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Innledning  

Referansebruk 8 «Ammekyr og storfeslakt» hadde i 2019 et beregnet vederlag til arbeid og kapital på 

kr 180.800,- pr årsverk. Sammenlignet med de andre produksjonene er ammekuprodusentene blant de 

med lavest vederlag. For Jordbruksforhandlingene 2022/23 må derfor inntekten til 

ammekuprodusentene økes med nærmere kr 250.000,- for å komme opp på nivå med andre grupper i 

landbruket. 

 

Den kraftige veksten i kostnader til energi, gjødsel og andre driftsmidler det siste halvåret har 

imidlertid ført til at økonomien har forverret seg dramatisk. Til tross for at ammekuproduksjonen ble 

beregnet kompensert med 31.259,- pr bruk i tilleggsforhandlingene i oktober 2021, viser beregninger 

at gjennomsnittsbruket har tapt omkring 40-50.000 kroner.  Dette er tall som er referert av Tveit 

Regnskap i januar 2022. 

 

Det er avgjørende at de økte kostnadene kompenseres fullt ut, før en starter forhandlinger om 

inntekstvekst.  

 

Det har gjennom mange år vært et betydelig underskudd på norsk storfekjøtt som kompenseres med 

import utover avtalt tollfri kvote på 9.000 tonn. I 2021 er importen beregnet til nærmere 20.000 tonn 

totalt. Foreløpig prognose for 2022 viser et underskudd på 2300 tonn, når den tollfrie importen er 

medberegnet. Markedsregulator påpeker derfor risiko for overproduksjon og behov for virkemidler for 

regulering. Engrosprisen på kjøtt har økt med kr 3,50 pr kg siste året (gjennomsnittlig engrospris), men 

markedsregulator påpeker at importkonkurransen gjør det vanskelig å øke engrosprisen vesentlig 

utover dette. 

 

WTO-avtalen gir mulighet for å velge krone- eller prosenttoll avhengig av hva som gir best beskyttelse. 

I 2013 ble toll på biff og filet av storfe endret til prosenttoll, mens det er kronetoll på andre kjøttstykker 

som ikke er utbeinet. Kronetoll gir i dag en importbeskyttelse på 6 -7 kroner pr kilo, mens prosenttoll 

gir tilsvarende tollbeskyttelse på omkring 100 kroner pr kilo.  

 

 

 

Økonomi 

Driftsgranskingene  2020 viser at den 

gjennomsnittlige jordbruksinntekten for et 

årsverk var 327.600 kroner. Av de ulike 

driftsformene hadde ammeku av de laveste 

inntektene med 212.000 kroner. Det betyr at 

inntekten er i ammekuproduksjon er 35% lavere 

enn gjennomsnittet.  

 

Erfaringen er at mange av ammekuprodusentene 

vurdere å legge ned produksjonen. Det oppleves 

heller ikke mulighet for å styrke økonomien ved å 

    TYR mener 

• Økonomien i ammekunæringen må økes betydelig i 2022, og i hovedsak må det skje 

gjennom økte budsjettmidler.  

 

• Handlingsrommet for innføring av prosenttoll på hele- og halve skrotter må tas i bruk. 

Dette må utnyttes slik at markedet kan bidra så mye som mulig i forhold til framtidig 

inntektsøkning.  
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utvide produksjonen. Begrenset tilskudd til mer enn 40 kyr medfører at de som har driver mer 

omfattende ammekuproduksjon vurderer å redusere produksjonen.  

 

Regnskapstall fra autoriserte regnskapsfirma viser 

at en må ha mer enn 3 ammekyr for å ha samme 

dekningsbidrag som èn melkeku. Dette må tas 

hensyn til i utformingen av ulike 

tilskudd/innretninger basert på dyretall. 

 

TYR mener det må utarbeides flere 

referansebruksberegninger for ammeku der en 

hensyntar soner for AK-tilskudd og Distriktstilskudd 

kjøtt. Dette er nødvendig, og vil være et viktig bidrag 

for å avdekke forskjeller mellom landsdeler og 

omfang. TYR stiller også spørsmål ved om 

eksisterende referansebruk gir et reelt bilde av den 

gjennomsnittlige ammekuproduksjon, da flere av 

kostnadspostene virker kunstig lav.  

 

 

 

 

Utvikling i produksjonen 

Drøvtygger-produksjon i Norge er redusert fra om 

lag 50 % av all kjøttproduksjon for 20 år siden, til at 

den nå er om lag 30 %. Dette er en lite ønsket 

utvikling i forhold til den landbrukspolitiske 

målsettingen om landbruk over hele landet. Dyrking 

av grovfôr og store beiteressurser er betegnende 

for landbruket i distriktene. Det er en erkjennelse at 

bærekraft er mer enn klimautslipp, og derfor er 

storfekjøttproduksjon i Norge bærekraftig og viktig 

for utviklingen for norsk landbruk.  

 

Det er det totale antall fødte kalver i norsk 

storfehold som direkte påvirker norsk 

sjølforsyningsgrad av storfekjøtt. Trenden er at 

det har vært økning i antall ammekyr, og antall 

melkekyr reduseres.  

 

På grunn av korona har siste året vært et unntak 

med hensyn på mjølkeproduksjon. 

Befolkningsvekst og økt forbruk av ost tilsier økt 

behov for melk, men de siste årene er denne 

Figur 1 Tall fra Tveit Regnskap 

    TYR mener 

• At avtalepartene må sørge for å etablere flere referansebruk for ammekuproduksjon slik 

at en tydeligere ser økonomien i ulike områder og størrelser. 

 

• At virkemiddelbruken må vurderes nærmere når Budsjettnemda kan legge fram et 

tilstrekkelig tallgrunnlag for å sammenligne den økonomiske utviklinga for ulike 

bruksstørrelser og soner. 
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veksten er dekket gjennom økt osteimport. Forbruket av drikkemjølk reduseres. For 2022 er derfor 

melkekvoten satt til 0,99. Dette bekrefter trenden med fortsatt nedgang i mjølkeproduksjonen, og 

behovet for økt ammekuproduksjon for å sikre norsk sjølvforsyningsgrad.  

 

 

 

 

Markedssituasjonen 
I 2021 ligger det an til en total import på nærmere 20.000 tonn inkludert den tollfrie kvoten på omkring 

9.000 tonn. Importkvoten1) fordeler seg slik: 

• WTO: 1084 tonn 

• GSP 2): 665 tonn biff/fileter omregnet storfekjøtt m/ben 

• SACU 3): 4756 tonn m/ben’ 

• EU: 2500 
1) Tall fra Norges Bondelag 

2) GSP gir muligheter for import av varer, tollfritt eller mot nedsatt toll, fra utviklingsland til Norge 

3) SACU er forkortelsen for South African Customs Union og består av følgende land: Botswana, Namibia, Lesotho, Eswatini og Sør-Afrika. 

 

 

Ifølge Totalmarked i Nortura er det 

prognosert et underskudd på 2300 

tonn storfekjøtt i 2022. Dette er 

inkludert den tollfrie kvoten på 9.000 

tonn.  

 

Figuren til høyre viser planlagt 

engrospris (PGE) og oppnådd 

engrospris i perioden 2018 til uke 35 

i 2021. Økning er 3,50 kroner pr kilo 

fra 2020 til 2021 (uke 37). Dette er 

en økning på 28.000,- kroner for en 

produksjon med 8.000 kg kjøtt.  

 

 

Markedsregulator mener det er en utfordring øke prisene på grunn av importkonkurransen. WTO-

avtalen gir som kjent mulighet for å velge krone- eller prosenttoll avhengig av hva som gir best 

beskyttelse. Ved å innføre prosenttoll på hele, halve og kvarte skrotter gis det mulighet for å øke 

engrosprisene betydelig mer, sett i forhold til de siste prisøkninger. Endring i importbestemmelsen gir 

mulighet for å styrke økonomien i ammekuproduksjonen gjennom økte markedsinntekter. 

    TYR mener 

• Det er netto nedgang i antall mordyr. Ammekuproduksjonen må stimuleres slik at 

nedgangen i melkeproduksjon kompenseres med økt ammekuproduksjon.  

 

• Nedgang i mordyr medfører at grovfôrarealer går ut av drift. Resultatet er brakklegging 

og gjengroing av dyrkbar jord.  

 

• Det må fortsatt stimuleres til økt produksjon i områder der nedgangen i antall mordyr er 

størst.  
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Bærekraftig og lønnsom  
Det er internasjonalt en økende erkjennelse av at bærekraft handler om mye mer enn utslipp av   

klimagasser. Man må se på utnyttelsen av det naturgitte ressursgrunnlaget og hvordan  

produksjonen påvirker nærmiljø og biologisk mangfold. Norge har naturgitte forutsetninger for  

å bruke grasressurser til produksjon av kjøtt.  

 

Ammekua bidrar til en bærekraftig 

storfekjøttproduksjon med sin diende kalv som 

utnytter beite i inn- og utmark fra mai/juni til 

september. Driftsformen ivaretar kulturlandskapet 

og er en bidragsyter til å øke 

landbruksproduksjonen i distriktene.  

Ammekuproduksjonen er et viktig bilde i 

landskapet i forhold til omdømmebygging for 

norsk landbruk.  

 

97% av fôret i ammekuproduksjon er norske 

råvarer og 93% av den totale fôrrasjonen er grovfôr 

og beite. Oppfôring av okser har også en 

norskandel på 86% av totalen. Dette bekrefter at norsk storfekjøttproduksjon er bærekraftig.   

 

God dyrevelferd bidrar også til en bærekraftig produksjon. Lite antibiotikaforbruk, vesentlig del av 

grovfôret tas opp  på beite og at en betydelig del av produksjonen foregår i løsdrift bidrar til god 

dyrevelferd. Det er likevel en del av ammekuproduksjonen som fortsatt er i båsfjøs. På linje med 

mjølkeproduksjonen er det viktig at også ammekuproduksjonen prioriteres med 

investeringsvirkemidler, slik at det er mulig å tilpasse seg krav om løsdrift fra 2034. Denne satsingen 

må også gjenspeiles i de regionale retningslinjene for tildeling av midler fra Innovasjon Norge.  I en 

spørreundersøkelse som er sendt medlemmene i TYR er det om lag 20% som svarer at de har 

ammekyr oppstallet på bås. 40% av de spurte svarer at det er behov for omfattende investeringer i fjøs 

og driftsbygninger. 66% av de som har behov for investeringer oppgir at investeringen er på mer enn  

1,5 millioner kroner. 

 

Økt utnyttelse av inn- og utmark av storfe, som er avlet fram for å utnytte disse ressursene, er derfor 
avgjørende for den framtidig norsk storfekjøttproduksjon. TYR mener at effekten av beitebruk knyttet 
til albedo og karbonbinding må framsnakkes tydeligere i klimadiskusjonene for drøvtyggere. Det er 
derfor bra at dette vektlegges både i avtalen mellom landbruket og Staten om klimakutt, og i 
regjeringens Klimaplan.  
 

    Tyr mener 

• At avtalepartene må vurdere handlingsrommet innenfor dagens tollvern. Det må jobbes 

for å endre fra kronetoll til prosenttoll på hele,- halve- og kvarte skrotter. Dette gjelder 

både for frossen og kjølt vare. Det vil gi mulighet for å øke prisen på norsk storfekjøtt. 

 

• At  husdyrtilskudd og driftstilskudd til ammeku må styrkes da det ikke er mulig å ta ut 

nødvendig inntekstvekst i markedet 

Figur 2 Tall fra Kjøttets tilstand 2021 
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Grovfôr 
Norsk matproduksjon har sitt utgangspunkt i de nasjonale ressursene.  I alle deler av landet er en stor 

del av det jordarealet som er i aktiv produksjon leiejord. Andel leiejord er økende, og det en utfordring i 

forhold til utvikling og vedlikehold av grovfôrarealet.  

 

Økt satsing på grovfôrkvalitet og effektivitet er svært viktig i et klimaperspektiv. Prosjektet «Grovfor 

2020» viste store forskjeller både i produksjonskostnader og kvalitet. Det viser at det er muligheter for 

å effektivisere og forbedre grovfôrproduksjonen. God agronomi må derfor vektlegges i fordeling av 

tilskudd for grovfôr. 

 

 
 

  

    TYR mener 

• At ammekuproduksjonen skal ha sin basis i grovfôr og beite på inn- og utmark. 

 

• At storfe som er avlet fram for å utnytte inn- og utmark er avgjørende for den framtidige 

norske storfekjøttproduksjon.  

 

• At effekten av beitebruk knyttet til albedo og karbonbinding må framsnakkes tydeligere i 

klimadiskusjonene  

 

• At det legges til rette for beitebasert storfeproduksjon gjennom økte satser for 

beitetilskudd og utmarksbeitetilskudd.  
 

• At det må innføres et nytt beitetilskudd – «Ku med kalv på beite». Dette vil være et 

målrettet tilskudd til en produksjon som skal kompensere for nedgangen i antall mordyr i 

mjølkeproduksjonen. 

 

• At investeringstilskudd for tilpassing til løsdriftskravet på små- og mellomstore bruk 

styrkes. 

    TYR mener 

• At økonomien i grovfôrproduksjonen må bedres slik at det blir mer interessant å dyrke 

grovfôr av god og riktig kvalitet. 

 

• At konsesjonsbehandling der jordeier og driver er enig om overdragelse av jord til aktiv 

driver, må forenkles og virkemidlene må målrettes. 

 

• At det utredes ordninger i tilskuddssystemet for areal som stimulerer til god agronomi 

gjennom fornying og vedlikehold av grasarealet. 
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Norsk kjøttfeavl 
TYR er tildelt det nasjonale ansvaret for norsk kjøttfeavl. Som avlsorganisasjon har TYR siden 90-tallet 

avlet på genetikk for det norske markedet med basis i grovfôropptakskapasitet og fôrutnyttelse. Det er 

slik genetikk som blir prioritert i selekteringen i avlsarbeidet, og dette er svært nødvendige 

forutsetninger for å avle fram genetikk som passer til å utnytte de norske gras- og beiteressursene. 

 

TYR sin avlsstrategi er knyttet opp mot organisasjonens visjon «Bærekraftig og lønnsom». Derfor er 

over 40 % av rangeringen av ny genetikk knyttet opp mot GFO (grovfôropptakskapasitet) og FUP 

(fôrutnyttelse). Vi mener dette vil være et avgjørende bidrag for å produsere kjøtt på norske ressurser 

med lavest mulig klimaavtrykk. 

 

I dag eies de fleste oksene som testes i avlsarbeidet av bønder. Disse betaler omkring 1,2 millioner 

kroner i testavgift til avlsarbeidet i TYR. Oksene i test selges etter at testomgangen er avsluttet. For de 

beste oksene gir dette en betydelig gevinst til oppdretterne, mens oppdrettere av kalver som ikke når 

opp i testen kan tape penger på sine okser. Ut fra dette kan det være en risiko for at avlsarbeidet i 

større grad enn ønskelig blir styrt av oppnådde priser, enn nødvendig avlsframgang for raser som der 

drives nasjonalt avlsarbeid på. 

 

TYR ønsker å endre dagens ordninger slik at testoksene kjøpes av TYR, og eies av fellesskapet. 

Ordningen medfører imidlertid at en enda større del av avlsarbeidet må finansieres av TYR, men at  

resultatet av avlsarbeidet går i sin helhet tilbake til fellesskapet. For å gjennomføre denne endringen 

må tilskudd til avlsarbeidet på kjøttfe økes. 

 

Genomisk seleksjon skal tas i bruk i avlsarbeidet i TYR. Det er viktig for å sikre en raskere 

avlsframgeng. Samtidig er det startet et prosjekt i regi av blant annet TYR og Animalia, med sikte på å 

utrydde disruptive gener i populasjonen. Økt antall genetiske analyser bidrar derfor både i avlsarbeidet 

og i arbeidet med å kartlegge genstatus til den spesialiserte storfekjøttproduksjon. Økt tilskudd til 

avlsarbeidet kan bidra til en raskere økning i antall genetiske analyser. 

   

 

 

  

    TYR mener 

• At det pionerarbeidet som legges ned i å avle fram dyr med god fôrutnytting og høyt 

grovfôropptak  må anerkjennes som samfunnsviktig i et bærekraftsperspektiv. 

 

• At tilskuddet til det nasjonale avlsarbeidet økes slik at fenotypetesten i helhet finansieres 

av fellesskapet. 

 

• At tilskuddet til avlsarbeidet økes slik at avlsarbeidet kan utvikles ytterligere med vekt på 

nye egenskaper og økonomi. 

 

• At tilskuddet til avlsarbeidet økes slik at antall genomiske analyser kan økes, og dermed 

bidra til raskere avlsframgang og kartlegging av genstatus i den spesialiserte 

storfekjøttproduksjon 
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Tiltak fra TYR 
 
Nedenfor er en konkretisering og gjennomgang av forslag til tiltak for å styrke økonomien og sikre 
utvikling av norsk ammekuproduksjon. 
 

Tiltak 1: Ku med kalv på beite 
TYR har i flere år fremmet forslag om at det etableres et eget tilskudd for «Ku med kalv på beite». 
Tilskuddet kommer i tillegg til dagens beitetilskudd. Tilskuddet skal stimulere ytterligere til bruk av 
beite, og bidra til god dyrevelferd ved at ku og diende kalv i enda større grad slippes på beite.  
 

I tillegg til grovfôrarealet på fulldyrket mark er det store arealer i alle soner som kan bli utnyttet bedre 

som beiteareal. Et slikt målrettet tiltak vil være et stimuli for å øke storfekjøttproduksjonen på norske 

ressurser, samtidig som økt beitebruk også er et godt klima- og dyrevelferdstiltak. TYR mener at et 

slikt tilskudd ikke skal gis for beite på fulldyrket areal. 

 

«Ku med kalv på beite»: 

• Tilskudd pr ku med kalv på beite i alle soner           -    kr 3.000.- 

Beitebruk krever ressurser i form av tilrettelegging av blant annet infrastruktur og tilsyn. Dette må 

derfor kompenseres bedre økonomisk enn i dag. Det forutsettes derfor at beitetilskudd på innmark og 

utmark opprettholdes på dagens nivå uavhengig av innføring av «Ku med kalv på beite»..  

 

Det er utarbeidet utkast til retningslinjer for en eventuell innføring av «Ku med kalv på beite». Denne 

følger som vedlegg. 

 

Tiltak 2: Økt driftstilskudd  
Driftstilskudd er et av de viktigste tilskuddene for ammekunæringen, og er slik i dag: 

 

Sone 1-4 
6-39 ammekyr - kr 3.664,- pr dyr 

40 eller flere ammekyr - kr 146.560,- pr bruk 

Sone 5-7 
6-39 ammekyr  - kr 4.838,- pr dyr 

40 eller flere ammekyr - kr 193.520,- pr bruk 

 

 

TYR foreslår at driftstilskuddet videreføres, men at det styrkes betydelig der små og mellomstore bruk 

prioriteres mest. Det må samtidig legges opptil at taket heves slik at økonomien styrkes også på 

øvrige bruksstørrelser. For 2022/23 foreslås tilskuddet endret slik: 

 

Sone 1-4 
6-39 ammekyr - kr 9.000,- pr dyr 

40 eller flere ammekyr - kr 360.000,- pr bruk 

Sone 5-7 
6-39 ammekyr  - kr 10.000,- pr dyr 

40 eller flere ammekyr - kr 400.000,- pr bruk 

 
Det understrekes at dette tilskuddet må samordnes med eventuell melkeproduksjon fra samme 
foretak, da innretningen på tilskuddet først og fremst skal gjelde for små og mellomstore bruk med 
ammeku.  
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Tiltak 3: Økt tilskudd husdyr  
 

 

Tilskudd til husdyr er i dag kroner 4.180,- pr ammeku til og med 50 ammekyr. For 51 eller flere 

ammekyr er tilskuddet kr 770,- pr ku. Det foreslås en differensiert økning i husdyrtilskuddet, der det 

innføres en ny gruppe fra 51-75 ammekyr. Det foreslås økning på kr 520,- pr ammeku for de første 50 

ammekyr, og økning på kr 1.230,- pr ku for ammeku 51 til 75. For mer enn 75 ammekyr foreslås det at 

satsen økes fra kroner 770,- til kr 800,- pr dyr. 

 

For andre storfe er tilskuddet kroner 770,- pr dyr, og TYR foreslår en økning på kr 30,- pr dyr for denne 

gruppen.  

 

For 2022/23 blir da forslag til satser på husdyrtilskudd ammeku; 

 

• Tilskudd husdyr  

o ammeku 1-50   - kr 4.700,- 

o ammeku 51-75 - kr 2.000,- 

o ammeku + 75  - kr    800,- 

  

• Tilskudd andre storfe  - kr     800,-  

 

 

 

Tiltak 4: Økt pris på storfekjøtt 
Det må jobbes for at pris i markedet økes slik at det fortsatt er et vesentlig bidrag til totaløkonomien i 
ammekuproduksjonen. Endring fra krone- til prosenttoll er nødvendig for at prisen til produsent kan 
økes til et nødvendig nivå. Forutsatt et sterkere tollvern foreslår TYR; 

 
• Pris på storfekjøtt til produsent økes slik at den som minimum holder tritt med 

kostnadsutviklingen i storfekjøttproduksjonen. 

 

Tiltak 5: Tilskudd til norsk kjøttfeavl   
 

Det er behov for et særegent avlsarbeid på kjøttfe med hovedvekt på grovfôropptak og fôrutnyttelse. 

TYR har tatt flere grep for å styrke avlsarbeidet ytterligere, blant annet ved innføring av genomisk 

seleksjon. Videre er det ønske om å fjerne testavgiften til de som leverer dyr til avlsarbeidet, og at TYR 

kjøper alle oksene som er i test. Dette styrker avlsarbeidet for felleskapet, og TYR mener derfor at 

tilskuddet over jordbruksavtalen må økes. I 2022 mottar TYR kroner 2.335.000 i støtte til avlsarbeidet.  

Økte kostnader til innkjøp av okser til test, økt omfang av genetiske analyser  og økte kostnader til 

distribusjon er grunnlag for å øke tilskuddet til avlsarbeid.  

 

Sammenlignet med andre avlsorganisasjoner utgjør tilskudd en relativt liten del av omsetningen i TYR.  

 

• TYR mener at avlsarbeidet i TYR må styrkes ved at tilskudd over jordbruksavtalen 

økes med 4 millioner kroner. 
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Tiltak 6: Andre tiltak 

 
Satser for tilskudd avløsning til ferie og fritid  

TYR ber om at satsene for de ulike dyreslagene justeres slik at de i større grad gjenspeiler 

arbeidstidsforbruket mellom melkeku og ammeku beregnet til 50 %. I tillegg mener TYR 

det er grunnlag for å øke maksimalsatsen for avløsning til ferie og fritid.  

• Tilskudd avløsning ammeku – ny sats kr (4204*0,5) = kr 2.102,- 

• Maksimalsats for avløsning til ferie og fritid – ny sats kr 130.000 

 

Produksjonskrav og driveplikt av areal     

TYR er glad for at Stortinget opprettholder produksjonskravet til areal for å få tilskudd. TYR ber derfor 

om at myndighetene håndhever regelverket om driveplikt av jordbruksareal.  

Konsekvensene av høy andel leiejord må settes på dagsorden. Den aktive driveren må ivaretas bedre 

enn det som er tilfelle i dag. Jordleie er en utgift for den aktive bonden og må tas med i 

kostnadsberegningen når inntekstberegningen foretas. I dagens beregninger er dette sett på som 

internt i landbruksnæringen. Dette gir feil utslag i inntekten for den aktive bonden. 

 

Fett-trekk og kvalitetstilskudd storfekjøtt. 

TYR mener det er feil at fett-trekk knyttes til kvalitetstilskuddet. Med redusert påsett av nye kviger, 

både i melke- og ammekubesetninger, vil dette medføre at flere kviger må framfôres til slakt. 

Koblingen mellom kvalitetstilskudd og fett- trekk kan medføre at det nå blir flere som vil slakte 

kvigekalven i stedet for å fôre den fram. TYR ber derfor om at koblingen mellom kvalitetstilskudd og 

fett-trekk fjernes. Kostnader knyttet til fett må være en sak som i sin helhet håndteres av 

varemottakere. 

 

Arealets produksjonsgrunnlag  

 

Arealets produksjonsgrunnlag må i større grad legges til grunn for utbetaling av tilskudd. Dagens AK 

soner ble i sin tid laget ut ifra helt andre forutsetninger knyttet til både kartgrunnlag og oversikt over 

arealets sitt produksjonsgrunnlag.   

 

Ordningen som gjelder i dag, er for grovmasket til at ordningen føles rettferdig i forhold til arrondering 

og utnyttelse av arealet. Dagens ordning for beregning av AK-tilskudd bør gjennomgås og endres slik 

at tilskudd utbetales ut fra arealets produksjonsgrunnlag. 

 

I tillegg mener TYR at det bør vurderes å gjeninnføre AK-tilskudd i sone 1 og 2 på arealer som ikke er 

egnet til annet enn grovfôr. Dette er viktig for å utnytte ressursgrunnlaget, samt at det ivaretar 

kulturlandskapet på arealer som alternativt gror igjen. Konkrete eksempler er ravinedaler på 

flatbygdene på Østlandet.  
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Oppsummering  
Det er helt nødvendig med økte inntekter for den spesialiserte storfekjøttproduksjonen.  

Ammekuproduksjonen er et vesentlig virkemiddel i forhold til sjølforsyningsgrad og et landbruk over 

hele landet. Også i forhold til bærekraft og klima har ammekuproduksjonen en vesentlig rolle i 

framtida.  

 

For å nå disse målene må de som har satset, og vil satse på ammekuproduksjon, ha en 

inntektsmulighet tilsvarende andre produksjoner som det er naturlig å sammenligne seg med. 

Avtalepartene må derfor ta hensyn til TYR sine prioriteringer i det kommende jordbruksoppgjøret. 

 

Nedenfor er beregnet økonomisk utslag for bruk med 31 ammekyr og 50 andre storfe i sone 5A. I 

denne beregningen er det forutsatt at de økte kostnader er kompensert før denne inntektsveksten 

beregnes. 

Tiltak   Kostnadsramme 

Ku med kalv på beite Kr 93 000  

Økt driftstilskudd Kr 160 022  

Økt tilskudd husdyr Kr 16 120  

Økt tilskudd andre storfe Kr 1 500  

Sum Kr 270 642  

 

TYRs forslag til økte satser for ferie og fritid er ikke tatt med da dette skal kompensere kostnadene 

tilsvarende økning i innleie til ferie og fritid. Forventet økt pris på kjøtt er heller ikke tatt med i denne 

beregningen. 

 

Nedenfor er anslått utslag på ulike bruksstørrelser i samme sone: 

 

 

Med henholdsvis 15 og 31 ammekyr medfører forslaget kr 8.730,- pr ammeku i økt inntekt, mens 

tilsvarende tall er kr 7.127,- pr ammeku for en besetning med 60 ammekyr. For en besetning med både 

høst- og vårkalving vil tilskuddet bli mindre, noe som ofte er tilfelle i så store besetninger som 60 

ammekyr.  
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Vedlegg 1: Utkast til forslag for forskrifter 

 

Innretning av nytt tilskudd – ku med kalv på beite 

Tyr ber om at det innføres et nytt tilskudd for ku med kalv på beite. Formålet med et slikt tilskudd er: 

- Øke beitets andel av den totale fôrrasjonen. Dette vil redusere arealfortrengningen, det vil si at 

en mindre andel areal som kan brukes til produksjon av menneskeføde direkte blir benyttet til 

fôrproduksjon. 

- Styrke albedoeffekten og bidra til økt karbonbinding. Åpne beitelandskaper reflekterer mer lys 

og gir mindre oppvarmingseffekt enn gjengrodd areal. Areal med større innslag av grasarter 

gir også økt karbonbinding enn areal bevokst med kratt og kjerr. 

- Økt ressursutnytting. Anslag fra NIBIO viser at betydelige fôrressurser i norsk utmark ikke blir 

utnyttet i dag. 

- Imøtekomme allmenhetens ønske om beitende dyr generelt, og deres ønske om at kalven skal 

få gå sammen med mor i en lengre periode. 

- Gi et insentiv til den enkelte produsent om å legge opp kalvingstidpunktet slik at flere kalver 

får en utvidet beitesesong. 

- Bidra til å styrke allmenhetens ønske om åpne kulturlandskap 

- Bidra til å opprettholde en arealtype som er viktig for flere arter på rødlista 

- Øke utnyttelsen av areal som ikke kan høstes maskinelt og som ikke ligger rett ved fjøset. 

 

 

Utforming av regelverk: 

Tyr mener at retningslinjene for tildeling av tilskudd i stor grad kan og bør samkjøres med 

eksisterende retningslinjer for beitetilskudd. 

- Av hensyn til luftekravet og søknad om eksisterende beitetilskudd er produsentene allerede 

pålagt å føre en beitelogg som viser når og hvor dyra er ute på beite. En praktisk måte er å 

benytte beite/binge-løsningen i Storfekjøttkontrollen. 

- Det settes som krav at en vesentlig andel av fôret i den aktuelle beiteperioden skal komme fra 

beitet og ikke fra tilleggsfôring. 

- Det kan ikke søkes om tilskudd til ku med kalv der det er sannsynlig kua er avsinet eller at 

kalven er avvent eller i svært liten grad nyttiggjør seg melka fra mora. Det utbetales kun 

tilskudd til ku med egen kalv eller til fostermor med kalv. Flere kalver under hver ku gir ikke rett 

til mer tilskudd. Det kan slik ikke gis tilskudd til flere «ku med kalv»-enheter enn det er 

lakterende kyr på det/de aktuelle beitene. Bruk av høytytende «ammetanter» f.eks. av 

melkerase som slippes med flere kalver faller utenom ordningen. 

- Tilskuddet kan ikke gis til kyr som melkes i samme periode. 

- Ku med kalv skal gå sammen ute på beite i minimum 8 uker i perioden 1. mai – 15. september 

for å være kvalifisert til tilskudd. 

- Ordningen gjelder kun ved beiting på definert innmarksbeite eller utmark. 

 

 


