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 Protokoll styremøte 

           22-23 august 2018 
      

Til stede fra:    

Styre:  Leif Helge Kongshaug, Torill Helgerud, Per Øyvin Sola, Erling 
Gresseth, Per Ivar Laumann, Inger Johanne Bligaard 

1.varamedlem     Merethe Mørk 

2.varamedlem     

   

Adm:  Oddbjørn Flataker  

    

Møtested: TYRs sine lokaler – Storhamargata 44, Hamar 
Styreleder ønsket velkommen til 2 dagers møte, der vi har noen svært viktige saker som vi skal 
bruke nødvendig tid på. 

Framtidig strategier / ressursbehov og prioriteringer for å nå vedtatte mål i strategiplanen er 
hovedelementene. 

 

Sak 72-2018. Godkjenning av innkalling og saksliste. 

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjent. 

Under eventuelt.  Godtgjørelse for daglig leder. 

Mail fra Blonde - svar.  

 

Vi tar saker 73 tom 74 først i dag så går vi over sak 80 – og fortsetter med det ut dagen 

Sak 73 -2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20-21 juni  2018 

Vedtak: 

Protokoll fra styremøte den 20-21 2018 godkjennes og underskrives av de som var tilstede.  

Sak 74 - 2018 Orienteringssaker 

Sak 74 a Orientering fra møter vi har deltatt i 

Sak 74 b Rapport fra det organiserte avlsarbeidet. 

Sak 74 c Generell orientering fra administrasjonen. 

 

Vedtak. 

Styret tar orienteringene i sak 74a,74b og 74c til etterretning.  

Sak 75 -2018 Fôrsituasjonen i år – konsekvenser for ammekunæringen 

Det var med saksdokumentene laget beskrivelse over den vanskelige fôrsituasjonen som har 

vært/ er i store deler av landet. 

Styret uttrykte bekymring for situasjonen og hvordan dette vil påvirke mordyrtallet for 

ammekua.  At det blir slaktet en del mordyr må vi forvente, men det tyder på at ammekua går 

først på gårder som har både melk – og ammekuproduksjonen. 

Dette er og en bekreftelse på forskjell i inntjening mellom disse produksjonene. 
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Vedtak. 

 

Styret tar orienteringen om antatt konsekvenser om fôrsituasjonen for den grovfôrbaserte 

storfekjøttproduksjonen til etterretning. Det lages et notat om generelle råd som legges ut på TYRs 

nettsider. 
 

Sak 76 -2018 Regnskap per juli 

Med saksdokumentene var det lagt med oversikt over regnskaper med kommentarer per juli 

2018. 

Inntektene er vel 440 tusen høyere enn i budsjett, mens kostnadene er 450 tusen høyere enn 

budsjett. 

Resultat per juli er på 2,44 millioner kroner som er noe lavere enn fjoråret. 

Vedtak. 

Styret tar orienteringen om regnskaper per juli til etterretning.  

 

Sak 77-2018   Avtale om kjøp av tjenester -avlsrådgiving fra Tine. Endelig forslag til avtale  

 
Styret behandlet forslag til samarbeidsavtale mellom TYR og TINE knyttet til kjøp av 

avlsrådgiving i sak 62-2018 som gjorde slikt vedtak: 

Vedtak:  

Styret støtter forslaget til avtale om kjøp av avlsrådgivingstjeneste for TYR sine medlemmer fra 

TINE som en betalt tjeneste fakturert til hvert enkelt medlem fra TINE som bestiller slik rådgiving.  

Nødvendige avklaringer og korrigeringer gjøres i avtalen etter tilbakemelding fra Animalia, 

Nortura og KLF.  
 

Det har kommet noen innspill fra Animalia, Nortura og KLF til avtalen, som er tatt med i forlag til justert 

avtale. 

Etter gjennomgang av avtale med vedlegg gjorde styret slikt vedtak. 

 

Vedtak: 

Styret slutter seg til forslag til revidert avtale mellom TYR og TINE. Eventuelle justeringer tas inn i avtalen 

etter møte i samarbeidsrådet i Storfekjøttkontorollen. 

 

Sak 78-2018 Avlsrådgiving til Aktive avlsbesetninger(oppstart) 

Styret har i saken 55-2017, 117-2017 og sak 62-2018 gjort vedtak knyttet til avlsrådgiving til reinrase- og 

krysningsbesetninger. 

I sak 62-2018 og vedtak i samme sak knyttet til introduksjonstilbud for avlsrådgiving for Aktive 

avlsbesetninger.  Forslag fra administrasjonen er at det gis et tidsbegrenset tilskudd til slike besetninger i 

en oppstartsperiode tom 1. april 2019. 

Styret hadde en grundig diskusjon om saken og gjorde slikt vedtak: 

Vedtak. 

Saken utsettes. Administrasjonen vurderer alternativer for økt registeringsgrad generelt i 

ammekubesetningene. 
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Sak 79 -2018 Økt inntjening i ammekuproduksjonen. Hvordan forankre det videre 

arbeidet med økt lønnsomhet for alle som driver med ammekua?  

Størrelse på bruk-regionale forskjeller-soner. Tema på Ledersamlingen – Oppdrag til 

Økonomiutvalget. 
 

Det var med saksdokumentene laget en detaljert oversikt over den økonomiske utviklingen for 

ammekuproduksjonen ut fra endringer i de siste jordbruksoppgjørene.  

TYR sine overordna målsetninger knyttet til produsentøkonomien i strategiplanen er slik: 

 

Produsent økonomi: 

Den spesialiserte storfekjøttproduksjonen skal ha en inntekt som er på høyde med andre produksjoner i 

norsk landbruk 

 
De siste årene har inntjeningen blitt noe bedre for den spesialiserte storfekjøttproduksjonen og fra siste 

jordbruksoppgjør er det referansebruk beregningene slik. 

Beregningene er helårsvirkning på referansebruket av pris og tilskudds- endringer, inkl anslått 

kostnadsendringer til 2019. Kroner per årsverk, inkl. verdi av jordbruksfradraget. 

 

Ref-
bruk 

 
Produksjonstype  

2016 2017 2018 2019 

1 Melk og storfeslakt, 29 årskyr. Landet 382500 388800 378200 408800 
2 Korn, 386 dekar korn. Landet  272400 281200 231500 293400 
3 Sau. 167 vinterfôra sauer. Landet 218300 175400 167100 170200 
4 Melkeproduksjon geit,133 årsgeiter. Landet 448300 446400 449200 462200 
5 Svin og korn, 47avlsvin +278 dekar korn. Landet 518900 407000 350900 350100 
6 Egg og planteproduksjon,6596 høner + 266 daa korn. Landet. 420900 466900 438800   459600 
7 Poteter og korn, 125 daa poteter, +432 daa korn. Landet 352900 370800 350800 403300 
8 Storfeslakt / ammekua, 32 ammekua. Landet  293200 298900 294100 318100 
9 Frukt og bær 52 dekar frukt og bær. Landet  352800 352600 359600 401800 
10 Fjørfekjøtt og planteproduksjon. 111313 fjørfeslakt. Landet 412000 317400 233700 210800 
11 Økologisk melk og storfeslakt, 26 årskyr. Landet 353900 360500 355500 390500 
12 Melk, de 1/3 minste melkebrukene,15 årskyr. Landet 316800 323000 324300 351200 
13 Melk, de1/3 største melkebrukene, 46 årskyr. Landet 422000 429000 408400 427100 
14 Melk, de 25 største melkebrukene,65 årskyr. Landet 484800 490300 462800 480300 
15 Melk, storfeslakt, 33 årskyr, Østlandets flatbygder 406300 405500 363700 378900 
16 Melk og storfeslakt, 27 årskyr, Østlandets andre bygder 380100 384800 372300 406900 
17 Melk og storfeslakt,36 årskyr. Agder og Rogaland, Jæren 438300 448600 414400 425200 
18 Melk og storfeslakt, 26 årskyr Agder/Rogaland andre bygder 357500 363900 354000 388900 
19 Melk og storfeslakt 28 årskyr Vestlandet 350500 355100 344500 380000 
20 Melk og storfeslakt, 31 årskyr Trøndelag 399300 405200 379600 401900 
21 Melk og storfeslakt,25 årskyr. Nord Norge 393900 400800 391900 416100 
22 Korn < 400 dekar korn (235 dekar) Østlandet 94000 101500 44400 99900 
23 Korn, de 20 største brukene,851 dekar korn, Østlandet 478700 493200 440700 512900 
24 Korn og korn/svin, 331 daa korn +23 avlssvin, Trøndelag 477900 386100 332800 345500 
25 Sau, 137 vinterfôra sauer. Vestlandet 174500 143000 138600 151100 
26 Sau,171 vinterfôra sauer. Nord Norge 270200 228600 219600 224600 
27 Sau, de 25 største sauebrukene, 291 v.f sauer. Landet 272200 213300 202600 202200 

 

 

Endringer mellom referasebruk nr 1 og nr 8 

Ref-
bruk 

 
Produksjonstype  

2016 2017 2018 2019 

1 Melk og storfeslakt, 29årskyr. Landet 382500 388800 378200 408800 
8 Storfeslakt / ammekua, 32 ammekua. Landet  293200 298900 294100 318100 
 Differanser mellom når 1 og når 8 -89300 -89900 -84100 -90700 
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Etter innføring av ny AKsone 5B, samt økt distriktstilskudd for kjøtt blir forskjellen inntekt til vederlag 

mellom bruk og mellom produksjoner ytterligere større. 

Ak tilskudd på referansebruk i sone 1og 2 og sone 5 B, er på  nesten 97 tusen og mellom sone 1 og sone  7 

på nesten 112 tusen når en legg til grunn  et arealbehov på 320 da. 

Forskjell mellom Ak sone 1 og 2 og soner , 3 og 4 er henholdsvis kr 27200, kr 33600. 

 

Forskjell i distriktstilskudd kjøtt mellom sone 1 og soner 2, 3, 4 og 5 er henholdsvis kr 44625, kr 68425 kr 

100300, og  kr 105400. 

Forutsatt for alle er leveranse på 8,5 tonn slakt per åre.     

 

Spørsmålet som en må stille i disse diskusjonene er: 

1. Skal referansebruk nr 8 ha samme inntektsgrunnlaget som andre produksjoner som 
det er naturlig å sammenligne seg med slik det er nedfelt i TYRs overordna 
målsetninger i strategiplanen. 

2. Skal ammekunæringen være en selvstendig næring eller være en tilleggsnæring til 
andre produksjoner eller yrke. 

3. Er det mulig å opprettholde ammekunæringen i AK sone 1 og 2 i kombinasjon med 
Dk sone 1. 

4. Hvilken produksjon skal ivareta areal i AK sone 1 som ikke kan brukes til korn / 
grønnsaker eller frukt. 

 

Styret hadde en grundig diskusjon rundt problemstillingene og gjorde slikt vedtak. 
 

Vedtak   

Styret tar orienteringen til etterretning. 

Økonomiutvalget innkalles og forbereder saken til ledersamlingen  

 

Sak 80-2018 Organiseringen av TYR som avlsorganisasjon- Kompetansebehov på kort og 

lang sikt.  

TYR som interesseorganisasjon. Kompetanse på kort og lang sikt. 

 

Styret har satt organisering og kompetansebehov på dagsorden som en konsekvens av ny 

revidert strategiplan. 

Med sakspapirene var det lagt ved en utredning med utgangspunkt i de milepælene 

organisasjonen har vært gjennom. 

Organisasjonen har de senere årene hatt en god utvikling administrativ i tråd med økte 

inntekter. 

Styret har videre og vedtatt at avlsarbeid med basis i GS iverksettes. 

Ressursene knyttet til avlsarbeidet er organisert i Team Avl. 

Det er og fra august gjort endringer i Informasjon og organisasjon, der disse funksjonene har 

egne ansvarlige. 

Leder i avlsrådet hadde og laget et eget notat til styret knyttet til saken. 

Styret hadde en omfattende diskusjon og gjorde slikt vedtak. 
 

Vedtak 

Som avls og interesse organisasjon står TYR foran viktige epoker framover. TYRs overordna 

strategiplan, siste reviderte i mars 2018, har klare mål og prioriteringer. 
I tråd med trender i tiden blir arbeidet som avls og interesseorganisasjon svært viktig. 
TYR har det nasjonale ansvaret for avlsarbeidet på kjøttfe. Innføring og bruk av GS i avlsarbeidet 

medfører at ressurser må prioriteres på en ny måte. 
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Ressursbehov i organisasjonen vurderes i tråd med gjeldene strategiplan. Saken blir fulgt opp i de 

kommende styremøtene.  
 

 

Sak 81-2018 TYRs ledermøte 10-11 oktober . Forslag til saksliste 

Informasjon om ledersamling og foreløpig program ble sendt ledere i rase og fylkeslag 25. juni. 

Styret behandlet og saken i sak 60c 2018. 

Styremøte er dagen før ledersamlingen den 9. oktober med oppstart etter lunch. 

Styret gikk gjennom forslag til program og gjorde slikt vedtak. 

 

Vedtak: 

Forslag til program er fornuftig. Må vurdere starttidspunkt i forhold til flyavganger. 

 

Sak 82-2018 Eventuelt 

Sak 82 a. Brev fra Norsk Blondeforening. 

Mail fra Blonde mottatt 19. juni ble referert. 

Vedtak: 

Administrasjonen gir tilsvar på brevet der en tar hensyn til nødvendige overordna forhold. 

 

Sak 82 b. Lønnsjustering daglig leder. 

  

Vedtak: 

Lønn til daglig leder justeres etter gjeldene regler og etter enstemmig vedtak i styret fra 1. juni  

 

Sak 83-2018 Åpen post /evaluering av styremøte 

Styret hadde en evaluering av styremøte. Tilbakemeldingen på 2 dagers møte er positivt og må 

vurderes om det skal være flere møter over 2 dager. 

 

 

Hamar , 22-23 august  2018 
 

Leif Helge Kongshaug                    Erling Gresseth                      Torill Helgerud                        

 

 

Per Ivar Laumann           Per Øivin Sola         Inger Johanne Bligaard 

                

 

 

Kopi: Merethe  Mørk        


