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Konferansen inneholder mye genetikk, men 
også atferd, ernæring, ressursutnytting, og litt 
kjæledyr som hest og hund. I år ble konferan-
sen avholdt i Belfast i Nord-Irland og var den 
67. i rekken, og undertegnede var selvsagt til 
stede sammen med om lag 1500 andre 
 deltakere. 

Bærekraftig matproduksjon
Temaet for årets konferanse var husdyrenes 
rolle i en bærekraftig matproduksjon 
(«Sustain able food production: Livestock’s key 
role»). Mange av innleggene dreide seg derfor 
i stor grad om klimagassutslipp og fôreeffek-
tive dyr, og da spesielt sett i forhold til storfe. 
Kjøttfe er det produksjonsdyret med mest 
varierende klimagassutslipp sett på verdens-
basis, grunnet store forskjeller i type drifts-
former og hvor effektive dyrene er. Effektive 
dyr som vokser raskt gir mindre klimagass-
utslipp pr. kg produkt, i dette tilfellet kjøtt. 
Forskere fra NMBU, Laila Aas og Bente Aspe-
holen Åby, presenterte forskning på utslipp 
fra storfekjøttproduksjon i Norge. Selv om vi 
har effektive dyr sett i forhold til mange andre 
steder i verden, viste tallene at vi fortsatt har 
en del å gå på. Nord-Amerika, vest-Europa, 
Australia og New Zealand er de områdene 
med mest klimaeffektive dyr, mens Asia og 
Afrika er de minst klimaeffektive. 

Hvert år arrangeres EAAP-konferansen på ulike plasser rundt om i Europa. Dette er  
en husdyrfagskonferanse hvor forskere og næringsorganisasjoner innen husdyr møtes for  
å oppdatere hverandre på forskning, knytte sosiale kontakter og diskutere utfordringer  
og muligheter i den globale husdyrproduksjonen.

Husdyrenes plass i matproduksjonen
Det finnes 20 milliarder domestiserte dyr  
i verden, og 45 % av jordens overflate (når 
Antarktis er ekskludert) brukes til husdyr-
produksjon. Husdyrhold genererer 1,3 mil-
liarder arbeidsplasser verden over og er derfor 
en viktig ressurs. Utviklingsland er avhengig av 
husdyr som levebrød, ikke bare som produk-
sjon men også som trekk-kraft. En verden uten 
husdyrproduksjon er derfor hverken ønskelig 
eller bærekraftig, men man må finne en 
balanse gang. Vi ønsker en sikker tilgang på 
mat og god næring, men ønsker også å unngå 
farlige miljøforandringer. For det sistnevnte er 
utslipp av klimagasser en viktig faktor. Nå er 
det mye mer enn landbruket en må ta tak i  
for å  begrense klimagassutslipp (f.eks. person-
transport og flytrafikk som står for langt 
større andel av utslippene), men det er også 
muligheter for begrensninger fra husdyr-
produk sjons siden. På relativt kort sikt kan 
effektivi teten økes i utviklingsland hvor dyrene 
og spesielt produksjonen i dag har lav effek-
tivitet, og endring i produksjonsform kan gi 
store kutt i klimagassutslippene. I vestlige  
land må klimagassreduksjonen gjøres mer 
langsiktig, ved å avle for enda mer effektive 
dyr og finne den optimale produksjonsformen.
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Kjøttkvalitet
Mandagen var det en egen bolk som gikk på 
storfekjøtt, og hvor mange av innleggene gikk 
på slaktekvalitet. Det jobbes mye rundt om i 
verden med å finne ut hvordan få best mulig 
kvalitet på kjøttet, og ikke minst: en jevn 
kvalitet. Det er en utfordring at produktet 
forbrukeren kjøper ikke opprettholder samme 
kvalitet fra gang til gang, og at kjøperen der-
med «kvier seg» for å kjøpe storfekjøtt en 
periode etter de har kjøpt et produkt med lite 
tilfredsstillende kvalitet. Kjøttkvalitet er 
 således fortsatt en viktig del av forskningen, 
og som det er stort fokus på over store deler 
av verden. 

Presentasjon av TYRs forskning
Dette var første gangen TYR var representert 
på denne konferansen, og viste fram arbeid 
gjort av en TYR-ansatt. Forskning gjort på 
norske kjøttfedata er presentert tidligere, men 
da gjennom eksterne prosjekter og av forskere 
fra NMBU. Denne gangen ble foreløpige 
resultater fra Staur presentert i plakatform, 
prydet med TYRs logo. Forhåpentligvis vil 
TYR ha mer spennende forskning å vise fram  
i årene framover og bidra til å sette norsk 
storfe kjøttproduksjon på det internasjonale 
kartet.
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Kuløfter Hodelås

For melkeku! Enkel montering 
på fanghekken. 

Kr 1240,00
Kr 1650,00

Kr 3390,00

Leveres kompl. med duk i PVC 
og løftebøyler.


