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Protokoll styremøte  

           24.januar 2017 

 
      

Til stede fra:    

Styre:    Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Torill Helgerud, Magnus  

  Johnsen, Per Øyvin Sola, Merethe Skarland Mørk, Erling Gresseth 

Ordfører:   Vermund Lyngstad  

Adm:    Oddbjørn Flataker     

Møtested:   Storhamargata 44. 

I møte deltok og leder i kontrollkomiteen  

 

Leif Helge ønsket velkommen til styremøte.   Planen er at vi har tid fram til 16.00 

Sak 01- 2017: Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak: 

Innkalling og sakliste godkjent.   

En 2 saker under eventuelt. 

Kontrollprogrammet BRSV og BVoV og  Forlengelse av engasjement til daglig leder 

Sak 02 -2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20-21 desember 2016 
Vedtak: 

Protokoll fra styremøte den 20-21 desember 2016 godkjennes og underskrives av de som var tilstede    

Sak 03- 2017: Orienteringssaker2 
03 a-  Orientering fra møter vi har deltatt i. 

03 b- Rapport fra det organiserte avlsarbeidet 

03c- Generell orientering fra administrasjonen. 

03d-Innspill høring Næringskomiteen – Ny jordbruksmelding. 

 

Vedtak:  

Styret tar orienteringene i sak 3a-3b-3c og 3d til etterretning. 

Sak 04 -201 Regnskap per desember 2016 
Detaljert oversikt over foreløpig regnskap med kommentarer var sendt ut med styrepapirene. Det 

blir og for 2016 en betydelig resultatforbedring fra 2015.  Styret ag uttrykk for tilfredshet med at de 

tiltak og planer som har vært lagt de siste årene gir nødvendige økonomiske resultater.Revisor vil nå 

gå gjennom regnskapet for 2016 og det endelige resultat blir presentert på styremøte den 22 . 

februar. 

Vedtak: 

Styret tar foreløpig resultat per 31.12.2016 til etterretning. 
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Sak 05 -2017 Oversikt – tilbakeføring av midler til rase og fylkeslag, samt 

seminbonus. 
Det var med styrepapirene lagt ved en oversikt over tilbakeføringer til rase og fylkeslag ihht til vedtak 

gjort i årsmøte og styret i TYR. 

Totalt er det tilbakeført i alt kr 1 157 943.000 og derav kr  188 296,00 til fylkeslagene 

Vedtak: 

Styret tar orienteringen til etterretning  

Sak 06 -2017   Endelig budsjett 2017. 
Styret har hatt saken knytte til budsjett for 2017 til behandling sak 94 og 115 -2016 der styret har 

behandlet forutsetninger for budsjettet 2017. 

Hovedmål i den overordna kommunikasjonen for 2017 vil være 

BÆREKRAFTIG OG LØNNSOM 
Sammen med overordna kommunikasjonsmål som vil fortsatt være, AMMEKUA SIN ROLLE I NORSK 

STORFEKJØTTPRODUKSJON det bærende for TYR sitt arbeid i 2017. 

Hovedtallene i budsjettet for 2017 er: 

Totale inntekter på i alt kr 21 652 000,00 der de viktigste inntektene er: offentlig tilskudd kr 

6 285 000,00. Seminsalget er budsjetter til å utgjøre brutto kr 4 680 000,00 og medlemskontingent kr 

2 465 000,00 

Totale kostander utgjør i alt kr 21 002 000,00 der de viktigste kostnadene er: varekostnader utgjøre 

kr 7 199 000,00, personalkostnader kr 7 849 000,00 og reise og arrangement kostnader utgjør  

1 358 000,00 ned slik fordeling, styret kr 440 000,00, årsmøte kr 380 000,00, Ledersamling kr 

330 000,00 og administrasjon kr 220 000,00, 

Budsjettet balanserer med et overskudd før avskrivinger med kr 650 000,000 og etter nøytrale 

kostnader til finans og avskrivninger med i alt kr 283 000,00 

 

Styret hadde en grundig gjennomgang av forutsetningene i budsjettet og gjorde slikt vedtak. 

Vedtak. 

Styret har gjennomgått forutsetningene som er lagt til grunn for budsjettet, og vedtar det framlagte 

budsjettet som TYRs budsjett for 2017 

Sak 07 -2017 Oversikt over tilskudd fra OR midlet og Ja midler   
Med sakspapirene var det lagt ved en oversikt over fordeling av tilskudd fra OR midler og Ja midler. 

Fordelingen for 2017 er slik: kr 4 285 000, 00 fra OR midler og kr 2 000 000,00 fra JA midler med en 

totalt sum på kr 6 285 000,00 

Vedtak: 

Styret tar orienteringen knyttet til oversikt over OR midler og Ja midler til etterretning. 

Sak 08 -2017 TYRs kravdokument jordbruksoppgjøret 2017-2018 etter innstilling 

fra Økonomiutvalget.  
TYRs Økonomiutvalg hadde møte den 9. januar for å komme med endelige innstilling til styret knyttet 

til TYRs kravdokument – jordbruksoppgjøret 2017-2018. 
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Forslaget fra Økonomiutvalget er endret noe både i prioritering og omfang som en konsekvens av 

St.meld nr 11. som ble lagt fram før jul. 

Økonomiutvalget sitt forslag var slik: 

 

BÆREKRAFTIG OG LØNNSOM som oppnås gjennom.  

1. ØKT LØNNSOMHET  

2. ØKT BRUK AV GROVFÔR OG BEITE  

 

HOVEDKRAV:  

Tiltak 1.   
Økt Kvalitetstillegg  

Økning i kvalitetstillegget fra klasse O+ med kr 4,00,-  

Dagens kvalitetstillegg fra kl. O på kr 3,00 beholdes.  

Forslaget utgjør en økning på referansebruk nr. 8 med om lag kr 30.000,-  

 

Tiltak 2.   

Beitetilskudd  
Det er avgjørende at vi i enda større grad enn tidligere bruker grasressursene knyttet til 

beite. Ammekua er sammen med sau de produksjonene som best kan utnytte disse. 

Ammekua kan og i langt større grad utnytte «innmarksbeite» enn melkekua da de ikke 

skal «hjem» for melking hver dag. 

Beiteareal er alt areal som ikke kan høstes rasjonelt maskinelt, som ravinedaler, små 

vekstskifte osv. i tillegg til dagens utmarksbeitedefinisjon. Økt bruk av beite på inn og 

utmark er avgjørende for økt storfekjøttproduksjon spesielt i distriktene. 

 

• Beitetilskudd inn- og utmarksbeite økes med lik sats kr 166. 

• Dyr på innmarksbeite ammeku ny sats kr 600  

• Dyr på utmarksbeite ammeku ny sats   kr 600   

  

Forslaget utgjør en økning på referansebruk nr.8 med om lag kr 15 100.-  

 

Tiltak 3.   
Driftstilskudd ammeku.   
Driftstilskuddet økes fra dagens sats med kr.900 

TYR ber om at driftstilskudd ammeku økes fra kr 3 100,- til kr 4 000.- 

Forslaget innebærer en økning i rammen for referansebruk ammeku med 

omlag  

kr 28 000.-  med maks sats driftstilskudd ved 60 ammekyr. 
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Tiltak 4.   
Økt tilskudd norsk kjøttfeavl   
TYR er så vidt vi kjenner til den eneste avls organisasjonen som har jobbet målrettet med å avle på 

dyr knyttet til grovforopptakskapasitet og fôrutnyttelse. Disse krav går i dag inn i rangtallet med 

en vektlegging på 40 -47 % ved utvelgelse av nye seminokser fra teststasjonen.  
TYR har i en årrekke påpekt viktigheten av vårt avlsarbeid for storfekjøttproduksjon med basis i 

disse egenskapene. Vi mener derfor at det tilskudd til norsk kjøttfeavl må økes slik at vi og kan ha 

mulighet til å øke vår avlsforskerkompetanse. 

TYR mener at kravet finansieres med økte midler over jordbruksavtalen  

  

Øvrige tiltak  
  

Tiltak 5. 

Økt tilskudd husdyr/ammeku.   
• Tilskudd husdyr skal stimulere til økt produksjon, og bør stimulere til økt 

produksjon der ressursene er. Den største utfordringen i norsk 

landbruksproduksjon er nå et stort underskudd på mordyr storfe. Det er derfor 

avgjørende at det stimuleres til økning i mordyrtallet.   

• TYR ber derfor om at tilskudd for ammeku økes med kr 600 per mordyr.  

        
TYR ber om at tilskudd husdyr ammeku økes fra kr 3900 til kr 4500. Forslaget 

innebærer en økt ramme for referansebruket ammeku med om lag kr 18 

600,-  
  
 Tiltak 6 Andre tiltak. 

  
6.1 Satser for tilskudd avløsning.   

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

tilsvarer det reelle arbeidsforbruket. For ammeku vil dette innebære å heve 

satsen til kr 1500 for 1-60 dyr.     

6.2 Produksjonskrav og driveplikt av arealet.     

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.  

  

6.3 Godkjenne Tiroler Gråfe som ammeku på melkebruket.   

TYR har sammen med Norsk Tiroler Gråfeforening i mange år tatt opp saken med å få 

godkjent rasen Tiroler Gråfe som ammeku på mjølkebruket både med mat- og 

landbruksdepartementet og Landbruksdirektoratet.  



5 
 

I forbindelse med fjorårets jordbruksforhandlinger ble det vedtatt at slike saker nå skal 

fremmes av avtalepartene i jordbruksoppgjøret. TYR ber om at saken fremmes på nytt i 

de kommende forhandlingene slik at rasen Tiroler Gråfe blir godkjent som ammeku og på 

mjølkebruket og kommer inn under definisjon ammeku i gjeldene avtale.   

    

OPPSUMMERT   
TYRs innspill og forslag med basis i referansebruk nr. 8, 31 ammekyr ha følgende 

økonomiske konsekvenser omlag  

TILTAK       KOSTNADSRAMME 

Økt kvalitetstilskudd fra O+ og bedre    Kr 30 000 

Beitetilskudd – innmark og utmark    Kr 15 000  

Økt driftstilskudd       Kr 28 000  

Økt tilskudd husdyr      Kr 18 600 

SUM        Kr 91 600  

 

Av det totale kravet for referansebruk ammeku går om lag 75 tusen kroner til inndekning 

av gapet mellom referanse bruk nr 1 og nr 8. 

Styret hadde en grundig gjennomgang av endringer og det endelig forslaget til tiltak som er 

nødvendig for ytterligere styrke norsk ammekuøkonomi. 

Styret mener forslaget fra Økonomiutvalget er balansert og godt og at det er nødvendig å gjøre 

endringer knyttet til ny jordbruksmelding. Det må lages et notat som vedlegg til ledere i rase- og 

fylkeslag som forklarer endringer i forslag til tiltak knyttet til Jordbruksoppgjøret 2017-2018. 
 

Vedtak:    

Styret godkjenner forslag til tiltak og prioriteringer som TYRs krav i jordbruksoppgjøret 2017-2018. 

   

Sak 09 -2017 Forslag til styrets meldings året 2016 
Forslag til styrets melding for 2016 var vedlagt saksdokumentene. Forslaget er dekker det som er 

nødvendig og vil bli rammen for det som blir styrets melding for 2016. 

 

Vedtak: 

Forslag til styret melding legges ut i connection, og styret gir sine kommentarer til endringer med frist 

6 februar. 

Sak 10 -2017 Årsmøte 2017  
Ordfører deltok under denne sake og gikk gjennom følgende: 

 Utsendinger – brev til rase og fylkeslag 

 Formell innkalling – TYRmagasinet 

 Forslag til program –dagsorden 

 Innkomne saker 
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Brev med fordeling av 40 årsmøteutsendinger med 20 fra raselag og 20 fra fylkeslag er sendt ut til 

lagene i brev datert 6. januar 2017. Det er i alt 8 raselag og 14 fylkeslag som blir representert i 

årsmøte. Det er bare Galloway og Blonde som har mindre enn 25 medlemmer. 

Programmet i år blir påvirket av at vi har et felles møte sammen med Norvin og Geno med slikt 

program: 

Tirsdag 21 mars. Kl 11-12.00 Registrering og lunch  

Fra kl 12.00 Felles møte i Kulturhuset (Scandic Scene) for TYR , Geno og 

Norsvin. Ordstyrer Kristin Taraldsrud Hoff, direktør næringspolitikk 

i Norsk Landbrukssamvirke 

Kl 12-12.45 Sigrid Bratlie Thoresen og Eli Grindflek: 

Nye metoder i avlen, - hvilke dilemmaer vil dette stille oss 

overfor? 

Kl 12.45-13.00 Pause 

Kl 13.00 ca 15 min innledninger om  

Biotek som del av det grønne skiftet – og hva så- muligheter 

og trusler sett med øynene til 

Landbruks og matminister Jon Georg Dale 

Leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes 

Leder i Norsk bonde – og småbrukarlag Ann Merete Furuberg 

Kl 13.45-15.00   Debatt 

 

 

Årsmøte TYR   

15.00- 15.20      Pause  

   15.20.-15.40 Åpning av årsmøte ved ordfører. 

     -Velkommen til Hamar. 

     -Navne opprop 

   15.40-16.10 Styreleders tale  
 

16.10-17.00 Årsmelding og regnskap 
    - daglig leder 
    - revisors beretning 
    - kontrollkomiteens årsrapport.    

17.00- 17.15 Pause 
17.15- 18.15 Debatt- styrelederes tale, årsmelding og regnskap  
19.00  Møtes til middag som serveres kl 19.30 

 

 

Onsdag 22. mars 08.30- 13.15  Årsmøte dag 2 

      Årsmøtesaker  

   13.15-   Lunch og hjemreise 

 

Innkalling ved ordfører sendes som vedlegg til  TYRmagasinet nr 1.  

   

Vedtak: 

Styret slutter seg til forslag til innkalling og tidsramme som er foreslått med de korrigeringer som ble 

gjort i tidsplanen dag 1 og dag 2. 
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Sak 11 -2017 Eventuelt 
Sak 11 a   Kontrollprogram for bekjempelse av BRSV og BCoV 

Kontrollprogram for bekjempelse av BRSV (Bovint Respiratorisk Syncytialvirus) og BCoV( Bovint 

Coronavirus) er en felles satsing fra alle organisasjonen knyttet til storfehold i Norge. 

BRSV forårsaker smittsom hoste, og BCoV gir smittsom diare hos storfe, og begge er en 

virusinfeksjoner som kan medføre redusert melkeproduksjon, nedsatt reproduksjon, redusert tilvekst 

hos kalv og ungdyr og økt kalvedødelighet. 

Målet med programmet og nasjonal dugnad tar i første omgang sikte på å kartlegge smittestatus, for 

dermed kunne bruke denne til bedre smitterisiko og tryggere livdyr handel. 

Det er nå også laget et bransjeregelverk for trygg omsetning av storfe – Helsestorfe mellom Nortura 

og KLF. 

Bransjeregelverket er omfattende med krav og økonomiske vilkår. 

Det har kommet mange spørsmål knyttet til ordningen og dette kan få store konsekvenser for 

omsetning og forflytning av dyr mellom grønne og røde besetninger. 

 

Vedtak: 

Administrasjonen kommer med en grundig generell orientering om saken, og med en spesiell 

orientering om konsekvenser knyttet til fenotypetesten på Staur. 

 

Sak 11 b Forlengelse av daglig leder sitt engasjement. 

Styret har uttrykt ønske om å forlenge daglig leder sitt engasjement.  På forespørsel har daglig leder 

har sagt seg villig til det.  

Vedtak: 

Styret ved styreleder får i oppdrag til å signere et forlenget engasjement med daglig leder. 

 

 

Sak 12 -2017 Åpen post /evaluering av styremøte  
 

Styret hadde en evaluering av styremøte  

 
Hamar 24 januar 2017 

 

 
Leif Helge Kongshaug                    Inger Johanne Bligaard                  Torill Helgerud                        

 

 

 

Merethe Skarland Mørk  Per Øivin Sola                                Erling Gresseth 

    

 

 

 


