR-auksjonen på Staur. 56 okser ble frambudt og når dagen var
over var det solgt okser for til sammen 2.421.000 kroner. Det vil si en gjennomsnittspris på
43.232 kroner. Også dette ny rekord. Som om ikke det var nok, ble det også satt prisrekord for
én enkelt okse. Den kolla Limousinoksen 30587 Dentatus av Dovre ble solgt for 103.000
kroner.

Når det gjelder avlsarbeidet på kjøttfe er dette omtalt seinere i årsmeldinga. Oppsummert kan
det sies at 2009 ble et svært aktivt år innen dette området, med nye avlsverdier og fokus på
videreutvikling av avlsarbeidet på Staur som viktige kjerneområder. For å illustrere
utviklingen i avlsarbeidet på kjøttfe, så kan utviklingen i antall mordyr som deltar i det aktive
avlsarbeidet trekkes fram: I 1999 omfattet dette 6.510 registrerte mordyr. I 2008 hadde dette
tallet steget til 32.544 registrerte mordyr, eller en økning på nærmere 400 %.

Medlemsutviklingen i TYR viser fortsatt en god økning. Ved utgangen av 2009 hadde TYR
1.586 medlemmer, mot 1.509 ved forrige årsskifte – en økning med 4,4 prosent. Det er utført
mye og godt vervearbeid i alle ledd av TYR-organisasjonen. Uten denne innsatsen hadde det
ikke vært mulig for TYR å oppnå ny medlemsrekord også i 2009. Blant raselagene er det
Galloway og Dexter som har størst prosentvis framgang i medlemstallet, mens det er
Charolais og Limousin som øker med flest antall medlemmer. Blant fylkeslagene er det
Rogaland og Møre og Romsdal som har størst prosentvis framgang. Det er også disse som
øker med flest antall medlemmer.

MÅL OG TILTAK

Styret har i løpet av meldingsåret arbeidet med å oppfylle de mål som årsmøtet vedtok som
TYRs arbeidsprogram for 2009. Følgende er blant de saker som styret og laget har arbeidet
med:

• Det er gjennomført to ledersamlinger – én i januar og én i oktober. I januarsamlingen
var vedtektsendringer vedrørende årsmøtesammensetning hovedtema. I oktober-
samlingen var TYRs mål- og strategiprosess hovedtema.



• Styret gjennomførte i juni et todagers styreseminar med tema ”Styrearbeid: Regler og
roller, styret som team.” I tillegg var mål- og strategiarbeid tema i samlingen.

• Styret innledet i juni en mål- og strategiprosess. Med få økonomiske midler
tilgjengelige valgte styret å kjøre en begrenset prosess med få eksterne konsulenter og
hjelpere. Prosessen er diskutert i styret og i ledersamlingen i oktober. I tillegg ble det
oppnevnt to arbeidsgrupper – én med fokus på medlemsnytte og én med fokus på
hvordan TYR best mulig skal drive sin ”butikk”. Styret har ikke konkludert med en
endelig mål- og strategiplan, særlig med bakgrunn i at årsmøtet 2010 vil gi viktige
signaler om hvilken vei TYR skal følge videre.

• Økonomien i TYR er i stor grad 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.
Dette har resultert i at midlene over Jordbruksavtalen økte med 250 tusen kroner til
700 tusen kroner. Midlene fra omsetningsavgiftsmidlene økte med 66 tusen kroner til
2.033.000 kroner.

• Styret har gjennom året fortsatt arbeidet med å etablere en EU-godkjent seminstasjon
for kjøttfe. Dette etter at Genos Hallsteingård mistet sin EU-godkjenning etter en
ESA-inspeksjon i 2006. Det ble lenge sett på som eneste alternativ at det ble bygget en
ny seminstasjon. Våren 2009 vedtok imidlertid styret i Geno å oppgradere
Hallsteingård til EU-standard. Dette blant annet med bakgrunn i Blåtungesituasjonen
og behovet for beredskap i tilfelle Store Ree skulle bli båndlagt som en konsekvens av
sjukdomsutbrudd. Opprustningen av Hallsteingård innebærer at TYR igjen kan tilby
EU-godkjent sæd fra og med 09/10-årgangen på Staur.

• TYR har avgitt høringsbrev i forbindelse med endringer i holdforskriften for storfe i
form av et felles brev fra Nortura, Geno, Tine, Helsetjenesten for storfe og TYR.

• For å stimulere til medlemsvekst og verving i rase- og fylkeslagene, vedtok styret å
årlig premiere lagene med 350 kroner for hvert medlem i økt medlemstall. For 2008
ble det etter denne modellen tilbakeført kr 46.200,- til rase- og fylkeslagene.

• Det er arbeidet med å ansette en ny person i TYR-sekretariatet. Forsommeren 2009 ble
det annonsert etter ny medarbeider og på ettersommeren ble fire søkere innkalt til
intervju. Én av disse ble tilbudt stillingen, men TYR så seg ikke i stand til å
imøtekomme aktuelle betingelser. Styret satte deretter saken om ny medarbeider på is
inntil årsmøtet avklarer de økonomiske rammene for TYR videre framover.

• Det er arbeidet med en rekke tiltak innen bruk av semin på ammeku, herunder
arrangering av brunstkurs, utarbeidelse av informasjonsmateriell, samt et eget
brunsthefte (med nestleder Anna N. Rathe som redaktør). Resultatet av dette, med
drahjelp fra tilskuddsendringene for ammekua på mjølkebruket, kan avleses i form av
en økning i 13 prosent i bruken av kjøttfesemin.

• TYR har gjenopptatt en aktiv tilstedeværelse i Helsetjenesten for storfe. Dette i form
av deltakelse i fagstyremøter og innspill til helsetjenestens ammekuengasjement. Det
er styremedlem Berit Brændvang som har vært TYRs representant i Helsetjenesten.



• TYR har gjennomført en serie møter med Geno med tanke på å framforhandle en ny
avtale mellom Geno og TYR. Gjeldende avtale ble inngått i 2002, men siden da har
det skjedd endringer i samarbeidsforhold og rammer som gjorde at drøftelser om en ny
avtale var nødvendig. Avtaleforhandlingene ble avsluttet med enighet før jul 2009 og
innebærer blant annet en prisøkning på kjøttfesæd for i større grad å kunne dekke inn
de faktiske kostnadene ved avlsarbeidet på kjøttfe. Økningen i pris innebærer økt
inntjening for TYR for hver solgte dose kjøttfesæd.

• Det er gjennom året arbeidet med å etablere elektronisk stambokføring av kjøttfe.
Arbeidet avsluttes trolig i løpet av 2010 og vil innebære enklere rutiner for stambok-
føring både for avler og for TYR.

• Det er etablert ett nytt fylkeslag i 2009: TYR Telemark. Telemark fylke har 182
ammekuprodusenter og 2.264 ammekyr – noe som viser potensialet for TYR
Telemark. I skrivende stund (februar 2010) har laget 40 medlemmer og er i følge dem
selv på god vei mot 50. TYR ønsker TYR Telemark velkommen i TYR-familien!

• De åtte bingene på Staur er også i 2009 solgt til hver sin sponsor for ti tusen kroner.
Sponsorene er: BB Agro, Reime Agri, Fatland, Norgesfôr, Johs. Møller Maskin,
Fjøssystemer, Animalia og Rødsrud Plastmottak.

• Gjennom året, unntatt om sommeren, er det hver fjortende dag sendt ut et kortfattet
”TYR-aktuelt” som inneholder informasjon om aktuelle hendelser og aktiviteter for
TYR og TYR-sekretariatet. I tillegg informeres det sporadisk gjennom en egen TYR-
spalte i Bondebladet.

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

• TYR har deltatt på arrangementer og utstillinger, herunder Dyrsku’n. TYR har også
deltatt ved internasjonale fagseminarer, messer og utstillinger. TYR har også bidratt
faglig i en rekke storfekjøttarrangementer, i regi av fylkes- og raselag og i samarbeid
med Geno og/eller Nortura.

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

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

KVIGEAUKSJONEN 2009

Styret vedtok i 2009 å arrangere en kvigeauksjon for alle kjøttferaser i kombinasjon med
fagseminar (tidligere gjennomført som ”Ammeku 2007” og ”Ammeku 2008)” og en fag-
utstilling. 20. og 21. november ble "Kviga 2009" ble arrangert på Kongsvinger. Utstillingen
åpnet første dag med BBAgro som største utstiller. I tillegg deltok Felleskjøpet og andre
utstyrsleverandører til landbruket. TYR og Nortura hadde egne stands - det hadde også mange
av raselagene.



Samlet var det 15 utstillere til stede på arrangementet. Samme dag ble også fagseminaret
avholdt med følgende hovedtemaer: Utforming av eteplassen, nye bygg til ammeku, samt kalv
i ammekua med semin. Dagen ble avsluttet med en real cowboyfest i utstillingshallen, med
BBQ, line-dance og skikkelig køntrimusikk.

Andre dag fulgte høydepunktet: Kvigeauksjonen. Om lag 50 kviger av rasene Angus,
Hereford, Limousin, Tiroler og Charolais gikk under hammeren. Salget gikk i sum bra og det
ble solgt kviger for til sammen 658.000 kroner – hvilket i sin tur innebærer 65.800 kroner i
auksjonssalær til raselagene. Totalt var om lag 300 personer innom ”Kviga 2009”. 50 deltok
på fagseminaret og 130 på cowboyfesten.

”Kviga 2009” fikk et økonomisk resultat på minus 27.441 kroner. Resultatet er belastet TYR-
regnskapet for 2009. Dersom auksjonssalæret tas ut av regnestykket, gikk arrangementet
38.389 kroner i pluss.

Styret har evaluert Kvigeauksjonen og vil gjennomføre et tilsvarende og forbedret
arrangement i 2010.

JORDBRUKSOPPGJØRET 2009 / 2010

Rammen for Jordbruksavtalen 2009/2010 ble på 1.200 millioner kroner, hvor økte
budsjettmidler utgjorde 560 millioner, økte målpriser 290 millioner og en tiltakspakke 200
millioner. For ammekua inneholdt avtalen få lyspunkt. Dersom alle usikre forutsetninger slår
ut i gunstig retning, betyr avtalen at ammekua fortjener ei inntekt pr årsverk på kr 168.200
kroner i 2010 (driftsgranskingene for 2008 gir som fasit ei inntekt på 100.700 kroner i
ammekuproduksjonen, mens Jordbruksavtalen 2007/2008 spådde 182.600 kroner. Dette sier
noe om hvor usikre prognosene i jordbruksavtalesammenheng er).

For ammekua og storfekjøttet kan følgende trekkes fram fra Jordbruksavtalen:

• Målpris: + 1,10 kroner
• Driftstilskudd: 0 (null)
• Produksjonstilskudd ammeku: + 170 kroner i satsen opp til 25 kyr, + 400 kroner i satsen

fra 26 til 50 kyr
• Produksjonstilskudd storfe: 0 (null)
• Utmarksbeite: + 50 kroner til 300 kroner pr storfe
• Beitetilskudd: + 100 kroner til 350 kroner pr storfe
• Arealtilskudd: Harmonisering av satser i sone 7, ellers mindre endringer
• Velferd: Generell økning i satsene på 4,5 prosent. For ammeku økning i satsen med 25 %

(fra 600 til 750 kroner). Økning i maksimalt tilskudd med 3.000 kroner til 61.000 kroner

Avtalen innebar også at storfekjøttet som eneste kjøttslag ble tatt ut av eksisterende
markedsordning og overført til den såkalte volummodellen.

STYRET

Styret i TYR har i 2009 hatt følgende sammensetning: Erlend Røhnebæk (leder), Anna
Neergaard Rathe (nestleder), Elisabeth B. Haugarne, Berit C. Brændvang, Gunvald Jonassen
og Tor Kristoffersen. 1. vara Bjarte Nes har vært innkalt til og deltatt i alle styremøtene. I
tillegg deltar ordfører og daglig leder i styremøtene. Styret hadde 7 møter i 2009, og det ble
protokollert 116 saker.



PERSONALET

Christopher Lange, Vegard Urset og Halvor Nordli har fungert i faste stillinger gjennom hele
året. Etter flyttingen til Hamar i 2005 har Lange hjemmekontor to faste dager i uka.

Marte Holtsmark er avlsforsker på storfekjøttegenskaper. Stillingen er et samarbeid mellom
TYR, stiftelsen Bioinn og Geno. Marte har kontorplass på Institutt for husdyr- og akvakultur-
vitenskap ved UMB på Ås.

ØKONOMIEN I TYR

TYR har i 2009 et overskudd på 264.901 kroner. Overskuddet skyldes alt vesentlig økte
inntekter innenfor områdene sædsalg og omsetning av okser. I tillegg bidrar økt
medlemsoppslutning og et fortsatt høyt volum innen stambokføring.

Det er imidlertid verdt å minne om at TYR hadde budsjettert med et overskudd på 52.000
kroner gitt etablering av en ny stilling fra og med andre halvår 2009. Dette tatt i betraktning
forteller at resultatet for 2009 ikke kan karakteriseres som annet enn kun akseptabelt.

TYR fikk for 2009 prosjektmidler fra Omsetningsrådet med i alt kr 422.000,-. Dette er
tilskudd som er øremerket til forhåndsbudsjetterte prosjekter, og som derfor kun i den grad
TYR har egeninnsats i prosjektene kan sies å bidra til driften av laget.

Styret foreslår at årets overskudd fordeles med en avsetning til et vedlikeholdsfond med
200.000 kroner og overføring til fri egenkapital med 64.901 kroner.

TYR har ved utgangen av 2009 en egenkapital på 990.400 kroner. Med bakgrunn i
årsregnskapet for 2009 er fortsatt drift-forutsetningen lagt til grunn, da det etter styrets
oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet.

I 2009 er tilskuddet over jordbruksavtalen videreført og økt til 700.000 kroner. Omsetnings-
rådet har videre innvilget et grunntilskudd på 1.600.000 kroner og et prosjekttilskudd på
433.000 kroner i 2010. 150.000 kroner av prosjekttilskuddet er øremerket dekning av
underskuddet ved Staur. Samlet tilskuddsnivå er økt med 316.000 kroner fra 2009 til 2010.

MILJØ

Arbeidsmiljøet i TYR anses tilfredsstillende. Det er registrert sju sykedager blant de ansatte i
2009. Det er ikke registrert større ulykker eller skader i bedriften i 2009. 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. Arbeidet har ført til at
det i 2009 har vært en 50/50 kjønnsfordeling i lagets styre. Utover dette er det for øyeblikket
ikke iverksatt andre konkrete tiltak for å fremme dette arbeidet i øvrig virksomhet, 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 TYR,

Erlend Røhnebæk, leder Anna Neergaard Rathe Elisabeth B. Haugarne
(sign.) (sign.) (sign.)

Berit C. Brændvang Gunvald Jonassen Tor Kristoffersen
(sign.) (sign.) (sign.)



3. ORGANISASJON

A. ÅRSMØTET 2009

Årsmøtet i TYR for 2009 ble avholdt på Rica Olrud Hotel 26. mars 2009. Det var 61
stemmeberettigede til stede.

B. RASE- OG FYLKESLAGENE, LEDERSAMLING

Det ble arrangert to ledersamlinger i TYR i 2009. Den første 14. og 15. januar på Hamar, hvor
vedtektsendringer vedrørende årsmøtesammensetning var hovedtema. Den andre ble avholdt
15. og 16. oktober på Gardermoen, og her var TYRs mål- og strategiprosess hovedtema.

Lederne i TYRs rase- og fylkeslag var ved utgangen av 2009 følgende personer:

Elisabeth Haugarne, Norsk Aberdeen Angus
Erling Gresseth, Norsk Charolais
Øyvind Utgården, Norsk Herefordforening
Helge Bjugstad,  Norsk Limousin
Ole Jakob Berget, Norsk Simmentalforening
Arild Fallingen, Norsk Tiroler Grauviehforening
Geir Einar Flathen, Norsk Blonde d'Aquitaineforening
Ove Stumo,  Norsk Highland Cattleforening
Sebastian Schmidt, Avlslaget for Gallowayfe i Norge
Erhard Martin, Norsk Dexterforening
Ole-Kristian Bergerud, TYR Østfold
Trond Dahl,   TYR Akershus
Ståle Westby, TYR Innlandet
Per Hafnor, Buskerud Kjøttfelag
Tor Kristoffersen, Vestfold Kjøttfeavlslag
Per Gunnar Kristensen, Sørlandets Kjøttfeavlslag
Dag Støle,  Rogaland Kjøttfeavlslag
Hogne Vindenes,  Hordaland Kjøttfealslag
Halvar Espeseth, Sogn og Fjordane Kjøttfealslag
Lars Henden, TYR Møre og Romsdal
Anna N. Rathe, TYR Trøndelag
Gunvald Jonassen, TYR Nordland
Kjell Jensen, Hålogaland Kjøttfeavlslag

C. STYRETS SAMMENSETNING

TYRs styre har i 2009 hatt følgende sammensetning:

Leder: Erlend Røhnebæk
Nestleder: Anna Neergaard Rathe
Styremedlemmer: Berit C. Brændvang

Elisabeth B. Haugarne
Gunnvald Jonassen
Tor Kristoffersen



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

1. vararepresentant Bjarte Nes har vært innkalt til og har deltatt i samtlige styremøter seneste
arbeidsår. I Tillegg deltar ordfører og daglig leder i styremøtene. Styret hadde 7 møter i 2009
og det ble protokollert 116 saker. I juni gjennomførte styret et todagers internseminar. Her var
tema mål- og strategiarbeid, samt ”Styrearbeid: Regler og roller, styret som team.”

D. VALGKOMITEEN

Valgkomiteen har hatt følgende sammensetning:

Nils O. Valle, leder (valgt 2008)
Reidun Weum (valgt 2008)
Per Øivin Sola (valgt 2009)
Svenn Tore Ness (valgt 2009)

E. AVLSARBEIDET I TYR

Avlsrådet
Avlsrådet har etter årsmøtet i 2009 hatt følgende sammensetning:

Leder: Bjarte Nes Styret i TYR
Nestleder: Morten Ueland Norsk Herefordforening (Fram til NHF’s

årsmøte i november 2009. Gjermund Birkeli tok
da over som NHF’s representant i Avlsrådet)

Arne Petter M. Børresen Norsk Aberdeen Angus
Kåre A. Ingeborgrud Norsk Blonde d’Aquitaine Forening
Runar Bakke Norsk Charolais
Hans Kaald Norsk Dexterforening
Sebastian Schmidt Norsk Gallowayforening
Gustav Steinvik Norsk Limousin
Bjørn Gunnar Solnes Norsk Simmentalforening (fram til NSF’s

årsmøte, november 2009. Bjarte Nes tok da over
Solnes sin plass i Avlsrådet).

Kjell Hauge Norsk Tiroler Grauvieh Forening

Norsk Highland Cattle forening har ikke utnevnt noen representant til TYRs Avlsråd i 2009.

Avlsrådet har hatt fire møter i 2009 og det er protokollført 24 saker.

Et utvalg av saker som er behandlet i 2009:
• Revidering av modellen for avlsverdiberegninger basert på Storfekjøttkontrolldata.
• Innføring av stjerner for å beskrive sikkerheten på avlsverdiene for kjøttfe.
• Regelverk for fenotypetesting av kjøttfe.
• Prinsipper for fordeling av testplasser mellom rasene i fenotypetesten.



• Jobbing for mer aktiv bruk av Storfekjøttkontrollen som redskap i avlsarbeidet for den
enkelte produsent.

• Fokus på kvaliteten på fenotypetesten gjennom jobbing av bedre testfasiliteter.
• Revidering av regelverk for stambokføring av kjøttfe i Norge.
• Endring av prosedyrer for stambokføring av utenlandske hunndyr som aldri har stått i

Norge (biologiske mødre til embryodyr).
• Jobbe for overgang til digitale stamtavler.
• Restriksjonssonene for bekjempelse av blåtunges konsekvenser for avlsarbeidet på

kjøttfe.
• TYRs økonomiske situasjon vedrørende fenotypetesten på Staur (forslag om økning i

innkjøpspris for TYR-eide okser).

Registreringer
I 2000 hadde den da fire år gamle Storfekjøttkontrollen 530 medlemmer. Siden den gang har
vi fått inn ti ny årganger med registreringer og antallet besetninger i Storfekjøttkontrollen har
økt til over 2300. Dette gir oss helt andre muligheter til å gjennomføre et godt avlsarbeid enn
vi hadde i 2000. Slakte- og semindata kommer automatisk inn i kontrollen fra slakteriene og
Geno. Bare ved at flere registrerer i Storfekjøttkontrollen har dermed datagrunnlaget for
avlsarbeidet økt betydelig. Samtidig ser flere og flere nytten av å registrere eksempelvis
vekter på dyrene.

Avlsmessig utvikling
Erik Stavseth avsluttet våren 2009 sin mastergrad ved Institutt for Husdyr- og akvakultur-
vitenskap ved Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås. Temaet for hans mastergrads-
avhandling var genetiske trender (avlsmessig utvikling) for norsk kjøttfe. For de sju egen-
skapene det beregnes avlsverdier for fant Stavseth følgende genetiske utvikling; se tabell 1.

Tabell 1: Genetisk trend per år
Vekstegenskaper

Vekt v/alder (i dager)
Moregenskaper

Vekt v/alder (i dager)
Slakteegenskaper

0 200 365 200 Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe
(kg/år) (kg/år) (kg/år) (kg/år) (kg/år) (delklassse/år) (delklassse/år)

Aberdeen Angus + 0,16 + 0,92 + 1,77 - 0,04 + 1,89 + 0,02 + 0,01
Charolais - 0,01 + 0,46 + 1,11 - 0,16 + 0,54 - 0,02 + 0,01
Hereford + 0,09 + 0,91 + 1,89 + 0,09 + 1,80 + 0,03 + 0,03
Limousin - 0,02 + 0,14 + 0,19 + 0,01 + 0,18 + 0,02 - 0,01
Simmental + 0,01 + 0,47 + 0,60 - 0,22 + 0,22 + 0,02 - 0,01

Tall i kursiv skal ikke tillegges for stor vekt da disse verdiene er usikre.

Perioden de genetiske trendene er beregnet ut fra er tiårsperioden 1998-2007. Med et
generasjonsintervall på fire til fem år skal en ikke forvente stor avlsmessig endring, særlig
ikke med tanke på at modellen for avlsverdiberegninger med utgangspunkt i Storfekjøtt-
kontrolldata ble etablert to år inn i denne tiårsperioden.

For alle raser er det en avlsmessig økning i tilvekst (slaktevekt og vekt ved 200 og 365 dagers
alder). Alle raser med unntak av Charolais har en liten forbedring av slakteklasse. Alle raser
har usikre tall for moregenskaper, så disse skal ikke tillegges for stor vekt.

Det mest bekymringsfulle resultatet er den avlsmessige økningen i fødselsvekt for Aberdeen
Angus og Hereford. Charolais har derimot klart å oppnå en avlsmessig framgang uten at dette
ser ut til å ha påvirket fødselsvektene. Dette er positivt når en vet at det er en uønsket genetisk
sammenheng mellom tilvekst og fødselsvekt. Hereford, Charolais og Aberdeen Angus har en
uønsket økning i fettgruppe. Dette er mest kritisk for Hereford og Aberdeen Angus som har et
høyt nivå for fettgruppe i utgangspunktet.



Tallene for Simmental og Limousin er svært usikre og bør ikke tillegges for stor vekt med
unntak av slakteklasse og fettgruppe. Disse rasene hadde små populasjoner i Norge midt på
nittitallet (starten av perioden for beregning av genetiske trender). Dette i kombinasjon med
lite registreringer gjorde det vanskelig å få ut sikre tall.

Revidert modell for avlsverdiberegninger
Som tidligere nevnt har vi fått betydelig større datagrunnlag nå enn da avlsverdiberegningene
ble etablert i 2000. Opprettingen av forskningsrådsprosjektet ”Mer og bedre biff” gjorde det
mulig for TYR å ansette avlsforsker Marte Holtsmark i en delt stilling med Geno. Holtsmark
har siden hun ble ansatt blant annet evaluert modellen for beregning av avlsverdier for kjøttfe.
Denne evalueringen var bakgrunnen for at modellen ble revidert til avlsverdiberegningen i
november 2009. Forbedringen av modellen for avlsverdiberegninger kan overføres til
beregninger av nye egenskaper når vi nå skal i gang med denne jobbingen.

Innføring av sikkerhet på avlsverdiene
Det er stor variasjon hvor mye norske ammekuprodusenter registrerer opplysninger i
Storfekjøttkontrollen. Lav seminandel gir i tillegg en helt annen populasjonsstruktur enn på
andre dyreslag. Dette gjør at det vil være stor variasjon i hvor mye en kan stole på
avlsverdiene til norske kjøttfedyr. For å synliggjøre hvor mye en avlsverdi er til å stole på ble
det innført et nytt tiltak i avlsverdiberegningen i november 2009. Avlsverdi blir ikke publisert
hvis den har en sikkerhet på under 0,20 (dvs. 20 %). Avlsverdier med sikkerhet på over 0,20
blir publisert samt med tilleggsinformasjon i form av null til tre stjerner hvor mye avlsverdien
er til å stole på. Intervallene for å oppnå de ulike antallene stjerner finnes på TYRs
hjemmesider www.tyr.no.

Fenotypetest
Vi merker fortsatt en stigende interesse rundt fenotypetesten på Staur. Raselagene har stadig
flere interessante dyr å velge blant inn til test, noe som gjør at en kan stille strengere krav til
hvilke dyr som skal tas inn. Innføringen av restriksjonssoner for bekjempelse av
Blåtungeutbruddet på Sørlandet samt næringas sjølpålagte forbud av å ta inn oksekalver fra
Østfold (på grunn av utbruddet i Sverige) førte til at antallet aktuelle testkalver sank betydelig.
Dette ble særlig synlig for Charolais som mistet halvparten av de påmeldte testoksene.
Østfold og Vestfold er tunge fylker for denne rasen når det gjelder oppslutning om det
nasjonale avlsarbeidet. Helsesituasjonen på Staur er generelt sett veldig bra. Vi har unngått
mange av de smittsomme luftveissykdommene man sliter med i isolerte fjøs på tilsvarende
stasjoner. Det skjer en oppblomstring av lus på stasjonen i november flere år på rad. Dette til
tross for at det blir kjørt et helseprogram for bekjempelse av lus. Det er innført tiltak for å
unngå dette i framtiden.

Avlsstatuett
Avlsstatuetten for kjøttfe for 2009 ble på årsmøtet på Hamar delt ut til Bodil og John A.
Langmo, Stadsbygd, for Charolaisoksen 70056 Cantus av Langmo. Oksen hadde Rangtall 120
etter endt test på Staur og ble med dette beste okse på Staur i fenotypetesten 2007-2008,
uavhengig av rase.

Eliteokser
I februar 2009 ble fem nye eliteokser tilgjengelig. Disse var

• 70029 Vegas av Stang (Charolais) født hos Dagfin Henriksen.
• 71016 Vital av Rindal (Hereford) født hos Anne og Thomas Rindal.
• 71015 Victor av Skjatvet (Hereford) født hos Skjatvet Gård.
• 72022 Valter av Schjøll (Limousin) født hos Carl Richard Schjøll.



• 72021 Valiant av Bliksrudhagen (Limousin) født hos Sigrunn og Tom Christophersen.
Framtidig organisering og struktur på basene Storfekjøttkontrollen og stambokbasen
Etter en utredning i 2009 ble det vedtatt å slå sammen stambokbasen og Storfekjøttkontrollen
til en felles base. Det er ressurskrevende å drifte og utvikle to baser. Utvikling av baser fører
ofte også til at de teknisk sett sklir fra hverandre noe som øker risikoen for feil. Jobben med å
slå sammen basene vil skje i 2010.

Digitale stambokbevis
En sammenslåing av stambokbasen og Storfekjøttkontrollen til en felles base gjør det mye
enklere å iverksette digitale stambøker for kjøttfe. Overgangen til digitale stambøker vil
derfor skje samtidig som sammenslåingen av stambokbasen og Storfekjøttkontrollen. Det vil
fortsatt være mulig å bestille papirversjon av stambøker for de som ønsker dette også etter
omleggingen til digitale stambokbevis.

Bedre informasjon i Storfekjøttkontrollen om avstamningskontroll
For å gi bedre oversikt i forbindelse med avstamningskontrollen ble det gjort flere
forbedringer i Storfekjøttkontrollen i 2009.

Det er ikke krav om avstamningskontroll ved stambokføring av hunndyr. Det er dermed ikke
nødvendigvis lagret biologisk materiale av stambokførte hunndyr. For avstamningskontroll av
sønner etter disse må det sendes inn hårprøve både av ku og kalv. I de nye rapportene er det
nå muligheter for å se om det er lagret biologisk materiale av ei ku, for eksempel når denne
skal slaktes. Det er også muligheter for å følge innsendt materiale gjennom å se når prøven er
mottatt, når avstamningskontrollen er utført (og resultatet av denne) og når stambokbevis er
utstedt.

Tiltak for økt bruk av kjøttfesemin
I 2008 ble det satt ned en gruppe bestående av representanter fra Geno, TYR og Nortura for å
øke bruken av kjøttfesemin. Følgende tiltak har så langt blitt gjennomført:

� Brunstkurs
Det ble gjennomført to brunstkurs spesielt rettet mot ammekuprodusenter i 2009. Dette var et
prøveprosjekt uten deltageravgift. Vinteren 2010 vil det bli avholdt seks brunstkurs rundt om i
landet (to i region øst, tre i region midt og ett i region nord).

� Aktivitetsmåler
Geno forhandler nå aktivitetsmåleren Heatime. I samarbeid mellom Geno, TYR og Nortura
blir Heatime testet ut i en ammekubesetning. Settet ble kjøpt av Nortura. Vi ønsket å teste ut
om Heatime fungerer like bra i en ammekubesetning som i mjølkebesetninger og om det bør
gjøres noen tilpasninger for at det skal fungere like godt. To ammekuprodusenter har det siste
halvåret gått til anskaffelse av Heatime og bidrar med registreringer til Genos Heatime-team i
tillegg til at Norturas Heatimesett nå blir flyttet over til en ny besetning.

� Temaark
Det er blitt utarbeidet tre temaark som går på kjøttfesemin enten direkte eller indirekte. De tre
temaarkene har blitt sendt ut som vedlegg til Buskap. De tre temaarkene er på følgende
temaer:

o Kjøttfesemin på mjølkebruket
o Semin på ammeku
o Ammeku på mjølkebruket

� Artikler i fagtidskrifter
Kjøttfesemingruppa har hatt åtte artikler i Buskap og seks artikler i TYR-magasinet med fokus
på kjøttfesemin.

� Seminkampanje
Nortura og TYR hadde i 2009 en seminkampanje for å stimulere til økt bruk av semin i
ammekubesetninger. De besetninger som var medlem i Storfekjøttkontrollen og hadde



inseminert minst 60 prosent av besetningen var med i trekningen om et sett Heatime (verdi i
størrelsesorden 45 000- 50 000). Til sammen 128 besetninger oppfylte kravene. Vinneren ble
offentliggjort under festmiddagen på Biff2010.

� Brunsthefte
Det har blitt produsert et brunsthefte for ammekuprodusenter. Anna N. Rathe har vært redaktør
for heftet. TYR og Geno har spleiset på å gi ett slikt hefte til hver av landets inseminerende
personell. Til dette brunstheftet følger et skriv om at det selges hos TYR og inseminerende
personell bes oppfordre aktuelle produsenter henvende seg til TYR dersom de ønsker å kjøpe
et slikt hefte.

� Oksekatalog
Det produseres egen oksekatalog for kjøttfe slik det har vært gjort de siste tolv årene.
Katalogen sendes til alle medlemmer i TYR, alt inseminerende personell, alle Tine-rådgivere
og alle medlemssentrene til Nortura. Geno dekker utsendelsen til alt inseminerende personell.

� Kontakt mot Tine
Gjennom Norturas avtale med Tine er kjøttfesemin satt på dagsorden. Her er det fortsatt rom
for forbedringer og mer kontakt.

� Tema på fagmøter
Kjøttfesemin har vært tema på fagmøter i regi av både Tyr, Geno og Nortura, samt møter i regi
av andre, men hvor representanter i Tyr, Geno og Nortura har deltatt (for eksempel møter i
regi av Norsk Landbruksrådgivning, Felleskjøpet og Helgeland Sparebank)

� Brunstkalendere til ammekuprodusenter
For første gang er Genos brunstkalender sendt ut til alle TYRs medlemmer. Denne ble sendt
med som innstikk til TYR-magasinet nr 4-2009. Tidligere har den bare blitt sendt med Buskap
og blitt sendt ut til de som har kontaktet TYR/Geno og bedt om å få kalender tilsendt.

� Fjøskort
Tidligere ble Fjøskort (kortet hvor inseminør noterer inseminering) sendt ut til medlemmer av
Tines Kukontroll, samt til øvrige produsenter som har inseminert. Til sistnevnte gruppe ble
kun dyr som ble inseminert inneværende år ført opp på fjøskortet. Dette gjorde for eksempel at
kviger aldri sto oppført på fjøskortet. I 2009 sendte Geno og TYR i samarbeid ut Fjøskort til
alle medlemmer i Storfekjøttkontrollen. På Fjøskortet sto alle dyr innmeldt i
Storfekjøttkontrollen oppført.

Det er vanskelig å måle om de innførte tiltakene har hatt noen effekt, men bruken av
kjøttfesemin økte med 13 prosent seminåret 2008-2009 og har videre hatt en økning på cirka
ti prosent så langt i seminåret 2009-2010. Dette kan skyldes mange ting. Raselagene jobber
bra med å markedsføre hver sine raser, fylkeslagene har bidratt blant annet ved å arrangere
fagmøter med kjøttfesemin som tema og styrkingen av ammekua på mjølkebruket i
jordbruksavtalen 2008 har hatt stor innvirkning. Men, det er heller ikke usannsynelig at noen
eller flere av tiltakene over kan ha bidratt til økningen.

Mange av tiltakene er løpende aktiviteter som vi vil fortsette med framover mens andre er
prosjekter som avsluttes etter at de nå er fullført.

Tiltak for økt registreringsmengde
For å oppnå sikrere avlsverdier og dermed et bedre avlsarbeid hadde TYR veiekampanje i
2009. Alle TYR-medlemmer som i 2009 veide minst 80 % av aktuelle dyr ved fødsel, 200 og
365 dagers alder var med i trekningen om en vekt til en verdi av 14 500 kr + mva gitt av BB
Agro. Vinneren av vekta ble Gjermund Birkeli fra Sørarnøy.

Auksjonen på Staur
Det ble nok en vellykket auksjon av okser på Staur. Arrangementet har satt seg som en
møteplass for ammekuprodusenter uavhengig av om de skal kjøpe okse eller ikke. Som
avlstiltak har auksjonen begrenset avlsmessig bidrag, men med tanke på at bare cirka ti
prosent av ammekyrne i Norge blir inseminert har auksjonen en effekt ved at de teoretisk sett



nest beste oksene blir brukt som avlsokser. Samtidig kan det tenkes at arrangementet bidrar til
flere insemineringer gjennom at mange kommer og ser de beste oksene. Selv om de ikke har
råd til å kjøpe oksene, kan de få kalver etter disse oksene ved å inseminere med sæd fra de
samme oksene noen måneder senere. Prisrekorden på Dentatus av Dovre skapte mye positiv
omtale om auksjonen og næringa.

Auksjonen bidrar også til genetiske bånd over landsdeler gjennom at okser blir tatt inn fra
hele landet og sendes ut til andre deler av landet. Med tanke på helsestatus er disse oksene av
de mest sikre å sende ut over landet ved at de har vært gjennom et omfattende helseprogram.

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 57 besetninger ble godkjente for 2009. Dette er en økning på ni
besetninger fra 2008 og nok en gang ble det satt ny rekord i antallet Aktive Avlsbesetninger.
Sju raser har besetninger som oppfyller minstekravene til å bli godkjent Aktiv Avlsbesetning.

F. ØKONOMIUTVALGET

TYR 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 2009 hatt følgende sammensetning:

Erlend Røhnebæk, leder
Anna N. Rathe
Tor Kristoffersen
Jorulf Lello
Øyvind Utgården
Halvor Nordli, sekretær

Økonomiutvalget har hatt tre egne møter i 2009. I tillegg har utvalget hatt kortere samlinger i
forbindelse med ekstern møtevirksomhet. Økonomiutvalget har hatt møter med Norges
Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Næringskomiteen på Stortinget, partigrupper på
Stortinget, enkeltrepreentanter i Stortinget og Landbruksdepartementet.

Økonomiutvalgets arbeid har i stor grad dreid seg om jordbruksforhandlingene og innspill i
denne sammenheng.

G. REPRESENTASJON

KOORIMP
Halvor Nordli er TYRs representant i KOORIMP fagråd for levende dyr og i KOORIMPs
styringsgruppe.

Helsetjenesten for storfe
Berir C Brændvang er TYRs representant i fagstyremøtene i Helsetjenesten for storfe.



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

Den norske komité av EAAP
Halvor Nordli er TYRs representant i Den Norsk Komité av EAAP (European Association for
Animal Production).

NØK (Nordisk Økonomisk Kvægavl)
Halvor Nordli er TYRs representant i NØK

Samarbeidsråd for storfekontroll
Christopher Lange og Halvor Nordli er TYRs representanter i Samarbeidsråd for
Storfekontroll.

Arbeidsgruppe for tettere samarbeid mellom Storfekjøttkontrollen og Kukontrollen
Vegard Urset er TYRs representant i Arbeidsgruppe for tettere samarbeid mellom
Storfekjøttkontrollen og Kukontrollen. Gruppa har ikke hartt møter i 2009.

Samarbeidsråd for Storfekjøttkontrollen
Halvor Nordli er TYRs representant i Samarbeidsråd for Storfekjøttkontrollen. Nordli er også
leder i samarbeidsrådet.

Arbeidsgruppa for Storfekjøttkontrollen
Vegard Urset og Christopher Lange er TYRs representanter i Arbeidsgruppa for
Storfekjøttkontrollen.

Leietakerforum BioHus
Christopher Lange er TYRs representant i leietakerforum BioHus



4. AKTUELLE SAKER, STATISTIKKER M.M.

A. MEDLEMSTALLET

Medlemstallet i TYR fortsetter å stige. Ved utgangen av 2009 hadde TYR 1.586 medlemmer,
mot 1.509 ved forrige årsskifte – en økning med 4,4 prosent. Det er utført mye og godt
vervearbeid i alle ledd av TYR-organisasjonen. Uten denne innsatsen hadde det ikke vært
mulig for TYR å oppnå ny medlemsrekord også i 2009.

Blant raselagene er det Galloway og Dexter som har størst prosentvis framgang i medlems-
tallet, mens det er Charolais og Limousin som øker med flest antall medlemmer. Blant
fylkeslagene er det Rogaland og Møre og Romsdal som har størst prosentvis framgang. Det er
også disse som øker med flest antall medlemmer. Utvikling og fordeling av medlemmene på
alle lag er gjengitt under:

Totalt
2009

Totalt
2008

Totalt
2007

Totalt
2006

Endring
07/08+/-

Aberdeen Angus
Charolais
Hereford
Highland Cattle
Limousin
Simmental
Tiroler Grauvieh
Blonde d’Aquitaine
Dexter
Galloway
SUM RASELAG

TYR Akershus
Buskerud
Hordaland
TYR Møre og Romsdal
TYR Nordland
TYR Innlandet
Rogaland
Sørlandet
Sogn og Fjordane
TYR Trøndelag
Vestfold
TYR Østfold
Hålogaland
TYR Telemark
SUM FYLKESLAG

MEDLEMMER TYR

125
337
163
129
292
109
46
18
21
10

1 250

59
65
33
83
56

246
86
60
19

145
69
56
23
9

1 009

1 586

123
298
155
128
265
114
50
16
16
7

1 172

58
57
31
72
50

262
74
62
24

148
73
49
32

-
992

1 519

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

1 265

2
39
8
1

27
-5
-4
2
5
3

78

1
8
2

11
6

-16
12
-2
-5
-3
-4
7

-9
9

17

67

B. TYRmagasinet

Medlemsbladet TYRmagasinet har kommet ut med fire nummer i 2009.



C. AMMEKUANTALLET

Ammekua fordeler seg slik med hensyn til geografi, antall bruk og bruksstørrelse. Tall for
2009 og 2008 (kilde: Statens landbruksforvaltning):

Ammekutall Antall brukere
Gjennomsnittlig

besetningsstørrelse

FYLKE
Pr 31/7-09 Pr 31/7-08 Pr 31/7-09 Pr 31/7-08 Pr 31/7-09 Pr 31/7-08

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

2 371
3 003

8
7 997
9 173
4 291
2 591
2 264
1 107
2 266
6 815
2 642
1 881
3 633
4 020
6 456
4 784

915
89

66 306

2 312
2 769

5
7 572
8 738
4 032
2 616
2 227
1 030
2 162
6 171
2 565
1 737
3 551
3 965
6 057
4 353

898
107

62 867

156
168

2
397
602
276
126
182
106
200
642
353
284
349
345
420
388
84
15

5 095

158
175

2
410
606
266
137
185
105
205
613
372
286
352
370
443
373
87
16

5 161

15,2
17,9
4,0

20,1
15,2
15,5
20,6
12,4
10,4
11,3
10,6
7,5
6,6

10,4
11,7
15,4
12,3
10,9
5,9

13,0

14,6
15,8
2,5

18,5
14,4
15,2
19,1
12,0
9,8

10,5
10,1
6,9
6,1

10,1
10,7
13,7
11,7
10,3
6,7

12,2

Antall ammekyr økte med 5,2 % fra 2008 til 2009. Antallet besetninger ble redusert med
1,3 % i samme periode. Det er kun Vestfold og Finnmark som har tilbakegang i
ammekutallet. Størst økning finner vi i Rogaland og Nordland, med henholdsvis 9,4 og 9,0
prosent. Gjennomsnittsbesetningen i Norge er nå på 13 ammekyr.

Ammekua utgjør nærmere 22 prosent av det totale kutallet i Norge. Det samlede mordyrtallet
i norsk storfeproduksjon gikk ned med 5.390 dyr fra 2008 til 2009. De siste ti årene er
mjølkekutallet redusert med om lag 73 000 kyr, mens ammekutallet i samme periode har
steget med om lag 29 000 kyr (netto reduksjon 43 000 mordyr).

D. SEMINSTATISTIKK

Nedenfor gjengis utdrag av seminstatistikken for antall inseminasjoner med kjøttfesæd i
seminårene 2007/2008 og 2008/2009. Svært gledelig er det en økning på 13 % fra forrige
seminår. Seminstatistikken er grundigere omtalt annet sted i årsmeldingen. Tallene fra
inneværende seminår tyder på at økningen fortsetter og ligger på om lag 10 prosent.

År Charolais Hereford Limousin Simmental Angus Total
07/08 7.193 2.717 3.874 1.880 1.482 17.146
08/09 7.511 2.795 5.290 2.071 1.746 19.413
Indeks 104 103 137 110 118 113



5. VEDTEKTSENDRING

FORSLAG TIL ENDRET SAMMENSETNING AV TYRs KONTROLLUTVALG

Dagens kontrollutvalg består av TYRs ordfører og varaordfører. Kontrollutvalget ga i 2008
uttrykk for at utvalget var for snevert sammensatt og kom med denne anmodningen til styret i
TYR:

”Dagens sammensetning av TYRs kontrollutvalg kan tenkes være for snever og burde
minst bestå av tre personer. Kontrollutvalget utfordrer styret i TYR til å diskutere og
eventuelt fremme forslag til ny sammensetning av TYRs kontrollutvalg”.

TYR er en liten organisasjon med aktive tillitsvalgte på alle nivåer. Det kan derfor tenkes at
ordfører og/eller varaordfører i enkelte tilfeller aktivt kan være engasjert i saks- og
arbeidsområder som det er kontrollutvalgets oppgave å rette et kritisk søkelys mot. Dersom
kontrollutvalget utvides med ett medlem valgt av årsmøtet, vil dette føre til en bedre sikring
av at kontrollutvalget kan utøve sin uavhengige funksjon.

Utvidelsen av TYRs kontrollutvalg innebærer endringer i TYRs vedtekter, paragrafene 6 og 9
(strykninger er gjennomstreket, endringer i kursiv):

§ 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)
14. Valg av medlem av kontrollutvalget for ett år
1415. Fastsettelse av godtgjørelse/honorar til tillitsvalgte etter innstilling fra valgkomiteen.
1516. Innkomne forslag, samt saker som styret ønsker behandlet på årsmøtet.

§ 9. KONTROLLFUNKSJON

Ordfører og varaordfører, i tillegg til én representant valgt av årsmøtet i TYR, innehar
kontrollfunksjonen i TYR 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 og den valgte representanten møter i styremøter
som forbereder årsmøtesakene med talerett, men uten stemmerett. Styret utarbeider mandat
for utøvelsen av kontrollfunksjonen.



6. ØKTE OVERFØRINGER FRA TYR TIL RASE- OG FYLKES-
LAGENE

Norsk Charolais, Norsk Limousin og Norsk Herefordforening har i møte med TYRs
administrasjon lagt frem et krav om å øke tilbakeføringene til rase- og fylkeslagene fra dagens
nivå på om lag 405 000 kroner til om lag 1 450 000 kroner. Kravet innebærer en netto økning
i overføringene fra TYR med om lag 950.000 kroner.

Bakgrunnen for kravet er at foreningene mener at den verdiskapingen som foregår i rase- og
fylkeslag ikke samsvarer med de ressursene som blir tilbakeført fra TYR. Denne
verdiskapningen kommer i for stor grad TYR til gode, og ikke de som utfører jobben.

Styret i TYR støtter mange av synspunktene og er bevisste på at god aktivitet i de tilsluttede
lagene er helt avgjørende for en dynamisk organisasjon som TYR ønsker å være.

Når det gjelder beløpets størrelse, mener styret det er umulig å etterkomme ønsket med
bakgrunn i at årsmøtet i 2009 besluttet å øke medlemskontingenten med kr 300 med henblikk
på å styrke TYRs administrasjon. En full innfrielse av ønsket vil medføre at TYR før
prioriteringer og eventuelle kutt har et budsjett med utgangspunkt 65.000 kroner i minus.
Dette vel å merke før behovene for utvidelse av sekretariatet i TYR og utbedringer på Staur er
hensyntatt.

Det har lenge vært et ønske fra både medlemmer og ansatte at administrasjonen burde styrkes.
Dette var derfor høgt prioritert i arbeidsprogrammet for 2009. TYR er svært sårbare ved for
eksempel sykefravær da det ikke finnes ekstrakapasitet i administrasjonen. Kontingenten for
2010 vil etter økningen vedtatt av årsmøtet i 2009 gi om lag 480 000 friske kroner til TYR.
Dette vil være et viktig bidrag til å styrke administrasjonen.

Etter å ha forhandlet frem en ny avtale med Geno, er TYR og Geno i fellesskap blitt enige om
å heve prisen på sæd med 50 kroner pr dose. Dette for å dekke inn deler av underskuddet
GENO har ved å drive Staur og utbedringer knyttet til EU-godkjenningen av Hallsteingård. I
et langsiktig og ambisiøst perspektiv er TYR og Geno enige om å dele denne prisøkningen,
slik at TYR har midler til å fortsette å utvikle salgsarbeidet for kjøttfesæd. Med utgangspunkt
i 20.000 solgte doser pr år vil dette utgjøre økte inntekter til TYR med 500 000 kroner på sikt.

Styret vil fremme følgende forslag for årsmøtet:

For år 2010 økes overføringene til rase- og fylkeslagene med 250.000 kroner
sammenliknet med dagens overføringsnivå. Årlig tilbakeføringsnivå etter 2010
bestemmes utfra totalt sædsalg og medlemstall. Det oppnevnes en gruppe for å
finne et system for fordeling mellom rase- og fylkeslagene. Styret vedtar
endelige retningslinjer etter forslag fra denne gruppa.



7. FORSLAG TIL ARBEIDSPROGRAM

Det foreslås overfor årsmøtet at arbeidsprogrammet for år 2010 skal inneholde følgende
punkter (hovedsatsingsområder i kursiv):

Økonomi og organisasjon
• Utvidelse av sekretariatet for bedre å løse alle oppgaver knyttet til medlemspleie, økt

aktivitet i rase- og fylkeslag, samt informasjon/kommunikasjon
• Gjennom- og sluttføre en mål- og strategiprosess som skal gi svar på prioriteringer og

hovedsatsningsområder i åra framover
• 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
• Videreføre og -utvikle en mer målretta og prosjektorientert arbeidsmetode i TYRs

styre og administrasjon. Videre søke å planlegge og gjennomføre prosjekter med
ekstern finansiering (Innovasjon Norge og lignende)

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

tilsvare salget av storfekjøtt i Norge
• Fortsatt arbeide for at storfekjøttprodusenten skal ha en inntekt på nivå med

gjennomsnittet for landbruket
• Videreføre arbeidet med synliggjøring av ammekua som kulturlandskapsarbeider og

sette beiting mer på dagsorden ved å fokusere på drift/håndtering og problemstillinger
knyttet til beiting i utmark

• Øke ammekuproduksjonens omdømme gjennom informasjon og kompetansebygging
og ved ulike former for samfunnskontakt

• Utvide dialogen og samarbeidet med Helsetjenesten for storfe

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

krysning, skal finansiere en større del av avlsarbeidet
• Gjennomføre en oppgradering av Staur, herunder sikre finansiering og avklare

avtalemessige forhold med Nortura og Geno.
• Gjennomføre undersøkelser av langtidsholdbar sæd av kjøttfe i samarbeid med Geno
• Slå sammen Storfekjøttkontrollen og stambokbasen
• Sluttføre arbeidet med nettbasert stambokføring
• Forbedre Storfekjøttkontrollen med tanke på avlsarbeidet, herunder etablering av

oksevalgprogram, bedrede rapporteringsrutiner og utvikling av Storfekjøttkontrollen
som verktøy knyttet opp mot fenotypetesten på Staur

• Videreutvikling og utvidelse (inkludering nye egenskaper) av avlsverdiberegningene
• Sette inseminering av kjøttfe i fokus, herunder uttesting av aktivitetsmåler i ammeku-

besetninger (Heatime)
• En fortsatt satsing på eksport av norske kjøttfegener



Informasjon og medlemsaktivitet:
• 1.700 medlemmer i TYR ved utgangen av 2010
• Arbeide med å synliggjøre og konkretisere nytten av å være medlem av TYR ved å

vektlegge spesielt i mål- og strategiprosessen
• Styrket informasjon til medlemmene gjennom blant annet å forbedre medlemsbladet

TYRmagasinet, herunder å øke antall utgivelser pr år til seks
• Etablere ny og forbedret hjemmeside
• Initiere og delta i arrangementer som gir identitet og tilhørighet til TYR som

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

og ledersamlinger med aktuelle tema
• Videreutvikle og arrangere ”Kviga 2010” i november

8. FORSLAG TIL KONTINGENT FOR ÅR 2011

Styret foreslår overfor årsmøtet at kontingenten til TYR skal være uendret kr 1.000,- for 2011.



9. VALGKOMITEENS INNSTILLING

Valgkomiteen i TYR har hatt møter 15. og 16. oktober 2009 (deltok i TYRs ledersamling), 20. januar
2010, 8. februar og 25. februar (telefonmøter). Følgende er enstemmig innstilling fra valgkomiteen:

A. Leder:

Erlend Røhnebæk,  gjenvalg

B. Styremedlemmer:

Berit C. Brændvang, gjenvalg
Erling Gresseth, ny
Bjarte Nes, ny

Anna Neergaard Rathe og Tor Kristoffersen er ikke på valg.

C. Vararepresentanter:

1. vararepresentant: Karl Roger Hegseth, ny (valgt som 2. vara 2009)
2. vararepresentant: Ole Kristian Bergerud, ny
3. vararepresentant: Dag Støle, gjenvalg
4. vararepresentant: Matheas Syver Amb, gjenvalg

D. Nestleder:

Anna Neergaard Rathe, gjenvalg

E. Statsautorisert revisor:

Sandberg Revisjon AS, ny (TYR fikk årsmøtets tillatelse til å
skifte revisor fra KPMG til Sandberg
Revisjon AS sommeren 2009)

F. Ordfører:

Øyvind Utgården, gjenvalg

G. Varaordfører:

John Langmo, ny

H. To nye medlemmer til valgkomiteen:

1. Johannes Nybø, ny
2. Håkon Marius Kvæken, ny

I. Godtgjørelse til tillitsvalgte:

Fraværsgodtgjørelse: kr. 1.300,- pr. dag (uforandret)
Ved telefonmøter: kr. 450,- (uforandret)
Godtgjørelse til styrets formann: kr. 75.000,- for 2009/2010 (uforandret)

For valgkomiteen:

Nils O. Valle
(sign.)


