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Innledning 
Dette dokumentet beskriver rolle– og 
ansvarsfordeling av gjennomføringen av det 
organiserte avlsarbeidet på kjøttfe i Norge.  
TYR er tildelt ansvaret for gjennomføringen av 
det organiserte avlsarbeidet på kjøttfe i Norge, 
men TYR har delegert til ulike ledd i 
organisasjonen til å gjennomføre de ulike 
vedtakene.  
  
TYRs overordnede avlsmål er vedtatt i 1998 i 
”Omforent plan for kjøttfeavlen i Norge”. 
 

Avlsmål—Avlsplan—Avlstiltak 
Avlsmålene fastsetter hva som er målet for 
kjøttfeavlen i Norge. For å nå disse målene er 
det utarbeidet en avlsplan som beskriver 
hvordan det organiserte avlsarbeidet er lagt 
opp for å nå alvsmålet. I det organiserte 
avlsarbeidet er reinrasepopulasjonene 
virkemidler for å nå avlsmålene og 
produksjons-/lønnsomhetsmålene. Det er 
derfor utarbeidet spesifikke avlsplaner for 
rasene som inngår i det organiserte 
avlsarbeidet. Innholdet i rasenes avlsplaner 
kan ikke være motstridende med den 
overordnede avlsplanen. Det er fastsatt egne 
retningslinjer som beskriver kravene for om en 
rase inngår i det nasjonale avlsarbeidet.  

 
 
 
 
 
 
For å få avlsplanen til å fungere er det innført 
en rekke organiserte avlstiltak som gjør at 
hvert enkelt ledd i avlsplanen får så sikre data 
som mulig.  
Til de enkelte avlstiltakene er det utarbeidet 
retningslinjer, regelverk eller instrukser som får 
disse til å fungere. 
  
En endring i avlsmålet kan gjøre at avlsplanen 
må forandres og avlstiltak må fjernes eller 
legges til. En økt oppslutning eller en 
forbedring i enkelte avlstiltak kan gjøre at 
avlsplanen må forandres fordi behovet 
bortfaller for andre og mer kostnadskrevende 
avlstiltak.  
 

Vedtak 
Det overordnede Avlsmålet for kjøttfe i Norge 
vedtas av TYRs årsmøte. Avlsrådet har årlig 
en vurdering om de skal foreslå en endring i 
Avlsmålet. Forslag til endring oversendes 
styret som behandler forslaget og sender 
saken til årsmøtet.  
TYRs overordnede avlsplan vedtas av TYRs 
styre etter innstilling fra TYRs avlsråd, som har 
en årlig gjennomgang av avlsplanen. 
TYR og raselagenes avlsutvalg har årlig en  
 
 



 

 

gjennomgang av den respektive rasens 
avlsplan og fremmer eventuelle forslag til 
endringer for raselagets årsmøte. Raselagets 
årsmøte oversender sin innstilling til TYRs 
administrasjon for uttalelse før den reviderte 
avlsplanen vedtas endelig av TYRs styre. 
TYRs organiserte avlstiltak vedtas av styret i 
TYR etter innstilling fra TYRs Avlsråd.  
Kravene og regelverkene bak hvert avlstiltak 
vedtas av TYRs avlsråd etter å ha blitt 
godkjent av styret i TYR. Det skal være en årlig 
gjennomgang av alle avlstiltaks retningslinjer, 
krav og regelverk.  
 

Gjennomføring av avlsplanen 
TYR har det overordna ansvaret for 
avlsarbeidet på kjøttfe, men har delegert 
utføringen av det organiserte avlsarbeidet til 
ulike ledd i organisasjonen. Kriteriene er 
vedtatt i TYRs overordna avlsplan, med 
eventuelle tilleggskrav eller mer spesifikke krav 
i rasenes avlsplaner.  
 

Utvelgelse av anbefalte fedre til semin 

Med utgangspunkt i den overordna avlsplanen 
og rasenes avlsplaner settes det før hver 
insemineringssesong opp en prioriteringsliste 
over hvilke okser det ønskes å teste sønner 
etter den aktuelle testomgangen. TYRs 
administrasjon innstiller overfor raselagets 
avlsutvalg. Eventuelle endringer skal være 
begrunnet og skal godkjennes av TYRs 
administrasjon. Det kan ikke vedtas 
prioriteringslister i strid med avlsplanene. Ved 
eventuell uenighet sendes saken over til TYRs 
Avlsråd som fatter endelig vedtak etter 
godkjenning fra styret.  
 

Utvelgelse av okser til fenotypetest 

Etter endt påmelding til fenotypetest utarbeider 
TYRs administrasjon en innstilling i samarbeid 
med rasenes avlsutvalg på hvilke okser som 
skal besiktiges ut fra kriteriene satt i 
avlsplanene. Etter besiktigelse innstiller 
raselaget i samarbeid med TYRs 

administrasjon med utgangspunkt i kriteriene 
satt i avlsplanene, samt aktuelle regelverk om 
hvilke okser som skal tas ut til fenotypetest. 
Endelig felles innstilling pr pulje skal foreligge 
innen 7 dager. Ved evt uenighet sendes saken 
over til TYRs Avlsråd som fatter endelig vedtak 
etter godkjenning fra styret. Ved besiktigelse 
skal oksen være satt inn og veid eller målt 
(brystmål).  
 

Utvelgelse av okser til semin  
Etter endt fenotypetest innstiller TYRs 
administrasjon overfor rasenes avlsutvalg 
hvilke okser som skal tas ut til semin ut fra 
kriteriene satt i avlsplanene. Eventuelle 
endringer skal begrunnes og godkjennes av 
TYRs administrasjon. Ved eventuell uenighet 
sendes saken over til TYRs Avlsråd som fatter 
endelig vedtak etter godkjenning fra styret.  
Det samme skal gjøres med okser som ikke 
tas ut til semin, men som auksjonsgodkjennes.  
 

Utvelgelse av eliteokser  

Når det finnes nok informasjon om en okse til 
ågjøre en vurdering for eventuell 
eliteoksestatus innstiller TYRs administrasjon 
overfor rasenes avlsutvalg hvilke okser som 
skal tas ut som eliteokse ut fra kriteriene satt i 
avlsplanene. Eventuelle endringer skal  
begrunnes og godkjennes av TYRs 
administrasjon. Ved eventuell uenighet sendes 
saken over til TYRs Avlsråd som fatter endelig 
vedtak etter godkjenning fra styret.  
 

Utvelgelse av importokser  

TYR og raselagets avlsutvalg tar årlig ut hvilke 
okser det skal importeres semin av for å 
supplere de tilgjengelige norske seminoksene 
på slektskap og egenskaper. Ved eventuell 
uenighet sendes saken over til TYRs Avlsråd 
som fatter endelig vedtak etter godkjenning fra 
styret.  
  

 

  

  

  

 

 

  

 


