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Ordfører, årsmøteutsendinger, gjester, ansatte og alle dere andre. 
 
Løvetannen er en blomst de fleste har et forhold til. Noen liker den,  
andre ikke. Utseendet gir førsteinntrykket. 
Over tid er det viktigere hvordan en er, hvordan en oppfører seg, 
samspiller med sine nærmeste og hvordan konflikter løses. Noen 
synes løvetannen er ugress i plenen, andre synes faktisk den er en del 
av mangfoldet og ønsker den velkommen. Egenskapene til 
løvetannen er vekstkraft og formering. 
Når jeg starter på denne måten er det ikke som en leksjon i botanikk, 
men et forsøk på å få dere som hører på til å reflektere rundt 
løvetannen og TYR. 
 
Neste halvtime vil jeg se litt tilbake på året som er gått, hva er status, 
hva er utfordringene, hva krever framtiden av TYR, og det aller 
viktigste: Hva er TYR sine muligheter og hvordan utnytter vi disse 
som organisasjon? 
 
Etter årsmøtet vårt i fjor behandlet Stortinget den nye 
jordbruksmeldingen: «Endring og utvikling. En fremtidsrettet 
jordbruksproduksjon». TYR kom med både skriftlige og muntlige 
innspill, til Landbruks-og matdepartement og til Stortinget. TYR sitt 
hovedbudskap: « Norsk storfekjøttproduksjon-bærekraftig og 
lønnsom.» Vi framhevet ammekunæringen med fokus på 
grovfôropptak, fôrutnyttelse, utnyttelse av innmarks-og 
utmarksbeite, samt at «Økt norsk storfekjøttproduksjon med basis i 
grovfôr og beite, er et godt bidrag til redusert klimabelastning 
nasjonalt og internasjonalt.  
 
Samtidig advarte TYR å fylle for mye i «blå boks»  selv om WTO- 
problematikken ikke har vært langt framme den siste tiden. 
 



 
Men WTO-avtalen er der, og den er gjeldende internasjonalt 
rammeverk. 
Hva er resultatet så langt? Har vi sett noen spor fra meldingen?  
 
Svaret er ja. Allerede i fjorårets jordbruksoppgjør ble beite et sentralt 
tema. Utmarksbeite fikk et løft. TYR bidrog til å bevare tilskudd til 
innmarksbeite. «Det er beite som utnytter ressursene og lager 
kulturlandskap», sier landbruksministeren. 
Heldigvis ble ikke avløsing lagt til husdyrtilskuddet. TYR advarte mot 
dette med tanke på blå boks og taket i WTO -avtalen. TYR hadde rett. 
Nå er denne problematikken høyaktuell, ikke minst for storfekjøtt. 
Grensa for hvor mye vi kan gi kvalitetstilskudd til, er 50 500 tonn. I 
2017 ble det gitt tilskudd til 50 216 tonn. Vi var bare 284 tonn under 
taket.  
«Vi var svært nær», sier Simonhjell i Landbruksdirektoratet. Til 
årsmøtets orientering kan jeg nevne at dette utgjør mindre enn 1000 
okseslakt. Kvalitetstillegget får en ekstra spennende dimensjon i 
kommende jordbruksoppgjør, ikke bare størrelse og innretning, men 
hva skal omfattes av ordningen. 
 
Etter å ha avlagt et vellykket årsmøte i fjor, ble neste begivenhet 
auksjonen på Staur. Ny omsetningsrekord totalt og høyeste pris for 
en enkelt okse. I den forbindelse vil jeg berømme alle avlerne som 
har stilt okser til disposisjon med ønsket genmateriale i forhold til 
rasenes avlsplaner og Tyrs overordnede mål. 376 påmeldte dyr til 
årets testomgang, vitner om stort engasjement. 
Ellers er det særs gledelig at pr.februar i år er det 107 godkjente 
Aktive Avlsbesetninger. Det er kjempebra. Både eierne og de som har 
jobbet med dette ut fra styrets målsetting fortjener verbale blomster. 
I tillegg har TYR  fått på plass avlsplan for reinrase-og 
krysningsbesetninger i Storfekjøttkontrollen.  
 
 



Sammen med andre positive tiltak, synes jeg årsmøtet har grunn til å 
glede seg over fremgangen som skjer på avlsområdet. 
 
Så noen ord om status. 
Skal en komme fram til et bestemmelsessted, må en vite hvor en er 
og hvilken retning en skal gå. Avstanden kan være så stor at reisen 
må tas i flere etapper. Det er faktisk underordnet. Det viktige er at en 
vet hvor en skal. Da kommer en fram. 
TYR har klare overordnede mål forankret i styrets strategiplan. Denne 
revideres, fornyes og tilpasses nye utfordringer hvert år. Daglig leder 
vil komme nærmere inn på innholdet med visjon, forretningside og 
mål. 
Jeg vil sterkt anbefale årsmøtet å sette seg grundig inn i 
strategiplanen og ikke minst den bakenforliggende analysen. Det gir 
økt forståelse for hvordan styret i TYR arbeider- og hvorfor 
strategiske valg blir gjort. Så er det slik at vi er en del av en stor 
landbruksfamilie- lillebror, men voksende – kanskje for noen som 
Løvetannen, til irritasjon. Dette gir i seg selv mange utfordringer. Vi 
som til daglig driver med dyr, ser fort hvilken ubalanse det blir i 
flokken når nye kommer til- eller vokser - slik at nye posisjoner skal 
inntas. Da blir det noe knuffing. Slik er det også i landbruksfamilien. 
 
Aktører i landbruksfamilien har sett seg nødt til å ta pennen fatt når 
TYR har påpekt faktiske forhold. Det er flott. TYR takker for 
engasjement blant annet fra Nortura som «Trine tar TYR ved 
hornene».  
 
Fordi det er en skandale at i graslandet Norge har vi hatt slik utvikling 
de siste 15 årene: 
-Norge har importert 215 000 tonn med storfekjøtt tilsvarende en 
tapt verdi bare for primærprodusenten på 13 milliarder- eller nesten 
et helt jordbruksoppgjør. 
-Skandalen forsterkes ytterligere ved tap på foredlingsleddet. 
- Den største skandalen er likevel  



at norske forbrukere ikke får tak i nok norskprodusert høykvalitets 
storfekjøtt.  
 
-Det er feilslått landbrukspolitikk når en stor del av norsk 
matproduksjon baseres på importert kraftfôr. Dette samtidig som 
innmark og utmark gror igjen. 
Konkrete tall siste 15 år: 
-Svin.  Økning fra 95 000 tonn til 138 000 tonn. +45%. 
-Kylling. Økning fra 35 000 tonn til 96 000 tonn.  +175%. 
-Sau/Lam. Økning fra 23 000 tonn til 27 000 tonn.  +17%. 
-STORFEKJØTT. 
Nedgang fra 95 000tonn til 83 000tonn.    – 13% 
Nortura prognoserer ytterligere nedgang i salget neste år på 1% eller 
om lag 1000 tonn. Dette utgjør en slakteproduksjon fra om lag 3000 
mordyr. Samtidig reduserer Nortura den årlige vekstambisjonen for 
ammekyr ned til 2500 mordyr pr.år. 
 
Tall som er referert er reelle tall. Det er historie og tas til 
etterretning. 
Prognoser skal også være så reelle som mulig. Men det er framtid -og 
mulig å gjøre noe med. 
 
Det har vært lammedugnad i 2017. «Griseløftet» skal føre til at flere 
velger svin. 
 
-Men hva med storfekjøttet? Skal dette forties på grunn av 
underskudd nå og i mange år framover. 
Denne «onde» sirkelen må brytes. Skal beitelandet Norge tas i bruk, 
må storfekjøtt markedsføres langt sterkere.   
Svaret TYR får er at det er problematisk å markedsføre en norsk vare 
det er for lite av! 
Det ser TYR. Men det er bedre å importere noen tonn mer noen år 
enn å venne norske forbrukere til å spise kjøtt produsert på en stor 
del importert kraftfor. 
 



Mulighetene ligger åpne for å produsere mer kjøtt på norske 
ressurser. Den muligheten må graslandet Norge ta vare på. 
Med et stadig synkende melkekutall er ammekua løsningen. 
 
Stortinget har sagt at norsk matproduksjon skal økes hvert år med 
1%.  
Det medfører selvfølgelig at norskprodusert kvalitetsmat må 
markedsføres overfor norske forbrukere -hvis en skal unngå 
overproduksjon. Det er absolutt mulig. Det er snakk om vilje.  
 
Stortinget har forøvrig bygd garasjeanlegg til 2,3 milliarder. Dette 
betegnes som en skandale. Stortingspresidenten måtte ta ansvar og 
gå.  
Tapte inntekter for norske bønder på grunn av manglende 
prioritering fra norske landbruksaktører er seks stortingsgarasjer og 
seks presidentavganger. 
 
Da er et betimelig spørsmål: Hvor mange presidentavganger har det 
vært i norsk landbruk?  Hvem tar ansvar- eller er det bare greit å 
sende regningen over feilslåtte prioriteringer til norske bønder? 
 
Og det er når TYR påpeker feil prioriteringer år etter år, at det skapes 
engasjement og debatt i landbruksfamilien. Da skal TYR tas ved 
hornene. Det er bra.  
 
TYR sine argumenter står seg i kampen. 
«Gamle bukker har harde horn».  
 
Og det er her og nå kampen står. I årevis har ammekunæringen vært 
betraktet som en tilleggsnæring. Derfor har ikke økonomien vært så 
viktig. I årevis har det blitt sagt: Ja, vi har for lite storfekjøtt i Norge, 
men økt produksjon må komme på melkebruket. Dette til tross for 
det faktum at antall melkekyr har gått ned med 100.000 ? de siste 10 
år?? Dette skyldes økt ytelse, både som et resultat av avl 
robotisering, kunnskap og foring. 



En melkeku mindre er en kalv mindre. 
Det må selvfølgelig produseres og oppfôres kalver på melkebruket 
eller fra melkebruket. Men det må innses at dette er ikke nok. 
Løsningen er flere ammekyr i tillegg til bruk av kjøttfesemin på 
melkebruket. 
Det er ikke noe motsetningsforhold mellom melk og kjøttproduksjon. 
Snarere har Tyr hevdet at ved å bruke kjøttfesemin på melkebruket, 
vil det styrke økonomien for melkeprodusenten. 
Gledelig er det da å få en begeistret henvendelse fra en 
melkeproduserende nabo: «Jeg har noen kalver til deg, deriblant 
noen krysninger. De er fine, vokser godt, og så får jeg 2000 kroner 
bedre betalt.» 
Dette er hva TYR alltid har hevdet og markedsført. Det er fint. Alle er 
tjent med at dette nå for alvor blir oppfattet og gir resultater. 
 
Men her må også TYR være sin rolle bevisst. Hvem har eierskapet til 
sannheten om mordyrtallet i framtiden? Hvor mange melkekyr blir 
det behov for? Som et resultat av det: Hvor mange ammekyr trengs 
for å produsere nok til det norske markedet? 
 
Skal lønnsomheten i ammekunæringen forbedres slik at dette blir en 
framtidig selvstendig næring? Skal det være en tilleggsnæring til 
melkeproduksjonen, en  kombinasjon med annen produksjon- eller 
en tilleggsnæring til arbeid utenom gården. Gjennomsnitt 
industriarbeiderlønn er 463.800 kroner. 
Så må vi ta diskusjonen: Hvor mange ammekyr kan du ha i 
kombinasjon med annet utearbeid før det går utover nødvendig 
tilsyn og dermed dyrevelferd? Skal det være mulig å ha så mange 
ammekyr at det er grunnlag for investeringer for fremtiden og mulig 
å ha ammekuproduksjon som eget levebrød? 
Mitt klare budskap er at det er riktig det som står i alle styrende 
dokumenter for TYR. Vi trenger de små, vi trenger de mellomstore og 
vi trenger også de som er så store at de kan investere og ha det som 
hovednæring. 
 



Dette mangfoldet gjør TYR sterkt. Dette mangfoldet utvikler næringa! 
Norsk landbruk er full av innovasjonskraft og teknologiutvikling. 
Dette må også ammekunæringa være en del av. 
 
Som jeg påpekte: Melk er dominant for utviklingen i norsk landbruk. 
Nationen 14.februar har som hovedoppslag: «Historisk reduksjon i 
forbruket av ost.» 
Ingress: «For første gang siden 2009 gikk det samlede forbruket av 
norsk ost ned i fjor. Fallet kommer samtidig med et dramatisk fall i 
melkeforbruket» 
Dette er ikke en ønsket utvikling sett fra TYR sin side. Tyr har likevel 
en plikt til å mene noe om utviklingen siden det har direkte 
konsekvenser for vår næring. 
 
 
Status. «Grove tall»: Det produseres ca 1500 mill liter melk i året. Det 
er fra ca 220.000 melkekyr. 
Jarlsberg: 
Skal fases ut senest 2020. Av den grunn nevnes konsekvenser som 
mindre melkebehov på opptil 100 mill liter, tilsvarende ca 12 000 
melkekyr. 
Ytelse. 
«2% økt ytelse de siste 5 år. Hvis det fortsetter- om 10 år-behov for 
50 000 færre melkekyr. 
Holstein melkeku: Ytelse 14 000 liter. 
Om bare 20 % av norske melkekyr er Holstein om 10 år – konsekvens 
– 20 000 færre kyr 
 
Konklusjon: Selv med samme forbruk av konsummelk og ost som i 
dag: Jarlsberg+ ytelse+ Holstein: anslag: 80000 færre melkekyr om 10 
år. 
Færre fødte kalver av melkekyr må kompenseres med flere fødte 
kalver av ammekyr. 



Det medfører at om 10 år må tallet på  ammekyr og melkekyr være 
omtrent likt -dvs. 150.000 av hver for å dekke markedet for melk og  
kjøtt. 
I dag er det 90 000 ammekyr. En økning på 50-60 000 ammekyr over 
10 år medfører min påstand at Norturas nedjusterte prognose til et 
behov på 2500 ammekyr pr. år er alt for forsiktig. 
 
Ingen har eierskap til sannheten i fremtiden. Prognoser må ikke 
brukes i et politisk spill om hvor innektsveksten skal komme.  
Og det har vært gjort feil før. I proposisjonen i 2013 var det 
prognosert med et underskudd på vel 8000 tonn storfekjøtt. Da 2014 
var historie, var underskuddet det dobbelte. 
Ja, det er trist å registrere tapte inntekter for storfekjøttprodusenten 
de siste 15 årene. Enda tristere blir det hvis resultatet er det samme 
etter de neste 15 årene. 
 
TYR er bevisst på at all produksjon skal være ut ifra et markedsbehov. 
Også TYR som organisasjon må tilpasse seg markedet. 
Med jevnt økende medlemstall og flere og flere ammekubønder, er 
det behov for et større TYR. Et TYR med et større og bredere ansvar – 
her nevnes spesielt rådgiving og økt forskerkapasitet.  
Som avlsorganisasjon, med tildelt ansvar fra Staten for norsk 
kjøttfeavl, tar vi ansvaret for utvikling på dette området på største  
alvor. Tyr skal levere framgang. Optibeefprosjektet nærmer seg 
slutten. Noen av konklusjonene er kjent og har fått konsekvenser for 
styrende dokumenter knyttet til kriterier for det nasjonale 
avlsarbeidet. TYR skal fortsette å levere resultat som 
avlsorganisasjon.   
 
Det er en pågående konflikt med Geno om hvor mye som skal betales 
av TYR for produksjon og distribusjon av kjøttfesemin. Geno krever 
en påplussing på 150% -eller to og en halv så mye som i dag. TYR 
mener dette er et urimelig krav og mener det ikke er grunnlag for 
dette ut fra Genos framlagte tall. Styret i TYR har akseptert en økning 
på 60 kroner fra 1.februar i år. Det er fortsatt uenighet. TYR beklager 



at denne situasjonen har oppstått. Det er fortsatt slik at avlerne 
betaler selv 12 500 kroner for å ha en okse på Staur. Dette for at TYR 
sitt regnestykke skal gå opp.  
Økte inntekter fra seminsalget skulle bidra til at avlerne skulle slippe 
å betale denne egenandelen. TYR vegrer seg for å lempe ytterligere 
utgifter over på bonden. I norsk landbruk har dette alt for ofte blitt 
gjort- i stedet for å tilpasse egen organisasjon som resultat av 
endringer. 
Er TYR sitt voksende marked og fremgang interessant for andre i 
landbruksfamilien? Her er det viktig å opptre klokt. 
Jeg har lyst til å sitere Jens von Bustenskjold, en agrar av 
gammelsorten: «Både i krig og kjærlighet er det viktig å kjenne 
motpartens taktikk». 
 
Er TYR som løvetannen, en vårblomst som oppfattes som ugress i eng 
og beite? Er det noen groblad som mener løvetannen tar for stor 
plass? I min plen finnes begge plantene. De formerer seg og utvikler 
seg side om side. Endrer vilkårene seg, må de tilpasse seg. 
 Det er lærerikt å studere naturen. 
 
 
Styreleder i TYRdeltar  ikke på sosiale medier. Der har det foregått en 
debatt om de nye seminprisene. Selv om jeg er tilbakeholden med å 
trekke fram enkeltpersoner i leders tale, -det er så fort å glemme 
noen-gjør jeg likevel et unntak her: 
Takk for innsats og engasjement for TYR sin sak fra våre medlemmer 
Ole Bjørnar Flittie og Kristian Hovde. Det er flott, og er med på å 
styrke samholdet i TYR. 
 
I 2018 må leders tale innom ammekua og klima. Ammekua er ingen 
klimaversting. Norsk produksjon av storfekjøtt er langt mer gunstig 
for klima enn en situasjon hvor store deler av vårt forbruk baseres på 
import. 
 
 



Nye beregninger viser at utslipp av metan fra ammekuproduksjonen 
er lavere enn tidligere antatt. Videre viser tall fra FAO at 
klimaavtrykket i norsk storfekjøttproduksjon er mye lavere enn i land 
vi importerer storfekjøtt fra. Dette er viktig kunnskap å ta med seg i 
den pågående klimadebatten. Ellers gir TYR full støtte til den brede 
tilnærmingen Bondelaget har til klimautfordringen. Her gjøres en god 
jobb. TYR skal bidra gjennom avl og økt kunnskap om 
klimabesparende tiltak i ammekuproduksjonen. TYR skal være en 
aktiv bidragsyter til å nå mål om klimagassutslipp fra norsk jordbruk 
innen 2030. 
Interessen for dyrevelferd har økt jevnt og trutt de siste årene. 
Dyrevelferd er et kollektivt gode og konkurransefortrinn i det 
fremtidige forbrukermarkedet. Mange forbrukere er villig å bruke  
penger på mat fra dyr som har hatt et godt liv.  
Ammekua med kalv på beite er det beste eksempel på god 
dyrevelferd med utnytting av norske gras-og beiteressurser. Dyr skal 
ha det godt.  
TYR skal holde dyrevelferdsfanen høyt. 
  
Også på dette området skal det være stas å være medlem i TYR.  
 
TYR er stolt over at Landbruks-og matminister Jon Georg Dale har tatt 
seg tid til å skrive innlegg i neste utgave av TYR-magasinet. Det han 
skriver er svært interessant. Sitat: 
«Ammekunæringa har marknadsmogelegheiter. Eg meiner det er 
betre å produsere kjøt i Noreg,heller ennå importere det. I 
grovforlandet Norge bør vi klare det.»   
Og videre: «Til jordbruksoppgjeret i 2016 fekk departementet gode 
forslag fra leiinga i TYR.»  
Og til slutt skriver Dale: «For å oppnå vekst i norsk landbruk er det 
viktig med gode innspel for å utvikle landbrukspolitikken. Der har TYR 
spelt ei konstruktiv og god rolle og eg ser fram til dialog også i åra 
framover.» 



Og TYR hilser tilbake: «TYR vil fortsette å være konstruktiv. TYR ser 
fram til fortsatt god dialog. Allerede på fredag skal TYR ha møte i 
departementet. Der skal vi igjen komme med gode forslag. 
 
Som styreleder er jeg også stolt over å forholde meg til en særdeles 
dyktig og arbeidssom daglig leder som med sine entusiastiske ansatte 
gjør en kjempeinnsats for TYR. Styreleder, styret og jeg går ut fra -
også årsmøtet setter stor pris på det arbeidet som gjøres og 
framskrittene som blir gjort.  
Jeg vil videre takke Håkon Marius Kvæken for flott promotering av 
TYR og våre verdier. Hans egenskaper og opptreden er viktigere for 
TYR enn vi kanskje er klar over. 
Videre en takk til alle som har bidratt i utvalg, råd og komiteer. 
Til alle dere i styret: Takk for gode debatter, bidrag og godt 
samarbeid. 
 
TYR er offensiv og framoverlent. Stillstand er tilbakegang. Tiden ligger 
foran oss. Det er opp til TYR som lag om vi vinner seirer også på 
bortebane. Da må TYR ha lagdeler som står sammen og spiller 
hverandre god. Det er flott å score mål. Men i tabellen over oppnådd  
Resultat ved årets slutt, er det poengene som teller.   
Vi skal klatre på tabellen i landbruksfamilien. Pasningene er hardt 
saklig arbeid. Medaljer får vi ikke. Men gleden av å oppnå resultat er 
godt som gull. 
 
TYR er på lag med framtida- er du med? 
 
  
 
 


