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INNLEDNING
TYR er en avls- og interesseorganisasjon for norske storfekjøttprodu-
senter. 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, myndig-
heter og andre samfunnsgrupper. TYR sin administrasjon har kontorer  
i Biohuset, Hamar og fenotypeteststasjon på Staur gård i Stange 
 kommune.

Markedsforhold og ammekuøkonomi
Gapet mellom norskprodusert storfekjøtt og markedets behov var 
rekordstor i 2012. Den totale importen inkl importkvoter var på 17.689 
tonn, opp over 70 % fra året før. Dette tilsvarer en slaktemengde på 
over 58 tusen storfe a 300 kg. Det vil si en verdiskaping på minst 900 
millioner kroner dersom norsk bønder hadde produsert importvolumet.
Prognosen for 2013, selv med noe økt produksjon pga utsatt kuslak-
ting i 2012, viser fortsatt et svært stort underskudd. Mest sannsynlig 
vil 2014 ende på samme nivå som 2012 hvis det ikke gjøres konkrete 
tiltak.

At en større og større andel av det norske behovet for storfekjøtt 
blir dekket opp av import er svært foruroligende, og dette er ikke i tråd 
med uttalte politiske målsetninger.

Behovet som norsk storfekjøtt blir av blant andre Norgesgruppen 
hevdet å være større enn det som kommer fram i prognoseutvalget 
sine beregninger.

Ytterligere spesialisering i norsk storfehold må påregnes framover, og 
det er derfor helt avgjørende å sette i verk tiltak som stimulerer til økt 
mordyrtall, der den økte produksjonen av storfekjøtt må komme fra 
ammekuproduksjonen.

Stortingsmelding nr 9 ( 211-2012 ) «Velkommen til bords» gir klare 
mål knyttet til økt produksjon i takt med befolkningsveksten for å 
opprettholde sjølforsyningsgraden på dagens nivå, noe som tilsvarer 
en økning på ca 20 %  på 20 år. Det skal legges vekt på bruk av norske 
ressurser, som grovfor og beite, og at vi fortsatt skal ha landbruk over 
hele landet.

For at vi skal nå målsetningene i St.Meld nr 9, vil dette medføre at vi 
har behov 175 tusen ammekyr i Norge om 10 år for å dekke det norske 
behovet  av storfekjøtt i tilegg til den pålagte importen.

Tall hentet fra Jordbruksavtalen 2012/20123 viser at ammeku-
produksjonen har en inntekt som er vesentlig lavere enn gjennomsnit-
tet i landbruket. TYR mener det er uakseptabelt at den spesialiserte 
storfekjøttproduksjonen ligger på et så lavt inntektsnivå. Selv om inn-
tektsutviklingen noen år har vært god i prosent, har ikke utviklingen i 
ammekuøkonomien vært god nok til å tette gapet i forhold til andre 
produksjoner som det er naturlig å sammenligne seg med. Konse-
kvensene av de lave inntektene har de siste årene bare forsterket den 
ubalansen vi har mellom produksjon og markedets behov for norsk 
storfekjøtt. Med den lave inntekten og underskuddet i storfekjøtt-
markedet som utgangspunkt, har TYR gjennom året arbeidet aktivt 
overfor avtalepartene og andre premissgivere for å sette ammekua  
og produsentøkonomien på dagsorden. 

TYR har gjennomført møter med blant annet Stortingets 
 nærings komité, enkeltrepresentanter på Stortinget, Landbruks- og 
matdeparte mentet, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, 
Nortura og KLF. 

TYR har også hatt separate møter med Nortura og KLF med tanke 
på mulige felles innspill til årets jordbruksforhandlinger. TYR har eta-
blert en god dialog med Norges Bondelag, og vi mener at en god og 
konstruktiv meningsutveksling om både økonomien i produksjonen, 
underskuddet på storfekjøtt og en del driftsmessige og praktiske for-
hold er viktig for at produksjonen lykkes. 

Det er hele tiden en kamp om hvordan «frie» midler over jordbruks-
avtalen skal prioriteres, og den jobben TYR som organisasjon gjør er 
avgjørende for at vi skal komme på et akseptabelt nivå mht til inntekts-
utvikling. Sammenlikner man med Jordbruksavtalen fra vel 10 år tilbake, 
har en besetning med 20 ammekyr nå fått mulighet til å hente ut om-
lag 125.000 kroner mer i tilskudd (beitetilskudd, produksjonstilskudd 
og driftstilskudd). Med TYRs påvirkning er det med andre ord opp-
nådd mye i jordbruksavtalesammenheng, men ikke nok.

Per 31. juli 2012 var det 73.246 ammekyr i Norge. Antall ammekyr 
økte med 2,4 % fra 2011 til 2012. Antallet besetninger fortsetter å gå 
ned og det var 21 færre søkere per 31.juli 2012 enn per 31.juli 2011. 
Antall besetninger som søkte om tilskudd var per 31. juli 2012 5.093 
mot 5.114 på samme tid i 2011. Selv om ammeku tallet går litt opp, går 
utviklingen videre med en totalt reduksjon i det totale kutallet i Norge. 
Tilpassing knyttet til økt ytelse på mjølkekua ser vi også i 2011, da økt 
behov for melk ble kompensert med en økning på 170 liter pr årsku. 
Dette er et viktig signal å merke seg, som bekrefter at hvis vi skal dekke 
opp underskuddet på storfekjøtt må dette komme fra den spesialiserte 
storfekjøttproduksjonen.

Kilde: Storfekjøttkontrollens årsmelding 2012.

1. STYRETS  MELDING FOR 2012INNHOLD 
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Ny landbruks- og matmelding
Landbruks- og matdepartementet la i desember 2011 fram en ny 
 Stortingsmelding om landbruk, «Velkommen til bords». som ble be-
handlet av Stortinget 12 april 2012. TYR jobbet aktivt sammen med 
samarbeidspartnere i landbruket for å opprettholde produksjonskravet 
til kulturlandskapet. 

Målsetningene i Stortingsmeldingen er gode, og det er nå opp til 
Regjering og Storting å følge opp disse i en omforent landbruks- og 
matpolitikk som i varetar ønsker og mål som er satt til norsk landbruk 
de neste 10 årene, der hovedbudskapet er økt matproduksjon basert 
på norske ressurser som skal stimulere til økt bruk av beite, og produk-
sjon av grovfôr og korn.

Importvernet 
TYR er svært godt fornøyd med at Regjeringen har valgt å gå over fra 
kronetoll til prosenttoll for en del viktige landbruksprodukter. Dette 
kan være den muligheten vi har til over tid å kunne ta ut noe mer pris  
i markedet og bli en bidragsyter til å styrke økonomien i norsk storfe-
kjøtt produksjon.

Jordbruksoppgjøret  2012-2013
Det ble som kjent  brudd i jordbruksforhandlingene og derfor ingen 
omfordelt avtale mellom partene. TYR var enig med faglagene om at 
det var riktig å ikke gå videre i forhandlinger med statens slik tilbudet 
forelå. Konsekvensen ble at statens tilbud ble det gjeldende og vedtatt 
av Stortinget. 

For ammekua ble det en del endringer som vi mener er i konflikt med 
dagens situasjon knyttet til markedssituasjonen for storfe.

Senking av grensen driftstilskudd for antall ammekyr fra 50 til 40, 
samt senking av grensen av maks tilskudd med kr 7000.-, selv om 
tilskudd husdyr ble innført med kr 500 for besetninger over 50 kyr.

Delprosjekt 1: 
Fra styret:  

Erlend Røhnebæk,  
Leif Helge Kongshaug,  
Cathrine Tveita

Fra raselag:   
Eilif Due 

Fra fylkeslag: 
Øyvind Heinåli Karlsen 

Vararep.: 
Kristin Waaler

Sekretær:
Oddbjørn Flataker

      
Delprosjekt 2: 

Fra styret:  
Bjarte Nes, Erling Gresseth

Fra raselag:   
Idar Hånde, Runar Bakke 

Vara rep: 
Halvor Midtsundstad

Sekretær:
Vegard Urset

Delprosjekt 3: 
Fra styret: 

Karl Roger Hegseth, John Skogmo

Fra raselag:
Øystein Finsrud

Fra fylkeslag: 
Magnus Johnsen 

Vara rep: 
Torleif Susort

Sekretær:   
Astrid Øversveen

Ellers ble de viktigste endringene slik:
Driftstilskudd (6-49 kyr): Økning med kr 410,- Ny sats kr 2750,-
Husdyrtilskudd (25-50 kyr): Økning med kr 500,- Ny sats kr 2170,-
Beitetilskudd: Økning med kr 17,- Ny sats kr 432,-
Utmarksbeitetilskudd: Økning med kr 15,- Ny sats kr 375,-

TYR er fornøyd med at det ble bevilget 0,5 mill kr til oppstart av  
grovfôrprosjektet.

Styrets arbeid
Styret har i arbeidsåret 2012 hatt 10 styremøter og behandlet  
100 saker. Det sittende styret har fungert svært godt som et sterkt 
kollegium der jobben mot overordna felles mål har vært førende.  
Ny ledelse har bidratt til enda sterkere fokus på hovedmålene,  
der mål og virkemiddel for organisasjonen er blitt tydeliggjort.

Medlemsutviklingen
Om lag to hundre medlemmer ble strøket i medlemsregisteret som en 
følge av manglende betalt medlemskontingent etter to påfølgende 
purringer. Det har blitt jobbet aktivt for å ta tilbake det «tapte» og det 
er derfor gledelig at vi per 31.12.2012 kan registrere et medlemstall på 
1661 (mot 1633 året før). Blant raselagene er det Dexter og Hereford 
som har hatt størst prosentvis framgang i medlemstallet. Blant fylkes-
lagene er det TYR Rogaland, TYR Hordaland og TYR Sørlandet som 
øker mest.

MÅL OG TILTAK
Styret har i løpet av meldingsåret arbeidet med å oppfylle de mål 
årsmøtet vedtok som TYR sitt arbeidsprogram for 2012. I tillegg  
har det vært en gjennomgang av lagets rutiner, slik at de viktigste 
dokumentene er blitt gjort styrende.

Arbeidsprogram 2012 
Årsmøtet i 2011 vedtok arbeidsprogram for 2012, der en skulle ned-
sette arbeidsgrupper fra styre, rase- og fylkeslag som skulle jobbe i 
følgende prosjekt:

Delprosjekt 1,  med arbeidsgruppe 
Gjennomgang/revidering av lagets strategiplan, TYR i 
2020

Delprosjekt 2,  med arbeidsgruppe 
Økt salg av kjøttfesemin:  
mål og virkemidler 

Delprosjekt 3,  med arbeidsgruppe 
Økt medlemsoppslutning: hvem og hvordan?

Øvrige organisasjonsmessige forhold

• Fortløpende jobbing for å bedre økonomien i den spesialiserte stor-
fekjøttproduksjon 

• Innføre totalindeks for kjøttfe basert på økonomiske «vekter»

• Delaktør i Storfe 2013 

For å komme i gang med arbeidet i gruppene ble det i år arrangert 
Ledermøte i forbindelse med auksjonen på Staur der gruppesammen-
setningen ble slik:
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Arbeidsgruppene har fungert godt, og det har blitt gjort en grundig 
jobb i alle gruppene. Rapportene vil danne grunnlaget for forslag til 
endringer i Strategidokumentet TYR i 2020 som blir lagt fram som 
egen sak.

Ellers har styret og organisasjonen arbeidet med:
• Det er gjennomført to ledersamlinger i april og oktober der første 

samling bla oppnevnte representanter til arbeidsgruppene. Videre 
har følgende tema vært drøftet i 

Ledermøtene:
    -  Generell informasjon på tvers  

i organisasjonen
 - Ressursbruken i TYR
 - Krav til kommende jordbruksoppgjør
 -  Samordning av medlemskontingent for fylkeslag

• Det er laget Beredskapsplan for TYR og den er gjennomdrøftet  
og godkjent av styret. Beredskapsplanen er sendt til alle rase- og 
fylkeslag for behandling i sine respektive styrer.

• Prosjektet «Jakten på det gode mordyret» som ble satt i verk i 2012, 
viser at vi må ha enda sterkere fokus på dette med registreringer av 
200 dagers vekter. Det vil kunne søkes om tilskudd av «250 tusen»-
potten til dette formålet. Prosjektet vil bli videreført.

• TYR sin økonomi er avhengig av tilskuddsmidler. Det jobbes for å 
gjøre en større andel av tilskuddene til å bli løpende tilskudd til 
avlsarbeidet. Det er derfor arbeidet med å øke den totale rammen 
både fra jordbruksavtalen og omsetningsavgiftsmidler. TYR har for 
2013 lyktes med en betydelig økning av midler til prosjekter som er 
mer langsiktige.

• Omforent Tiltaksplan fra avlsarbeidet på kjøttfe fra 1998 er 
 gjennomgått og vil danne grunnlaget for de valg TYR må prioritere 
framover.

• Oppgavene til TYR vokser, og det er nødvendig med økte adminis-
trative ressurser for at vi skal være den pådriveren som er nødvendig 
for å styrke den spesialiserte storfekjøttproduksjonen.

• Rutiner knyttet til utbetaling til rase- og fylkeslag er gjennomgått, 
slik at det skal være enklere å få lokal oversikt over utbetalingene.

• TYR har sammen med Nortura videreført «Biffakademiet» og det er 
fortsatt stor interesse for å delta. De første 45 som har gjennomført 
alle modulene kan nå titulere seg som CanBIFF.

• TYR har vært representert i Ekspertgruppa for storfe med styreleder.

• Ny og revidert avtale mellom TYR og Geno er signert av partene, og 
gjort slik at den skal være enklere å forholde seg til for begge parter.

• TYR har vært en pådriver for å sette den spesialiserte storfekjøttpro-
duksjonen på dagsorden, og har deltatt i arrangementer og utstillin-
ger, herunder Dyrsku'n og Dyregodagane. TYR har også vært en av 
hovedaktørene ved arrangementet «Storfe 2013» på Telenor Arena 
1.-2.februar 2013.

• Årets ammekuprodusent for 2012 ble tildelt Rune Smidesang og 
Idun Hammeren. De driver en Herefordbesetning på Fåvang i Gud-
brandsdalen. Utmerkelsen «Årets ammekuprodusent» er opprettet av 
Nortura, Animalia og TYR for å øke bevisstheten rundt god drift i 
ammekuproduksjonen. Datagrunnlaget baserer seg på innrappor-
terte opplysninger i Storfekjøttkontrollen for 2011.

 
• TYR er en aktiv part i Helsetjenesten for storfe. Dette i form av 

deltakelse i fagstyremøter og innspill til helsetjenestens ammekuen-
gasjement. Vegard Urset er TYR sin representant i fagstyret i 
 Helsetjenesten for storfe.

STYRET
Styret i TYR har i 2012 hatt  
følgende sammensetning: 
Erlend Røhnebæk (leder) 
Karl Roger Heggseth (nestleder)
Erling Gresseth
Bjarte Nes
Leif Helge Kongshaug
John Skogmo

1. varamedlem til styret Cathrine Tveita har deltatt fast på møter. 
I tillegg deltar daglig leder i alle møter, samt at ordfører og vara-

ordfører møter i møtene der saker knyttet til ledermøte og årsmøte 
diskuteres. Styret har hatt 10 møter i 2012 og det er behandlet 100 
saker.        
 
PERSONALET
Vegard Urset og Astrid Øversveen har fungert i faste stillinger gjennom 
hele året. 

Oddbjørn Flataker tiltrådte som daglig leder medio januar. 
Avlskonsulent Ole Henning Okstad begynte i organisasjonen i juni. 
Tidligere daglig leder Halvor Nordli sluttet i sin stilling fra 1.februar. 
Marte Holtsmark er avlsforsker på storfekjøttegenskaper. Stillingen 

er et samarbeid mellom TYR og Geno med kontorplass på Institutt for 
husdyr- og akvakulturvitenskap ved UMB (Ås). 

Avlssjef Vegard Urset har valgt å takke ja til en ny stilling ved land-
bruksavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark. Hans stilling er utlyst 
og forventes å bli besatt i løpet av 1. halvår 2013

ØKONOMIEN I TYR
TYR sitt regnskap for 2012 balanseres med et overskudd på  
kr 3.329 kroner. 

TYR fikk for 2012 prosjektmidler fra Omsetningsrådet på totalt kr 
450.000,-. Dette er tilskudd som er øremerket til forhåndsbudsjetterte 
prosjekter, og som derfor kan sies å bidra til driften av laget kun i den 
grad TYR har egeninnsats i prosjektene. 

Styret foreslår at årets overskudd overføres til fri egenkapital.
TYR har ved utgangen av 2012 en egenkapital på 1.595.290 kroner, 

og endringen fra 2011 skyldes årets resultat, samt aktivering av inn-
skuddbasert pensjonsfond. Med bakgrunn i årsregnskapet for 2012 er 
fortsatt driftforutsetningen lagt til grunn da det etter styrets oppfat-
ning ikke er forhold som tilsier noe annet.

I 2013 er tilskuddet over jordbruksavtalen videreført med 
1.350.000 kroner, samt et øremerket tilskudd med 500.000 kroner til 
grovfôrprosjektet. Omsetningsrådet har videre innvilget et grunntil-
skudd på 1.869.000 kroner og et prosjekttilskudd på 536.000 kroner 
i 2013. Av prosjekttilskuddet er 150.000 kroner øremerket dekning av 
kostnader knyttet til Staur. I tillegg er det gitt bevilgninger med 
825.000 kroner som er knyttet til prosjektene for stambokføring og 
oppstart av grovfôrprosjektet.      
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MILJØ
Arbeidsmiljøet i TYR må sies å være godt. Med en liten administrasjon  
i forhold til oppgaver og forventninger kan det til tider oppstå et gap 
mellom disse forventningene og administrasjonens mulighet til å innfri  
i tråd med alle ønsker. Det er en stor grad av delegering av oppgavene  
i tråd med funksjonene som de ansatte har. Det er ikke registrert syke-
dager blant de ansatte i 2012, ei heller skader eller ulykker. 

Både styret og lagets ledelse er bevisst på de samfunnsmessige 
forventningene om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten og 
styret. I tillegg til TYRs administrasjon er det årsmøtet sine valg som 
påvirker likestillingen i selskapet.

Bedriften forurenser ikke det ytre miljø.

SLUTTKOMMENTAR
Styret vil takke administrasjonen for god jobb gjennom året, samt 
medlemmenes engasjement for å styrke TYR som organisasjon i rase- 
og fylkeslag, og arbeidet for ammekua sin rolle i den norske storfe-
kjøttproduksjonen

I styret for TYR, 
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2. REGNSKAP 2012 – med noter

RESULTATREGNSKAP
TYR

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Salgsinntekter 8 477 847 9 118 499
Annen driftsinntekt 8 3 810 350 4 019 870
Sum driftsinntekter 1 12 288 197 13 138 369

Varekostnader 5 129 001 5 318 207
Lønnskostnader m.m. 2 2 858 474 2 825 727
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler 3 261 482 174 455
Annen driftskostnad 2, 7 4 045 416 5 098 745
Sum driftskostnader 12 294 373 13 417 134

Driftsresultat -6 176 -278 765

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 19 894 32 808
Annen finansinntekt -3 156 5 141
Annen rentekostnad 7 232 6 225
Annen finanskostnad 0 191
Resultat av finansposter 9 506 31 533

Årsresultat 3 329 -247 232

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 3 329 -247 232

Sum overføringer 4 3 329 -247 232
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BALANSE
TYR

Eiendeler Note 2012 2011

Anleggsmidler
Stambokbase 347 410 0
Sum immaterielle eiendeler 3 347 410 0

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 71 351 118 918
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 1 014 054 1 101 085
Sum varige driftsmidler 3 1 085 405 1 220 003

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler 11 000 11 000
Andre fordringer 2 342 284 0
Sum finansielle anleggsmidler 353 284 11 000

Sum anleggsmidler 1 786 099 1 231 003

Omløpsmidler

Lager av varer og annen beholdning 6 247 070 219 858

Fordringer
Kundefordringer 578 447 1 071 133
Andre fordringer 560 533 859 453
Sum fordringer 1 138 979 1 930 586

Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 146 699 567 270

Sum omløpsmidler 1 532 748 2 717 714

Sum eiendeler 3 318 847 3 948 716
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BALANSE
TYR

Egenkapital og gjeld Note 2012 2011
Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

1 595 290 1 271 325
Sum opptjent egenkapital 1 595 290 1 271 325

Sum egenkapital 4 1 595 290 1 271 325

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 682 397 872 148
Skyldig offentlige avgifter 293 056 268 230
Annen kortsiktig gjeld 748 104 1 537 013
Sum kortsiktig gjeld 1 723 557 2 677 391

Sum gjeld 1 723 557 2 677 391

Sum egenkapital og gjeld 3 318 847 3 948 716

BALANSE
TYR

Eiendeler Note 2012 2011

Anleggsmidler
Stambokbase 347 410 0
Sum immaterielle eiendeler 3 347 410 0

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 71 351 118 918
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 1 014 054 1 101 085
Sum varige driftsmidler 3 1 085 405 1 220 003

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler 11 000 11 000
Andre fordringer 2 342 284 0
Sum finansielle anleggsmidler 353 284 11 000

Sum anleggsmidler 1 786 099 1 231 003

Omløpsmidler

Lager av varer og annen beholdning 6 247 070 219 858

Fordringer
Kundefordringer 578 447 1 071 133
Andre fordringer 560 533 859 453
Sum fordringer 1 138 979 1 930 586

Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 146 699 567 270

Sum omløpsmidler 1 532 748 2 717 714

Sum eiendeler 3 318 847 3 948 716

Hamar, 27.02.2013 
Styret i TYR
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Note 1 
Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er 
 utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og i henhold til god 
 regnskapsskikk for små foretak pr 31.12.2012.  Ved anvendelse av 
regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre for-
hold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form.

Inntekts- og kostnadsføringstidspunkt - sammenstilling
Inntektsføring skjer når tjeneste leveres. Kostnader sammenstilles med, 
og kostnadsføres samtidig med, de inntekter kostnadene henføres til. 
Kostnader som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres 
når de påløper.

Hovedregel for vurdering og  
klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmid-
ler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som 
skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. 
Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier 
lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virke-
lig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmid-
ler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.   

Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etablerings-
tidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge 
av renteendring.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig 
verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på 
 etableringstidspunktet. 

Enkelte poster er vurdert etter andre regler og redegjøres for 
 nedenfor.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. 
 Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt 
 økonomisk levetid.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter 
fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på 
grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg 
gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å 
dekke antatt tap.

Skatter
Selskapet er ikke skattepliktig.

Note 2 
Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte, pensjoner m.m. 
      

           01.01 – 31.12
Lønnskostnader mm. 2012 2011
Lønninger 2 389 872 2 246 637
Folketrygdavgift 360 752 339 950
Pensjonskostnader inkludert obligatorisk tjenestepensjon 99 719 164 115
Andre ytelser 8 131 75 025
Sum lønnskostnader 2 858 474 2 825 727

Antall årsverk:
Gjennomsnittlig antall årsverk 4,0 4,0

Godtgjørelser (i kroner) Daglig leder Styret
Lønn/honorarer 661 066 135 000
Ytelser vedrørende pensjonsordninger, stipulert andel av OTP 15 000
Annen godtgjørelse 9 777

Honorar til revisor, kostnadsført 2012
Lovbestemt revisjon              33 961 
Annen bistand fra revisor              19 120

      
Beløpene er delvis inklusiv og eksklusiv merverdiavgift på grunn av at selskapet har forholdsmessig mva-fradrag
          
Obligatorisk tjenestepensjon     
Selskapet har etablert ytelsesbasert tjenestepensjon for alle ansatte i tråd med lov om obligatorisk 
tjenestepensjon. Årlige premier kostnadsføres løpende.    
Virksomheten har balanseført et premiefond, kr 342 284, pr 31.12.2012.  
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Note 3 
Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 
      

31.12.12 31.12.11
Bygg Stambokbasen Inventar Sum Sum 

Anskaffelseskost 01.01 503 317 1 346 098 1 849 415 1 664 415
Tilgang driftsmidler 425 400 48 896 474 296 185 000
Avgang driftsmidler 0 0
Anskaffelseskost 31.12 503 317 425 400 1 394 994 2 323 711 1 849 415

Akkumulerte avskrivninger 31.12 431 966 77 990 380 940 890 896 629 412
Bokført verdi pr 31.12 71 351 347 410 1 014 054 1 432 815 1 220 003

Årets avskrivning 47 567 77 990 135 925 261 482 174 455

Økonomisk levetid 10 år 5 år 10 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær

Note 4 
Egenkapital  

Egenkapital Egenkapital

Egenkapital 31.12.2011 1 271 325

Årets endring i egenkapital:
Årsresultat 3 329
Aktivering av innskuddsbasert pensjonsfond, 
prinsippendring i 2012

320 636

Egenkapital 31.12.2012 1 595 290

Note 5 
Kontanter m.m  

Av likvide midler er kr. 113 733 bundet til  
skyldig skattetrekk og innsatt på egen bankkonto.

Note 6 
Varer  

Varer 31.12.12 31.12.11
Levende dyr 196 000 183 000
Varer for videresalg 51 070 36 858
Sum varer 247 070 219 858

Note 7 
Andre driftskostnader  

Andre driftskostnader 2012 2011
Kontorkostnader 160 820 72 764
Reisekostnader 724 963 494 991
Kommunikasjonskostnader 302 528 339 283
Kostnader til trykksaker 539 083 504 560
Fremmede tjenester 901 806 1 106 341
Kostnader for lokaler 330 009 312 184
Øvrige kostnader 1 086 207 2 268 621
Sum andre driftskostnader 4 045 416 5 098 745

Note 8 
Andre driftsinntekter  

Andre driftsinntekter 2012 2011
Offentlige tilskudd 3 381 000 3 368 520
Andre inntekter 429 350 651 350
Sum andre driftsinntekter 3 810 350 4 019 870
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3. REVISJONSBERETNING
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4. KONTROLLKOMITEENS RAPPORT

Årsrapport frå  Kontrollkomiteen i TYR for året 2012
Kontrollutvalet har hatt møte 12 februar 2013 på Hamar, saman med 
dagleg leiar.  Kontrollutvalet har hatt tilgang til saksliste og referat på 
www.tyr.no. Rutinen er no endra i samråd med dagleg leiar. Utvalet vil 
få kopi av saksliste, sakspapir og referat per e-post for å vera best 
mulig oppdatera  gjennom året. 

Rekneskap:
Rekneskap er gjennomgått. Kontrollutvalet har ikkje kontrollert bilag 
eller rekneskapstekniske spørsmål då dette oppfattas ivareteken av 
revisjonen. Kontrollutvalet konstaterar at det er lagt fram eit rekneskap 
som er tilnærma i balanse, dette til tross for vedtak frå 2011 som ikkje 
var lagt inn i budsjettet for 2012.

Arbeidsplan 2012

Delgruppe 2-  auke sal av kjøttfesæd, mål og virkemidlar.   
Kontrollutvalet har motteke sluttrapport frå arbeids-
gruppa for seminbruk.

Delgruppe 3-  auka medlemsoppslutning, kven og korleis.  
Kontrollutvalet har motteke rapport  
medlemsverving 2012.

Delgruppe 1-  Gjennomgang/revidering av lagets strategiplan,  
Tyr i 2020. Kontrollutvalet har motteke rapport frå 
gruppa, og ser at dette også fell saman med gruppe  
2 og 3.

Øvrige organisasjonsmessige forhold:
Fortløpande arbeid med å forbetre økonomien i spesialisert kjøtt-
produksjon: Landbruksdepartementet oppretta i oktober 2012 ei 
 ekspertgruppe for å sjå på/auke produksjonen av storfekjøt. Tyr er 
representert ved leiar.

Innføre totalindeks for kjøttfe basert på økonomiske vekter. Dette 
arbeidet vert avslutta i 1.halvdel av 2013

Delaktør Storfe 2013. Positiv profilering i media.
Kontrollutvalet er av den oppfatning av styrets arbeid stort sett har 

vore utført i tråd med årsmøtets vedtak og signal. Det har i 2012 blitt 
utarbeidd ein del nye rutiner for Tyr. Det er også innført oversikt og 
gjennomgått alle eksterne avtaler.



| Årsmelding og regnskap · 201214

5. ORGANISASJON 

A. Årsmøte 2012
Årsmøtet i TYR ble avholdt på Hurdalsjøen Hotell og Konferansesenter, 
21. og 22. mars 2012.  44 stemmeberettigede deltok (37 utsendinger 
samt styret og ordfører). I alt deltok 64 personer på årsmøtet. 

B. Rase- og fylkeslagene, ledersamling
Det ble arrangert to ledersamlinger i TYR i 2012, i april og november. 
Her var organisasjon, kommende jordbruksforhandlinger og TYR sin 
mål- og strategiplan viktigste temaer. 

Lederne i TYR sine rase- og fylkeslag var ved utgangen av 2012 
 følgende personer: 

C. Styrets sammensetning
Etter årsmøtet 2012 hadde TYR sitt styre følgende sammensetning:

D. Ordfører, varaordfører
Årsmøte valgte slik i 2012

E. Valgkomiteen
Valgkomiteen har hatt følgende sammensetning:

Styret hadde 10 møter i 2012, i tillegg til et felles styremøte mellom 
TYR og Geno, der styreleder i Nortura og representant for TINE del-
tok.

Styret har for året 2012 satt opp et hovedtema for hvert styremøte, 
og det er i alt protokollført 100 saker. Styremøtene har i de fleste 
tilfelle vært lokalisert til Østlandet, med unntak av ett som ble holdt i 
Nordland.

Leder Rase- og fylkeslag
Arne Petter M. Børresen Norsk Aberdeen Angus
Øystein Finsrud Norsk Charolais
Øyvind Utgården Norsk Herefordforening
Johannes Nybø  Norsk Limousin
Ole Jakob Berget Norsk Simmentalforening
Tore H. Sætran Norsk Tiroler Grauviehforening
Nils A. Borgaas Norsk Blonde d'Aquitaineforening
Øystein Narjord Norsk Highland Cattleforening
Sebastian Schmidt Avlslaget for Gallowayfe i Norge
Christopher Lange Norsk Dexterforening
Ole-Kristian Bergerud TYR Østfold
Kristin Waaler  TYR Akershus
Ståle Westby TYR Innlandet 
Per Hafnor Buskerud Kjøttfelag
Magnus Johnsen  Vestfold Kjøttfeavlslag
Torgrim Syrtveit TYR Sørlandet
Torleif Susort TYR Rogaland
Olav Brakestad TYR Hordaland
Halvar Espeseth Sogn og Fjordane Kjøttfealslag
Øyvind H. Karlsen TYR Møre og Romsdal
Brian Gjermstad TYR Trøndelag
Gunvald Jonassen TYR Nordland
Kjell Jensen Hålogaland Kjøttfeavlslag 
Jon Søli TYR Telemark

Leder: Erlend Røhnebæk
Nestleder: Karl Roger Hegseth
Styremedlemmer: Erling Gresseth

Bjarte Nes
Leif Helge Kongshaug
John Skogmo

Vararepresentanter: Cathrine Tveita 1. vararepresentant
Dag Støle 2. vararepresentant
Kristin Waaler 3. vararepresentant
Matheas Syver Amb, 4. vararepresentant

Medlem Midt Jan Håvard Refsethås (valgt 2011, leder)
Medlem Nord Gunvald Jonassen (valgt 2011, nestleder)
Medlem Øst Ståle Westby (valgt 2012 ,for 2 år)
Medlem Vest Torleif Susort (valgt 2012, for 2 år)
Medlem Sør Tom Tengesdal (valgt 2012, for 2 år)

Ordfører : John Langmo
Varaordfører : Halstein Flesland



Årsmelding og regnskap · 2012 | 15

F. Økonomiutvalget
Økonomiutvalget skal arbeide med økonomiske problemstillinger 
 knyttet til den spesialiserte storfekjøttproduksjonen. 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 2012 hatt følgende sammensetning:
 

G. Avlsarbeidet i TYR 

Avlsrådet 
Avlsrådet har etter årsmøtet i 2012 hatt følgende sammensetning:

Leder Bjarte Nes Norsk Simmentalforening
Nestleder Runar Bakke Norsk Charolais

Erling Gresseth Styret i TYR
Halvor Midtsundstad Norsk Aberdeen Angus
Kåre Anders Ingeborgrud Norsk Blonde d’Aquitaine 

Forening
Christopher A. Lange Norsk Dexterforening  

(fra 01.11.2012)
Sebastian Schmidt Norsk Gallowayforening
Idar Hånde Norsk Herefordforening
Kristian Hovde Norsk Limousin
Kjell Hauge Norsk Tiroler  

Grauvieh Forening
Matheas Syver Amb, 4. vararepresentant

Erlend Røhnebæk, leder
Leif Helge Kongshaug
Hans Gunstad
Trond Jære
Oddbjørn Flataker, sekretær 

Økonomiutvalget har det seneste året hatt kontakt og møter med 
blant annet Stortingets næringskomité, enkeltrepresentanter på 
 Stortinget, Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag,  
Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Nortura og KLF.

Representanter fra Økonomiutvalget deltok i høring av den nye 
stortingsmeldinga om landbrukspolitikken i januar 2012.

Før jordbruksforhandlingene hadde utvalget møter med Norges 
Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag , Nortura og KLF samt med 
Statssekretæren i Landbruks- og matdepartementet, Harald O.  
Buttedahl. 

Utvalget fulgte også opp Stortingets næringskomité med å sende 
inn merknader om storfekjøttet i landbruksmeldinga og årets jord-
bruksforhandlinger.

Norsk Highland Cattle Forening har ikke utnevnt representant  
til TYRs Avlsråd i 2012. Avlsrådet har hatt to møter i 2012  
og det er protokollført 21 saker.
Et utvalg av saker som er behandlet i 2012: 
• Regelverk for fenotypetesting
• Tiltak for å unngå uønskede importer
• Regelverk for Aktiv Avlsbesetninger 
• Tiltak for å redusere pris på stambokføring  

og å øke omfanget av stambokføring
• Evaluering av krav om avstamningskontroll  

for stambokføring av hunndyr.

Registreringer 
I 2000 hadde den da fire år gamle Storfekjøttkontrollen 530 medlem-
mer. Siden den gang har medlemstallet femdoblet seg. Til sammen 14 
% av mordyrene var innrapportert i Storfekjøttkontrollen i 2000 (i 
tillegg var 13 % av mordyrene av ammeku innrapportert i Kukontrol-
len). Når en ser på tilsvarende tall for 2012 så er til sammen 86 % av 
norske ammekyr registrert i disse to kontrollene (hhv. 78 % i Storfe-
kjøttkontrollen og 8 % i Kukontrollen). Dette gir oss helt andre mulig-
heter til å gjennomføre et godt avlsarbeid enn i 2000. I tillegg har det 
siden 2000 blitt innført automatisk innrapportering av slakte- og 
semindata, noe som øker registreringsgraden ytterligere.

«Mer og bedre biff»
Det forskningsrådsfinansierte prosjektet «Mer og bedre biff» ble 
 avsluttet høsten 2012 og skriver seg inn i historien som et av de mest 
vellykkede forskningsprosjektene for kjøttfeets del. Prosjektet har fulgt 
budsjett og framdriftsplan og har gitt en svært høy grad av implemen-
tering inn i avlsarbeidet. Den enorme økningen i antall dyr og registre-
ringer i Storfekjøttkontrollen førte til et stort behov for revidering av 
de opprinnelige modellene for avlsverdiberegning. Det samme gjaldt 
databasestruktur. Prosjektet har ført til en totalrevisjon av database-
struktur, avlsmodeller og innføring av avlsverdier for nye egenskaper. 
De siste implementeringer som en direkte konsekvens av prosjektet er 
planlagt gjennomført i 2013 med innføring av totalindeks for kjøttfe. 

Genetiske trender
I forbindelse med avlsverdiberegningene blir det utarbeidet genetiske 
trender for egenskapene det beregnes avlsverdier for. I vedleggene 
finnes grafer med genetiske trender for de fem rasene med nasjonalt 
avlsarbeid. Grovt oppsummert er det en avlsmessig framgang for de 
fleste egenskaper hos alle raser. For noen egenskaper har det ikke vært 
noen utvikling, mens for noen få egenskaper har det vært en svak 
tilbakegang. Disse egenskapene er det viktig å følge med framover, 
samt iverksette tiltak for å snu trenden. 
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Charolais
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Hereford
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Limousin
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Utvikling antall mordyr og antall stambokførte mordyr
Tabellene viser utvikling i antall mordyr og i antall stambokførte 
 mordyr for rasene med nasjonalt avlsarbeid.

Kilde: Storfekjøttkontrollens Årsmelding 2012.
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Som tabellene viser er det tre raser som ikke har hatt økning i antall 
stambokførte mordyr i perioden 2005-2011. Rasene Aberdeen Angus 
og Hereford har lukket stambok. Mens de andre rasene kan ha få flere 
stambokførte kyr gjennom oppkryssing, er dette ikke mulig for disse to 
rasene. Økningen i antall mordyr for disse rasene antas hovedsakelig å 
være fra besetninger som tidligere ikke var medlemmer i Storfekjøtt-
kontrollen, men som har meldt seg inn som en følge av kravet om at alt 
storfe skal være innrapportert i Husdyrregisteret. Disse dyrene vil ikke 
være stambokførbare av raser med lukket stambok. Simmental har 
utfordringer både knyttet til antall stambokførte mordyr, men også 
antall mordyr generelt. 

For et mest mulig robust og selvstendig nasjonalt avlsarbeid i fram-
tiden må det iverksettes tiltak for å øke antallet stambokførte mordyr 
av disse rasene. 

Fenotypetest
Vi merker fortsatt en økende interesse rundt fenotypetesten på Staur. 
For alle raselag kan vi nå i løpet av de siste par testomgangene si at vi 
har kommet i mål med å kun ta ut oksekalver av ønskede kombinasjo-
ner. Tidligere har vi ikke hatt stort nok tilbud på interessante oksekal-
ver til å kunne gjøre dette. Det er likevel en viktig jobb som må gjøres 
framover for å øke antallet påmeldte oksekalver av ønsket avstamning 
og med ønskede egenskaper. Dersom vi skal klare å tilby markedet 
seminokser med de ulike egenskapene som etterspørres er det helt 
avgjørende at vi har nok å velge i av ønsket kvalitet.

Teststasjonen på Staur har gjennomgått en større oppgradering 
siden 2009. I en femten år gammel stasjon vil det være behov for 
oppgradering og vedlikehold. Det vil framover bli jobbet med en 
 oppgraderings- og vedlikeholdsplan for stasjonen.

Helsesituasjonen blant dyrene på stasjonen er generelt god.  
Det er få veterinærbehandlinger. 

Seminstasjon
Overgangen fra løsdrift hovedsakelig på halmtalle på teststasjonen til 
oppstalling på bås på seminstasjonen gir utfordringer for enkeltokser 
av de tyngre rasene, særlig knyttet til haser. I samarbeid med Geno har 
TYR sett på tiltak for å unngå disse problemene i framtiden. Geno har 
avsatt midler for utbedringer på Hallsteingård og tiltak skal være 
 iverksatt til neste innsett. 

Eliteokser 
I februar 2012 ble åtte nye eliteokser tilgjengelig. Disse var:

Avlsstatuett
Avlsstatuetten for kjøttfe for 2012 ble på årsmøtet på Hurdalssjøen 
Hotell delt ut til Bodil og John A. Langmo, Stadsbygd, for Charolais-
oksen 70086 Frikar av Langmo. Oksen hadde Rangtall på 122 etter 
endt test på Staur og ble med det beste okse på Staur i fenotype-
testen 2010-2011, uavhengig rase. Det er også verdt å nevne at  
Frikar  presterte tidenes tilvekst i testperioden for Charolais med  
2283 gram per dag i test. 

70086 Frikar av Langmo

Seminnr. Navn Rase Oppdretter
70057 Ceylon av Oppegård Charolais Marlen og Geir Lillevik, Nesna
70058 Champion Viking av Bolstad Charolais Kjell Joar Dybdal, Tangen
71026 Benjamin av Skjatvet Hereford Skjatvet Gård, Gan
72057 Charmant av Dovre Limousin Simen Wigenstad, Dovre
73034 Amandus av Solnes Simmental Bjørn Gunnar Solnes, Steinkjer
73040 Bas av Hægeland Simmental Ingmund Skårland, Kvås
74013 Kvinten av Dagrød Aberdeen Angus Hans og Peter Dagrød, Aremark
74017 Betong av Dagrød Aberdeen Angus Hans og Peter Dagrød, Aremark
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Jakten på det gode mordyret
I 2012 ble kampanjen «Jakten på det gode mordyret» startet. 
 Kampanjen går ut på å sette fokus på viktige egenskaper ved ammekua 
og iverksette tiltak for å oppnå avlsframgang på moregenskaper. En 
stor utfordring for avlsarbeidet er omfanget av innrapporterte avven-
ningsvekter. Dette er den eneste måten per i dag til å kunne inkludere 
morevne (deriblant mjølkeproduksjonsevne) i avlsarbeidet. TYR har i 
2012 satt fokus på å øke antallet innrapporterte avvenningsvekter og 
til å stimulere rase- og regionlagene til å få sine medlemmer til å rap-
portere inn mer avvenningsvekter. Flere rase- og regionlag har gitt 
støtte til innkjøp av vekter for å øke innrapporteringen av avvennings-
vekter til Storfekjøttkontrollen. Kampanjen fortsetter i 2013. 

RFFI-prosjektet  
«Tidlig genotypebasert seleksjon på kjøttfe i Norge»
Prosjektet er et samarbeid mellom Biobank, TYR og Høgskolen i 
 Hedmark med støtte fra Regionalt Forskningsfond Innlandet. Prosjektet 
går i korte trekk ut på å etablere enkle tester utført samtidig med 
avstamningskontrollen for å avgjøre om dette er et dyr en ønsker å  
ha med videre i avlen. Eksempel på slike egenskaper er Hypotrichosis, 
hornanlegg og dobbelmuskulatur. Prosjektet startet opp i 2012 og er 
planlagt avsluttet i 2014.

Auksjonen på Staur
Auksjonen på Staur ble avholdt lørdag 21. april og ble en dag fylt av 
rekorder. Aldri før hadde det vært så mange til stede på auksjonen på 
Staur (mellom 450 og 500 personer som var innom i løpet av dagen). 
Det ble satt prisrekord på dyreste okse: seminoksen Grieg av Dillerud 
(Charolais) ble solgt for 130 000 kroner og ble med dette tidenes 
dyreste okse i Norge. For flere raser ble det satt rekord i gjennom-
snittspris og pris for dyreste okse innen rasen. Raselag, hovedsamar-
beidspartnere og bingesponsorer hadde stands som var godt besøkt. 
Arrangementet har definitivt kommet for å bli, selv om det må gjøres 
endringer for å tilpasse kravene knyttet til at Staur blir karantene-
stasjon for seminstasjon like etter auksjonen og forbedringer for å 
gjøre dagen til en enda større festdag for næringa.

Bedret slektskapsdatabasestruktur
Gjennom prosjektet «Mer og bedre biff» har det vært en langsiktig 
jobbing for å forbedre slektskapsbasen på kjøttfe. Slektskapsbasen var 
fram til 2011 preget av en sammensatt struktur med overføring av data 
mellom baser og uhensiktsmessig databasestruktur. Sistnevnte med-
førte oppretting av doble identiteter og fiktive registreringsnumre. 
Systemet styrte funksjonen i stedet for motsatt.

I mai 2011 ble Storfekjøttkontrollen og stambokbasen slått sammen 
til en felles base. Overføring av data mellom de to basene hadde 
 generert mange feil og en fikk med dette stoppet flere feilgenereringer. 
Sammenslåingen medførte at mange feil kom for dagen og har utløst 
stor ressursbruk i opprettinger – men betydelig mer korrekte data.

I 2012 startet jobben med å forbedre databasestrukturen ytterligere. 
Lansering av Storfekjøttkontroll på ny elektronisk plattform i 2013 
innebærer også endret databasestruktur. Før februar 2013 var slekt-
skapsbasen oppbygd av en norsktabell og en utenlandstabell. I 2012 
har det blitt jobbet mye med framtidig databasestruktur for å oppnå 
unike identiteter på dyrene i basen for dermed å oppnå høyere 
 sikkerhet på avlsarbeidet. Lansering av ny Storfekjøttkontroll i februar 
2013 markerer siste etappe på prosessen for ny og forbedret 
 databasestruktur.

Aktive Avlsbesetninger
De Aktive Avlsbesetningene gjør en viktig jobb for avlsarbeidet.  
Dette gjelder å få fram interessante avlsdyr for fellesskapet, men ikke 
minst å øke sikkerheten på avlsarbeidet gjennom de mange registrerin-
gene som blir foretatt og utstrakt seminbruk som fører til genetiske 
bånd mellom besetninger. Besetninger som oppfyller kravene til Aktiv 
Avlsbesetning kan bruke dette kvalitetsstempelet i sin markedsføring. 
Til sammen 48 besetninger ble godkjent som Aktiv Avlsbesetning i 
2012. 

H. Representasjon

KOORIMP
Oddbjørn Flataker er TYRs representant i KOORIMP fagråd  
for levende dyr og i KOORIMPs styringsgruppe.

Helsetjenesten for storfe
Vegard Urset er TYRs representant i fagstyret i Helsetjenesten for 
storfe. 

Styringsgruppa for Storfekjøttprosjektet «Mer og bedre 
biff» (Norges forskningsråd)
Vegard Urset er TYRs representant i styringsgruppa på det forsknings-
rådsfinansierte prosjektet med korttittelen «Mer og bedre biff».

Samarbeidsråd for Storfekjøttkontrollen 
Vegard Urset er TYRs representant i Samarbeidsråd for 
 Storfekjøttkontrollen, hvor han også er leder.

Styringsgruppa for RFFI-prosjektet «Tidlig genotypebasert 
seleksjon på kjøttfe i Norge»
Vegard Urset er TYRs representant i styringsgruppa på prosjektet 
«Tidlig genotypebasert seleksjon på kjøttfe i Norge».

Felles eksteriør- og holdvurdering i Norden
Vegard Urset er TYRs representant i arbeidsgruppa og styringsgruppa 
på det fellesnordiske prosjektet for eksteriør- og holdvurdering i 
 Norden. 

Leietakerforum BioHus
Astrid Øversveen er TYRs representant i leietakerforum BioHus

Den norske komité av EAAP
TYR er representert i Den Norsk Komité av EAAP  
(European Association for Animal Production).

Samarbeidsråd for storfekontrollene
Vegard Urset er TYRs representant i Samarbeidsrådet for 
 storfekontrollene. Samarbeidsrådet er pdd. ikke aktivt. 
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6. AKTUELLE SAKER, STATISTIKKER M.M 
A. Medlemstallet
Det har vært en opprydding i medlemsregistret i første halvår av 2012 
som gjorde at medlemstallet ble redusert med omlag 200. Manglende 
betaling av årskontingent var en av årsakene. Det har blitt jobbet aktivt 
for å ta til bake det «tapte» og det er derfor gledelig at vi per 
31.12.2012 kan registrere et medlemstall på 1661. Blant raselagene er 
det Dexter og Hereford som har hatt den størst prosentvise framgang  
i medlemstallet. Blant fylkes lagene så der det TYR Rogaland, TYR 
Hordaland og TYR Sørlandet øker mest.

Totalt Totalt Totalt Totalt Endring
2012 2011 2010 2009 11/12+/-

Aberdeen Angus 163 167 162 125 -4
Charolais 319 324 316 337 -5
Hereford 169 162 168 163 7
Highland Cattle 92 118 127 129 -26
Limousin 271 269 284 292 2
Simmental 102 99 105 109 3
Tiroler Grauvieh 50 45 45 46 5
Blonde d’Aquitaine 19 18 18 18 1
Dexter 58 31 26 21 27
Galloway 6 6 7 10 0
SUM RASELAG 1 249 1 239 1 258 1 250 10

TYR Akershus 55 56 56 59 -1
Buskerud 67 68 65 65 -1
Hordaland 46 41 39 33 5
TYR Møre og Romsdal 72 71 75 83 1
TYR Nordland 76 75 68 56 1
TYR Innlandet 237 233 236 246 4
Rogaland 87 79 77 86 8
Sørlandet 62 53 51 60 9
Sogn og Fjordane 11 13 16 19 -2
TYR Trøndelag 130 136 139 145 -6
Vestfold 71 71 74 69 0
TYR Østfold 55 55 54 56 0
Hålogaland 16 16 19 23 0
TYR Telemark 54 53 47 9 1
SUM FYLKESLAG 1 039 1 020 1 016 1009 19

MEDLEMMER TYR 1 661 1 633 1 630 1 586 28
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B. TYRmagasinet
Medlemsbladet TYRmagasinet har kommet ut med seks nummer i 
2012, og det har vært faste tema i hver utgave. Fra 2013 er det tildelt 
spalteplass under fanen: Nytt fra Rase og fylkeslag. Fordelingen for 
hver utgave til rase og fylkeslag er gjort kjent 

C. Ammekuantallet
Ammekua fordeler seg slik med hensyn til geografi, antall søkere med 
ammeku og besetningsstørrelse. Tall for 2011 og 2010 (kilde: Statens 
landbruksforvaltning):

Gjennomsnittlig
Ammekutall Antall søkere Besetningsstørrelse

FYLKE Pr 31/7-12 Pr 31/7-11 Pr 31/7-12 Pr 31/7-11 Pr 31/7-12 Pr 31/7-11
Østfold 2 387 2 360 134 141 17,8 16,7
Akershus 2918 3015 156 161 18,7 18,7
Oslo 26 23 3 4 8,7 5,8
Hedmark 8 723 8 663 388 398 22,5 21,8
Oppland 10 478 10020 629 607 16,7 16,5
Buskerud 4 588 4 553 273 280 16,8 16,3
Vestfold 2 795 2 789 125 127 22,4 22
Telemark 2 508 2 409 180 178 13,9 13,5
Aust-Agder 1 455 1 326 122 111 11,9 11,9
Vest-Agder 2 585 2 444 199 207 13 11,8
Rogaland 8 554 8163 718 720 11,3 11,3
Hordaland 2 765 2 764 356 353 7,8 7,8
Sogn og Fjordane 1 930 1 994 276 280 7 7,1
Møre og Romsdal 3 648 3 705 318 313 11,5 11,8
Sør-Trøndelag 4 231 4 277 323 344 13,1 12,4
Nord-Trøndelag 7195 6 905 415 420 17,3 16,4
Nordland 5 476 5 253 388 385 14,1 13,6
Troms 901 821 79 77 11,4 10,7
Finnmark 83 79 11 8 7,5 9,9
SUM 7 3216 7 1563 5 093 5 114 13,9 13,5

Antall ammekyr økte med vel 2 % fra 2011 til 2012. Totalt har vi en 
økning på omlag 1700 ammekyr, og det er svært lite i forhold til det 
behovet vi har for antall ammekyr for å tette gapet mellom produksjon 
og markedets behov for storfekjøtt.

Antallet besetninger som driver med ammeku går fortsatt ned, og 
trenden med et økt gjennomsnitt pr bruk forsetter også i 2012.  

Fylkene Akershus, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, og Sør 
 Trøndelag har nedgang i ammekutallet. Det er beklagelig at det er 
vestlandsfylkene og Trøndelag ikke greier å opprettholde antallet  
på ammekyr, men det er gledelig å registrere at Innlandsfylkene,  
Nord Trøndelag og Nordland fortsatt vokser.
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D. Seminstatistikk

Innenlandsmarkedet
Nedenfor gjengis utdrag av seminstatistikken for antall inseminasjoner 
med kjøttfesæd i årene 2010, 2011 og 2012. Statistikken viser en 
nedgang på 18 % de siste to årene, og en nedgang på 2 % fra 2011. 
Det ser ut til at nedgangen er størst i bruken av kjøttfe på mjølkeku, og 
at viktigste årsak er sterkere prioritering av rekruttering til egen 
 besetning.

Siste år 
2010 2011 2012 Endring i % Antall doser

Aberdeen Angus 1 831 1 704 1 664 -2 % -40
Blonde d'Aquiatine 167 125 91 -27 % -34
Charolais 7 039 6 245 6 102 -2 % -143
Dexter 96 76 117 54 % 41
Galloway 85 56 56 0 % 0
Hereford 2 678 2 353 2 169 -8 % -184
Highland Cattle 42 53 44 -17 % -9
Limousin 4 870 4 358 4 537 4 % 179
Simmental 1 902 1 580 1 530 -3 % -50
Tiroler Grauvieh 357 313 254 -19 % -59
Sum 21 077 16 863 16 564 -2 % -299
Melkesimmental 3 412 3 422 3 106 -9 % -316

Eksport
I 2012 ble det eksportert flere norskproduserte kjøttfedoser til ut-
landet enn det ble foretatt insemineringer med kjøttfe i Norge. Dette er 
samme situasjon som i 2011. Det er imidlertid verdt å påpeke at mye 
går til land med lav betalingsevne og -villighet. Dette er med andre ord 
ikke sæd fra de oksene som tilbys som de mest aktuelle oksene for det 
norske markedet, men kan likevel ha mye positivt å bidra med i marke-
det de blir solgt til. Dette kan for eksempel være tidligere eliteokser.

I 2012 ble det eksportert sæd til Polen og til land på Balkan og 
Baltikum. Vi har hatt besøk fra Island for mulig import av norsk kjøtt-
fesemin og har hatt dialog med søsterorganisasjoner i Sverige og 
 Finland for mulige eksporter.

År Antall eksporterte doser
2009 11 149
2010 15 885
2011 19 201
2012 19 396
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7. RESSURSBRUKEN I TYR  
– OVERFØRINGER TIL RASE OG FYLKESLAG

8. FORSLAG TIL ARBEIDSPROGRAM

Ressursbruken i TYR og tilbakeføring til rase- og fylkeslag har vært 
diskutert mange ganger og vært en gjenganger i årsmøtene.

Det finnes vedtak i både styret og årsmøtet fra nittitallet og fram til 
vedtak i årsmøte i 2010, der tilbakebetalingen til rase- og fylkeslag 
økte betydelig. Noe av bakgrunnen, som har fått betegnelsen «regne-
arket», var at de som bidro til økt vekst og verdiskapning skulle hono-
reres for dette arbeidet.

Fra 1. jan 1997 ble det innført en tilbakeføringssats per stambok på 
kr 25,og dennehar blitt økt flere ganger til dagens gjeldende sats på  
kr 50 til raselag. 

Styrevedtak i 2002 innførte også en andel tilbakeføring av sædsalg 
knyttet til 1. gang insemineringer både i reinavl og i bruksdyrkryssning, 
og sist i 2010 tilbakebetaling i tillegg for norskprodusert på kr 10 pr 
solgte dose, samt tilbakebetaling til de som ikke var med i nasjonal avl.

Årsmøte i 2010 innførte en økt tilbakeføring til fylkeslag på kr 70 pr 
medlem. Videre er det innført ordninger i 2004 knyttet til egenandel 
for årsmøte og ledermøte med kr.1000 pr deltaker.

Besiktelse av okser i forbindelse med uttak av okser til Fenotype-
testen betales i dag med kr 800 pr okse. 

Styret har diskuterte dagens ordninger og ønsker overfor årsmøte å 
fremme forslag om endringer knytte til den totale ressursbruken ut fra 
en slik begrunnelse.

Dagens ordninger og praksis er med bakgrunn i vedtak fra nittitallet 
og fram til 2010, det er nødvendig med en forenkling og gi bonus til de 
rase- og fylkeslag som styrker organisasjonen.

Økonomien ute i rase- og fylkeslagene synes å være god, og år-
sakene kan være at det ikke blir synliggjort virkelig kostnader (dugnad) 
eller at det er liten aktivitet i lagene. Saldo totalt pr.31.12.2012 i rase- 
og fylkeslag er på vel 3 mill kr.

Det foreslås overfor årsmøtet at arbeidsprogrammet for 2013 skal 
videreføre den jobben som er satt er i gang mht å styrke TYR som 
organisasjon, og bygge opp under det som ekspertgruppen for stor-
fekjøtt har prioritert, der TYRs hovedmål /arbeidsmål er forankret i:

- Ammekua sin rolle i norsk storfekjøtt produksjon -  
som oppnås ved:

Økonomi og organisasjon:
•  Styrking av organisasjon for å løse de oppgavene knyttet til pro-

sjektledelse som det er bevilga midler til i de langsiktige prosjek-
tene  
- Økt satsing på grovfôrutnytting i avlsarbeidet på kjøttfe (2013-
2017) 
- Utviklingsplan, stambokføring (2013-2016) 

Marked og øvrige rammebetingelser:
• Bidra til å tette gapet mellom dagens produksjon og markedets 

behov for norsk storfekjøtt 
• Øke den spesialiserte storfekjøttproduksjonens omdømme som 

den viktige bidragsyteren for å produser kulturlandskap og kvali-
tetskjøtt, gjennom informasjon , kompetansebygging og samfunns-
kontakt.

• Bevisstgjøring av den grovforbasert storfekjøttproduksjonen sin 
rolle i det totale norske landbruk. 

• Bidra til samhandling mellom landbrukets organisasjoner overfor 
avtalepartene i jordbruket 

Endringene som foreslås, gjeldende fra 2014, er:

1. Kostnader til årsmøte og ledermøte, dekkes fullt ut av TYR  
 sentralt, og det innføres daggodtgjørelse for slike møter. 

2. Ekstra godtgjørelse til fylkeslag på kr 70 (vedtak årsmøte 
2010) fjernes da dette nå er tatt med i forslag til andel tilba-
kebetaling av kontingent til fylkeslagene.

3. Tilbakeføring av kr 50 pr stambok til raselag tas bort, og 
brukes til å redusere prisen tilsvarende for stambokføring.

4. Dagens tilbakeføring knytte til sædsalg og nasjonal avl tas 
bort, og erstattes med en bonus på kr 25 pr solgte dose i det 
norske markedet, med utgangspunkt i snittet solgte doser pr 
rase for 2011 og 2012.

5. Det innføres en bonus for medlemsverving for fylkeslag med kr 
250 pr medlem med utgangspunkt i antall medlemmer fylkes-
lagene etter overføring av medlemmer til fylkeslagene som i dag 
er bare medlemmer i TYR. 

6. Potten på kr 250 tusen kroner som bevilges etter søknad 
reduseres til kr 150 tusen  som en konsekvens av bortfall av 
egenandel årsmøte og ledermøte, samt innføring av daggodgjø-
relse for årsmøte og ledermøte. 

Informasjon og medlemsaktivitet:
• Styrking av organisasjonen for å ivareta oppgaver knyttet til rase- 

og fylkeslag
• Sette i verk tiltak for å nå nye delmål knyttet til medlemsvekst slik 

det er beskrevet i revidert strategiplan
• Initiere og delta i arrangementer / møter der det er naturlig at TYR 

er en viktig bidragsyter
• Innfører produsentbasert medlemsregister i løpet av 2. halvår 

2013.

Avlsarbeidet:
• Økt bruk av kjøttfesemin i avlsarbeidet gjennom å ta kjøttfe mer 

aktivt inn i Genos avslplan.
• Videreføre «Jakten på det gode mordyret» ut 2013.
• Oppstart av prosjektene:
 - Grovfôrprosjektet 
 - Stambokprosjektet
• Implementering og ferdigstillelse fra prosjektet «Mer og bedre biff» 
 - Totalindekser basert på økonomiske vekter
 - Avlsverdier basert på data fra Staur
• Oppstart av prosjektet
Felles nordisk eksteriør- og holdvurdering.» 
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Gjeldende vedtekter for TYR ble sist revidert og vedtatt på årsmøte i 
Hurdal 21.mars 2012.
Det ble gjort vedtak i årsmøtesak 16. vedlegg 8 i samme årsmøte som 
lyder slik:

«Årsmøtet henstiller til styret å utarbeide sanksjonsmuligheter ved import  
av ikke-godkjent genmateriale til neste årsmøte. Sanksjonsmulighetene må 
innarbeides i vedtektene»

Styret i TYR har som gjennomgått vedtektene i TYR, som sist ble 
 revidert på årsmøte og vil overfor årsmøte foreslå følgende tilføyelser 
knyttet til § 4, med et nytt kulepunkt, vist nedenfor i rødt og kursiv. 
§ 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.

• Tillistsvalgte kan ikke selge storfesæd.
• Medlemskapet varer bare så lenge kontingenten er betalt.  

9. VEDTEKTSENDRINGER

10.  FORSLAG TIL KONTINGENT FOR 2014,  
herunder andel tilbakebetaling til fylkeslagene

Om medlemskapet går ut, har det tidligere medlemmet ikke krav på 
noen av organisasjonens eiendeler

• Medlemmer som bryter vedtektene, kan styret utelate fra organisa-
sjonen. Styrevedtak om utelatelse kan ankes til årsmøtet som gjør 
endelig vedtak.

• Rase- og fylkeslag skal drive sin virksomhet i tråd med lagenes vedtekter. 
Styret i TYR har rett og plikt til å iverksette tiltak overfor lag som ikke 
fungerer.

• TYR- medlemmer skal ikke ha dyr i sin besetning som enten er levende-
importert eller resultat av  importert sæd/embryo som ikke er tråd med 
KOORIMPs regelverk. Brudd på regelverket fører til eksklusjon som 
medlem i TYR med følgende virkning:  
For brudd på regelverk knyttet til import av sæd/embryo blir medlem 
ekskludert i 3 år og for levende import i 10 år, gjeldende fra styrets 
vedtak om slik eksklusjon.

• Utelukkede medlemmer har ikke krav på noen av organisasjonens 
eiendeler.

Som en konsekvens av vedtektsendringer gjort i årsmøte 21. mars 
2012, knyttet til § 3 Medlemskap - 3. kulepunkt som nå lyder

• Medlemmer i TYR blir automatisk medlem i sitt lokale fylkeslag

må andel av den totale medlemskontingent som skal tilbakeføres til 
fylkeslagene komme som en årsmøtesak § 6.

Styret har gjennomdrøftet saken og vurderer medlemskontingent  for 
TYR og andel tilbakeføring til fylkeslagene og i sammenheng med den 
totale ressursbruken, sak 7 og vil ut fra en totalvurdering forslå  over 
for årsmøte følgende:

Medlemskontingent for 2014 blir på totalt kr 1400 ,der andel av 
medlemskontingent som  tilbakeføres til fylkeslagene blir for 2014  
kr 300.-,

Årsmøte delegerer til styret å vurdere den årlige tilbakeføringen 
fra 2015.Lag Endring

TYR Akershus 28
TYR Innlandet 137
TYR Buskerud 44
TYR Østfold 22
(TYR) Vestfold 3
TYR Telemark 7
TYR Sørlandet 43
TYR Rogaland 103
TYR Hordaland 42
TYR Sogn & Fjordane 23
TYR Møre og Romsdal 21
TYR Trøndelag 86
TYR Nordland og 44
Hålogaland 
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