Årsmelding og regnskap
2014

( SIDE 1. DELES I SPALTER , alt på en side) – forsidens innside
1.
PROGRAM FOR ÅRSMØTE 2015
Dag 1.
kl 11.00 -12.00
Registrering og lunch
kl 12.00 -12.10
Åpning av årsmøte, velkomst ved ordfører.
kl.12.10 -12.40
Velkommen til Hamar
v/ representanter fra Bondelaget og Fylkesmannen
Hilsener.
kl.12.40- 12.45
Årsmøte settes med navneopprop
kl.12.45- 13.45.
Leders tale.
Årsmelding, regnskap.
Rapport fra revisor og kontrollutvalg
kl. 13.45-14.00
Pause
kl. 14.00-15.00
Årsmøte fortsetter.
kl 15.00 -18.00
Foredrag – diskusjoner om temaet:
- Produksjon av storfekjøtt på norske ressurser.
- Beite som en stor uutnyttet ressurs
Muligheter og utfordringer.
- Politisk vilje og virkemidler for å utnytte beite som produksjonsressurs
Foredrag av Yngve Rekdal, og deltakelse fra politikere og faglag
kl. 19.30 Årsmøtemiddag.
DAG 2.
kl. 09.00- 11.00
kl. 11.00-11.30
kl. 11.30-12.30
kl. 12.30-15.00

Årsmøte fortsetter, her under krav til årets jordbruksforhandlinger
Arbeidsmål og budsjett for 2015
Pause med utsjekk
Lunch
Årsmøte saker fortsetter
Innkomne saker- vedtektsendringer -valg

SAKSLISTE:
1. Godkjenning av innkalling.
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3. Styrets melding for 2014.
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5. Budsjett og arbeidsprogram for 2015
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7. Vedtektsendringer.
8. Fastsettelse av kontingent for 2016
9. Valg av styreleder for 1. år
10. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
11. Valg av nestleder for 1. år
12. Valg av statsautorisert revisor
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14. Valg av leder og nestleder i valgkomitéen for et år
15. Valg av medlem til kontrollkomitéen
16. Fastsettelse av godtgjørelse / honorarer til tillitsvalgte etter innstilling fra valgkomitèen
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STYRETS MELDING FOR 2014
INNLEDNING
TYR, som avl og interesseorganisasjon for de spesialiserte storfekjøttprodusentene, har som mål å ta
ansvar for å sikre nok storfekjøtt av god kvalitet til markedet basert på effektive grovfôrutnyttere som
bidrar til å pleie kulturlandskapet og gi våre medlemmer lønnsomhet i sin produksjon.
Kunnskapsbasert avl på kjøttfe er virkemiddel for å oppnå god lønnsomhet for TYRs medlemmer.
TYR som organisasjon jobber målrettet for å skape forståelse for denne driftsformen hos andre
organisasjoner, myndigheter og andre samfunnsgrupper.
Arbeidsmålet for TYR i 2014 har vært det samme som i 2013. «Ammekua sin rolle i norsk
storfekjøttproduksjon».
For å kommunisere bedre hva TYR står for, bruker vi «fra avl til biff» som undertittel.
Organisasjonen har vært tydelig i kommunikasjonen på hvilke virkemiddel som er de beste løsningene
for norsk storfekjøttproduksjon på kort og lang sikt.
TYR sin administrasjon har kontor i Biohuset, Hamar. Teststasjonen ligger i Stange kommune.
Markedsforhold og økonomi for våre medlemmer.
Markedsituasjonen for norsk storfekjøttproduksjon viser at det fortsatt er et stort behov for import.
Prognosene for 2015 viser at det må importeres om lag 15.000 tonn for å dekke det norske markedet
for storfekjøtt. Dette inkluderer også de avtalefestede importene.
Den største utfordringen norsk storfenæring står overfor, er et synkende mordyrtall. Nødvendig og
målrettede virkemiddel må tas i bruk, og det haster.
Etter utredningen som ble gjort av Ekspertgruppa i 2013, er det kommet flere rapporter som viser til
de samme utfordringene i norsk storfekjøttproduksjon.
Effektivisering og spesialisering har som konsekvens at det blir færre og færre mordyr.
En årlig reduksjon på om lag 10 tusen mordyr er den største utfordringen for norsk storfekjøttnæring
spesielt og norsk landbruk generelt.
Økt mjølkeytelse truer norsk landbruk blir det hevdet.
Bortfall av bondens muligheter knyttet til ytterligere spesialisering og økt inntjening fra mjølk må da
erstattes med f.eks. økte kjøttpriser og økte budsjettmidler.
I et prosjekt ledet av NMBU,«mjølk og kjøtt» viser framskrivingen til år 2030 at det vil være behov
for flere ammekyr enn mjølkekyr når en framskriver en økt ytelse på mjølkeku og et nasjonalt behov
for storfekjøtt i takt med befolkningsveksten.
TYR mener at den eneste løsningen, er at det gis målrettede virkemiddel som stimulerer til økt
mordyrtall.
For å øke populasjonen med flere dyr og flere besetninger, er det i tillegg behov for utvikling av
rimeligere og rasjonelle bygningsløsninger, samt gode ordninger til innkjøp av dyr.
Nøkkelen til alt som er nevnt er at lønnsomheten må bedres. Det må i tillegg til produksjon og
markedstiltak, tilføres tilskuddsmidler for nødvendig vekst i storfekjøttproduksjonen.
Tall fra Jordbruksavtalen 2014/2015 viser, selv med bedring de siste årene, at ammekuprodusenten har
en inntekt som er lavere enn gjennomsnittet i landbruket.
TYR har i mange år hevdet at hvis ikke inntektsutviklingen i den spesialiserte storfekjøttproduksjonen
ble vesentlig bedre, ville konsekvensene bli økt underskudd i markedet, økende import og færre storfe
til å holde kulturlandskapet åpent og levende.
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Innføring av kvalitetstillegg for storfekjøtt i forbindelse med jordbruksoppgjøret for 2013/2014 er et
av de viktigste tiltakene for bedring i økonomien i næringen.
TYR har hatt møter med Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og
Småbrukarlag, Nortura og KLF i forkant av jordbruksoppgjøret 2014-2015.
I forbindelse med at det ble brudd i fjorårets forhandlinger, var TYR aktiv opp mot politikere på
Stortinget. TYR deltok i høringen i Næringskomiteen i forbindelse med oppgjøret.
Vi mener slik påvirkning er svært viktig og er glad for at Stortinget økte budsjettstøtten med 250
millioner kroner.
Dette kommer også våre medlemmer til gode.
TYR mener at meningsutveksling om rammebetingelse, underskudd i markedet, og lønnsomhet er
viktige områder å arbeide videre med. På den måten setter organisasjonen fokus på løsninger for at vi
skal lykkes med den spesialiserte storfekjøttproduksjonen.
Med TYRs langsiktige arbeid er det blitt mulig for en besetning med 20 ammekyr å hente ut drøye 130
tusen kroner mer i tilskudd (beitetilskudd, produksjonstilskudd, driftstilskudd mm)
Med TYRs påvirkning er det med andre ord oppnådd mye i jordbruksavtalesammenheng, men ikke
nok. Nå må vi ha fokus på hvordan vi stimulerer til økt mordyrtall, som er nøkkelen til økt
storfekjøttproduksjon i Norge.
Per 31. juli 2014 var det 75655 ammekyr i Norge. Antall ammekyr økte med om lag 2 % fra året før.
Antallet besetninger fortsetter å gå ned. Det var 110 færre søkere per 31. juli 2014 enn på samme tid
året før. Antall besetninger som søkte om tilskudd per 31. juli 2014, var 4887. Det er en nedgang på
over 200 besetninger de siste 2 årene.
Størst økning i antall dyr fikk vi i Møre og Romsdal, Rogaland, Nord- Trøndelag og Buskerud.
Mest nedgang i antall besetninger er registrert i Oppland, Sør-Trøndelag, Rogaland og Sogn og
Fjordane.
Det er en svak økning i størrelsen på ammekubesetningene.
Styrets arbeid.
Styret har hatt et godt arbeidsår. Det er nedlagt et målrettet og effektivt arbeid i forhold til de planene
som ble lagt for styrearbeidet etter siste årsmøte.
Opprettelse av Ressursgruppe og Nettverksgruppe knyttet til kjøttfeavl, samt å få gode
styringsdokumenter, gjør oss bedre i stand til å utnytte ressursene på tvers i organisasjonen.
Styret behandlet 92 saker. De viktigste sakene har vært: Ny kommunikasjonsplan 2014-2018, TYRs
reviderte strategiplan, Aktive avlsbesetninger, Stambokføring, Kjøttfe i Geno avlsplan og TYRs
kravdokument i forbindelse med jordbruksoppgjøret.
Medlemsutviklingen
Medlemsutviklingen i TYR har vært stabil de siste årene. Pr 31.12 2014 var medlemstallet 1580 som
er en nedgang på 73 medlemmer fra året før.
Sett i lys av vedtak om samordning for kontingent til TYR og fylkeslagene, samt over 100 færre som
har søkt produksjonstilskudd for 2014, er ikke nedgangen overaskende. Økt oppslutning om TYR som
organisasjon er viktig fokusområde framover. Likevel mener styret at det er for få medlemmer i TYR i
forhold til antall produsenter.

Viktige rammebetingelser for bedre økonomi i næringen.
TYR mener det er avgjørende for økt storfekjøttproduksjon at denne næringen blir sett på som en egen
næring som trenger egne målrettede virkemidler. Økonomien for den spesialiserte
storfekjøttproduksjonen er avhengig av et godt og fungerende importvern for å ta ut høyrere priser i
sluttmarkedet.
En vedvarende stor import av storfekjøtt er en av landbrukets største utfordringer.
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Over tid vil dette og utløse et press for import av andre landbruksprodukter.
Budsjettmidler til denne næringen må være målrettet slik at det bygger opp under økt produksjon med
basis i norske fôrressurser.

Jordbruksoppgjøret 2014-2015.
TYR som interesseorganisasjon for de spesialiserte storfekjøttprodusentene jobber aktivt gjennom hele
året for å styrke økonomien i denne produksjonen.
Da det siste jordbruksoppgjøret førte til brudd, ble oppgjøret vedtatt av Stortinget som teknisk
oppgjør.
TYR arbeider aktivt opp mot sentrale politikere på Stortinget for å få økte budsjettmidler.
Om ikke alt ble slik vi skulle ha ønsket, viser siste års jordbruksoppgjør at det nytter med faglig og
saklig fokus på de utfordringene norsk landbruk står overfor.
Det må i sterkere grad enn tidligere settes fokus på, og støtte opp under de produksjonene som Norge
har spesielle forutsetninger for, med basis i grovfôr.
Avlsarbeidet. Auksjonen på Staur
Når det gjelder avlsarbeidet på kjøttfe, er dette omtalt grundig senere i årsmeldinga.
De viktigste områdene som har vært prioritert, er å øke antall stambokførte mordyr for de rasene som
vi driver nasjonal avl på, samt å få kjøttfeokser som et reelt valg i Geno avlsplan.
Begge prosjektene må sies å være vellykket.
Auksjonen på Staur ble holdt 25. april. Totalt ble 52 okser solgt for til sammen vel 3 millioner kroner.
Det ble oppnådd gode priser for alle raser med slikt snitt: Angus 52833 kroner, Hereford 46000
kroner, Charolais 62200 kroner, Simmental 50571 kroner og Limousin 69813 kroner.
Auksjonen har gjennom årene utviklet seg til å bli TYRs viktigste visningsarena og en festdag for
kjøttfefolket.

Mål og tiltak
Styret har i løpet av meldingsåret arbeidet med å oppfylle de målene som årsmøtet vedtok som TYR
sitt arbeidsprogram for 2014.
Arbeidsmål i hele organisasjonen har vært knyttet opp mot:
Amme kua sin rolle i norsk storfekjøttproduksjon – fra avl til biff.
Delmål var som følger:
Organisasjon og økonomi.
Kommunikasjonsplan – kommunikasjonsstrategi for alle ledd i organisasjon 2014-2018
Kommunikasjonsmål nr. 1- 2014 – Åpenhet og tillit innad i organisasjonen.
Gjennomføring av brukerundersøkelse hos våre medlemmer.
Ytterligere styrking av TYRs økonomi, finansiert gjennom fellesskapsmidler.
Marked / rammebetingelser.
Jobbe aktiv med bevisstgjøring av ammekua sin rolle for den grovfôrbaserte
storfekjøttproduksjon i det norske landbruket.
Synliggjøre økonomiske fordeler med å benytte kjøttfe i et bevisst krysningsopplegg for å
produsere mer storfekjøtt.
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Informasjon / medlemsaktivitet
Gjennomgang og oppgradering av TYRs nettsider.
Delta aktiv på arrangementer / aktiviteter der norsk storfekjøttproduksjon er tema.
Avlsarbeidet
Videreføre tiltak for å øke antall aktive avlsbesetninger til minst 100 i 2017.
Fokus på økt bruk av norsk kjøttfesemin i avlsarbeidet, og oppføling av seminsalget for rasene med
nasjonal avl.
Oppstart og innføring av totalindekser i avlsarbeidet.
Videreføre arbeidet med felles nordisk eksteriør og holdvurdering, grovforprosjektet
stambokføringsprosjektet.
Ellers har styret og organisasjonen arbeidet med:
Gjennomført en ledersamling høsten 2014. Denne ble lagt til Sunne i Sverige i samband med den
svenske kjøttriksdagen, der temaene var:
o TYRs kommunikasjonsplan
o Kjøttfe i Geno avlsplan
o Det kommende jordbruksoppgjøret
TYR sin økonomi er avhengig av tilskuddsmidler. Det har vært jobbet aktivt med å øke den generelle
andel av tilskuddet. Oppgaver knyttet til avl gjennom aktive avlsbesetninger har vært prioritert
område, men dessverre fikk vi ikke økte midler til dette for inneværende år. Arbeidet med å øke
tilskuddet til kjøttfeavl blir prioritert og i 2015.
Oksekatalogen for 2015 ble utgitt etter planen i desember. Dette er et viktig ledd i det nasjonale
avlsarbeidet på kjøttfe.
Møteserie med fokus på økt antall aktive avlsbesetninger har vært gjennomført i samarbeid med
Nortura.
Stambokføringsprosjektet må sies å ha vært svært vellykket og vi har nådd målsettingen med å øke
antall stambokførte dyr fra rasene med nasjonalt avlsarbeid.
Grovforprosjektet er godt i gang. Planene som ble lagt for 2014 er gjennomført. Nå starter arbeidet
med å bearbeide alle registreringer for bruk i det framtidige avlsarbeidet. Fokus blir dyrets evne til
grovfôropptak og fôrutnyttelse.
TYR har sammen med Nortura videreført "Biffakademiet" i 2014. Det er fortsatt stor interesse for å
delta.
TYR har deltatt på arrangementene, Dyrskun, Dyregoddagane, Midt i Matfatet og Agrisjå. Slike
arrangement er viktige arenaer for å fremme den spesialiserte storfekjøttproduksjonen.
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Årets ammekuprodusent for 2013 ble tildelt Gøril og Morten Storeng fra Tynset. De har en Charolais
besetning som over flere år har oppnådd svært gode resultater. Vi gratulerer!
Hvem som blir årets ammekuprodusent for 2014 offentliggjøres og deles ut på årets årsmøte på
Hamar.
Utmerkelsen”Årets ammekuprodusent” er opprettet av Nortura, Animalia og TYR for å øke
bevisstheten rundt god drift i ammekuproduksjonen.
Datagrunnlaget baserer seg på innrapporterte opplysninger i Storfekjøttkontrollen for 2013
TYR er en aktiv part i Helsetjenesten for storfe. Dette i form av deltakelse i fagstyremøter og innspill
til helsetjenestens ammeku-engasjement. Oddbjørn Flataker er TYR sin representant i fagstyret i
Helsetjenesten for storfe.
Videre er TYR med i flere prosjekter sentralt og lokalt der fokus er på økt storfekjøttproduksjon – mål
og virkemiddel.
STYRET
Styret i TYR har i 2014 hatt følgende sammensetning:
Erlend Røhnebæk (leder)
Leif Helge Kongshaug (nestleder)
Inger Johanne Bligaard
Vermund Lyngstad
Magnus Johnsen
Celina Lindeborg
1. varamedlem til styret John Skogmo har deltatt fast på møter.
I tillegg deltar daglig leder i alle møter, samt at ordfører og varaordfører møter i møtene der saker
knyttet til ledermøte og årsmøte diskuteres.
PERSONALET
Oddbjørn Flataker, Johannes Ingvoldstad og Guro Alderslyst har fungert i faste stillinger gjennom
hele året.
Ny prosjekt og administrasjonsmedarbeider Christina Halvorsen begynte i full stilling fra 1. april og
Lina Rundlöf begynte som avlskonsulent fra 1. juni 2014.
Marte Holtsmark er avlsforsker på storfekjøttegenskaper. Stillingen er et samarbeid mellom TYR og
Geno med kontorplass på Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved NMBU.
ØKONOMIEN I TYR
TYR sitt regnskap for 2014 balanseres med et overskudd på kr 563.857. Styret foreslår at årets
overskudd overføres til fri egenkapital.
TYR har ved utgangen av 2014 en egenkapital på 2.193.529 kroner.
Det er for inntektsåret 2014 inntektsført tilskudd tilhørende 2013 med i alt kr 1.492.802 etter avtale
med partene som bevilger slike tilskudd.
Isolert for 2014 ble det tildelt midler over jordbruksavtalen med 1.850.000 kroner og 3.300.000 kroner
av omsetningsavgiftsmidler.
Med bakgrunn i årsregnskapet for 2014 er fortsatt driftsforutsetningen lagt til grunn da det etter styrets
oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet.
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MILJØ
Med en liten administrasjon i forhold til oppgaver og forventninger kan det til tider oppstå et gap
mellom disse forventningene og administrasjonens mulighet til å innfri i tråd med alle ønsker . Som
en konsekvens av dette kan og arbeidsmiljøet bli påvirket av stort arbeidspress.
Både styret og ledelse er bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme
likestilling i virksomheten og styret. I tillegg til TYRs administrasjon er det årsmøtet sine valg som
påvirker likestillingen i selskapet.
Bedriften forurenser ikke det ytre miljø
SLUTTKOMMENTAR
Styret vil takke ansatte for god jobb gjennom året, samt medlemmenes engasjement for å styrke TYR
som organisasjon for fremme av økt produksjon fra den spesialiserte storfekjøttproduksjonen.

I styret for TYR,

Hamar, 18.februar 2015

Erlend Røhnebæk
Styreleder

Leif Helge Kongshaug
Nestleder

Inger Johanne Bligaard
Styremedlem

Vermund Lyngstad
Styremedlem

Magnus Johnsen
Styremedlem

Celina Lindeborg
Styremedlem

Oddbjørn Flataker
Daglig leder
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Resultatregnskap
TYR
Driftsinntekter og driftskostnader

2014

2013

9 907 761
7 062 659
16 970 420

8 896 622
4 024 648
12 921 270

7 101 499
3 604 522
250 071
5 625 881
16 581 973

4 881 966
3 229 660
273 855
4 548 492
12 933 973

Driftsresultat

388 447

-12 703

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Resultat av finansposter

57 719
127 148
9 279
179
175 409

39 450
15 795
7 649
511
47 084

Årsresultat

563 857

34 382

563 857
563 857

34 382
34 382

Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

Note

8
1

Varekostnad
Lønnskostnad
2
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 3
Annen driftskostnad
2, 7
Sum driftskostnader

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer

4
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Balanse
TYR
Eiendeler

2014

2013

3

177 250
177 250

262 330
262 330

3

0
1 004 639
1 004 639

23 784
872 847
896 630

11 000
363 099
374 099

11 000
352 523
363 523

1 555 988

1 522 484

353 786

526 850

859 032
312 347
1 171 379

733 340
281 458
1 014 798

3 575 782

2 553 325

Sum omløpsmidler

5 100 947

4 094 973

Sum eiendeler

6 656 935

5 617 457

Anleggsmidler
Stambokbase
Sum immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler
Andre langsiktige fordringer
Sum finansielle anleggsmidler

Note

2

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Lager av varer og annen beholdning

6

Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter o.l.

5
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Balanse
TYR
Egenkapital og gjeld
Innskutt egenkapital

Note

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

2014

2013

2 193 529
2 193 529

1 629 672
1 629 672

2 193 529

1 629 672

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

1 460 840
236 658
2 765 909
4 463 406

879 635
133 579
2 974 570
3 987 785

Sum gjeld

4 463 406

3 987 785

Sum egenkapital og gjeld

6 656 935

5 617 457

Sum egenkapital

4

Gjeld

Hamar, 18.02.2015
Styret i TYR

__________

___________

Erlend Røhnebæk
Styrets leder

Leif Helge Kongshaug
Nestleder

__________________
Vermund Lyngstad
Styremedlem

____________________
Magnus Johnsen
Styremedlem

_________
Inger Johanne Bligaard
Styremedlem

__________________
Celina Lindeborg
Styremedlem

____________________
Oddbjørn Flataker
Daglig leder
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Årsregnskap
2014
Noter

Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske
regnskapsstandarder og i henhold til god regnskapsskikk for små foretak pr 31.12.2014. Ved
anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges
det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form.
Inntekts- og kostnadsføringstidspunkt - sammenstilling
Inntektsføring skjer når tjeneste leveres. Tilskudd til prosjekter inntektsføres parallelt med
fremdriften på prosjektet, basert på de tilhørende kostnadene. Kostnader sammenstilles med,
og kostnadsføres samtidig med, de inntekter kostnadene henføres til. Kostnader som ikke kan
henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett
klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge
kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet
forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives
planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld
balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Enkelte poster er vurdert etter andre regler og redegjøres for nedenfor.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som
hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å
dekke antatt tap.
Skatter
Selskapet er ikke skattepliktig.
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TYR
Årsregnskap
2014
Noter

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte,
pensjoner m.m.

Lønnskostnader
mm.
Lønninger
Folketrygdavgift
Pensjonskostnader inkludert obligatorisk tjenestepensjon
Andre ytelser
Sum
lønnskostnader
Antall årsverk:
Gjennomsnittlig antall årsverk

Godtgjørelser (i kroner)
Lønn/honorarer
Ytelser vedrørende pensjonsordninger, stipulert andel av OTP
Annen
godtgjørelse

01.01 - 31.12
2014
2013
2 967 107
440 036
111 175
86 202
3 604 520

2 606 505
395 779
167 893
59 483
3 229 660

4,9

4,0

Daglig leder
820 611
16 466
12 832

Styret
135 000

Honorar til revisor, kostnadsført 2014
Lovbestemrevisjon
Annen bistand fra revisor

46 822
9000

Beløpene er delvis inklusiv og eksklusiv merverdiavgift på grunn av at selskapet har
forholdsmessig mva-fradrag.

Obligatorisk tjenestepensjon
Selskapet har etablert ytelsesbasert tjenestepensjon for alle ansatte i tråd med lov
om obligatorisk tjenestepensjon. Årlige premier kostnadsføres løpende.
Virksomheten har balanseført et premiefond, kr 363099 pr 31.12-2014
Premiefondet kan benyttes til betaling av fremtidige premier.
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TYR
Årsregnskap 2014
Noter

Note 3 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
31.12.2014 31.12.2013

Anskaffelseskost 01.01
Tilgang driftsmidler
Avgang driftsmidler
Anskaffelseskost 31.12

Bygg
503 317

503 317

Stambokbasen Driftsmidler
425 400
1 394 994
288 000
(15 000)
425 400 1 667 994

Sum
2 323 711
288 000
0
2 596 711

Sum
2 323 711
0
0
2 323 711

Akkumulerte
avskrivninge31.12

503 317

248 150

663 356

1 414 823

1 164 751

Bokført verdi pr 31.12

-

177 250

1 004 638

1 181 888

1 158 960

Årets avskrivning

23 784

85 080

141 208

250 072

273 855

5 år
Lineær

10 år
Lineær

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

10 år
Lineær

Note 4 - Egenkapital

Egenkapital

Egenkapital

Egenkapital 31.12.2013

1 629 672

Årets endring i egenkapital:
Årsresultat
Egenkapital 31.12.2014

563 857
2 193 529

Note 5 - Kontanter m.m
Av likvide midler er kr. 124 695 bundet til skyldig skattetrekk og innsatt på egen bankkonto.

Note 6 - Varer
Varer
Levende dyr
Beholdning av for til oksene (overtatt varelager fra Geno pr. 31.12)

31.12.2014 31.12.2013
84 000
494 000
230 786
0
15

Varer for videresalg
Sum varer

39 000
353 786

32 850
526 850

TYR
Årsregnskap 2014
Noter

Note 3 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
31.12.2014 31.12.2013

Anskaffelseskost 01.01
Tilgang driftsmidler
Avgang driftsmidler
Anskaffelseskost 31.12

Bygg Stambokbasen Driftsmidler
503 317
425 400 1 394 994
288 000
(15 000)
503 317
425 400
1 667 994

Sum
2 323 711
288 000
0
2 596 711

Sum
2 323 711
0
0
2 323 711

Akkumulerte
avskrivninger 31.12

503 317

Bokført verdi pr 31.12

-

248 150

663 356

1 414 823

1 164 751

177 250

1 004 638

1 181 888

1 158 960

250 072

273 855

Årets avskrivning

23 784

85 080

141 208

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

10 år
Lineær

5 år
Lineær

10 år
Lineær

Note 4 - Egenkapital
Egenkapital

Egenkapital

Egenkapital 31.12.2013

1 629 672

Årets endring i egenkapital:
Årsresultat
Egenkapital 31.12.2014

563 857
2 193 529

Note 5 - Kontanter m.m
Av likvide midler er kr. 124 695 bundet til skyldig skattetrekk og innsatt på egen bankkonto.
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Note 6 - Varer
Varer
Levende dyr
Beholdning av for til oksene (overtatt varelager fra Geno pr. 31.12)
Varer for videresalg
Sum varer

31.12.2014 31.12.2013
84 000
494 000
230 786
0
39 000
32 850
353 786
526 850

TYR
Årsregnskap 2014
Noter

Note 7 - Andre driftskostnader
Andre driftskostnader
Kontorkostnader
Reisekostnader
Kommunikasjonskostnader
Kostnader til trykksaker
Utvikling Geno`s avlsplan, grovfor og
stambokføringsprosjekt
Fremmede tjenester
Kostnader for
lokaler
Øvrige kostnader
Sum andre driftskostnader

2014
249 143
795 397
284 839
497 787

2013
255 998
840 367
277 127
500 480

681 000
1 129 209

0
1 124 681

299 487
1 674 019
5 610 881

256 716
1 293 123
4 548 492

2014
6 673 502
389 157
7 062 659

2013
3 584 698
439 950
4 024 648

Note 8 - Andre driftsinntekter
Andre driftsinntekter
Offentlige tilskudd
Andre inntekter
Sum andre driftsinntekter
Ja midler
Omsetningsmidler
Midler bevilget i 2013, inntektsført i 2014

1 850 000
3 300 000
1 492 802
6 642 502

Note 9 - Pantstillelser og andre forpliktelser
Virksomheten har ikke stillet sikkerhet pr. 31.12.2014 for egen eller andres gjeld.
Virksomhetens bankforbindelse har gitt en husleiegaranti på kr 71700.
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5.ORGANISASJON
A. Årsmøte 2014
Årsmøtet 2014 ble avholdt på Rica Nidelven hotell i Trondheim. Totalt var det 74 personer
tilstede på årsmøte av disse var 42 stemmeberettiget (utsendinger samt styrets representanter
og ordfører.)
B. Rase – og fylkeslagene, ledersamling
Ledersamlingen i 2014 ble avholdt sammen med den svenske kjöttriksdagen 13.-14 oktober i
Sunne, Sverige. Viktige saker her var blant annet tilgangen på kjøttfesæd via Geno avlsplan
og hvordan dette skal profileres ovenfor melkebonden, samt brukerundersøkelsen TYR
gjennomførte sommeren 2014.
Leder
Hans Olav Holann
Øystein Finsrud
Øyvind Utgården
Bengt Vestgøte
Svein Eberhardt Østmoe
Arild Fallingen
Lars Arne Bakken
Håkon Marius Kvæken
Ronny Matnisdal
Vermund Lyngstad
Nils Arne Borgaas
Bodil Melby Buraas
Ståle Westby
Wiggo Andersen
Magnus Johnsen
Gunnar Bjørndal
Torleif Susort
Olav Brakestad
Halvar Espeseth
Øyvind Heinåli-Karlsen
Brian Gjemstad
Nina Skogmo
Andreas Nikolai Lund
Jon Søli

Rase – og fylkeslag
Norsk Limousin
Norsk Charolais
Norsk Hereford
Norsk Simmental
Norsk Aberdeen Angus
Norsk Tiroler Grauviehforening
Norsk Blonde d`Aquitaineforening
Norsk Highland Cattelforening
Norsk Gallowayforening
Norsk Dexterforening
TYR Østfold
TYR Akershus
TYR Innlandet
TYR Buskerud
TYR Vestfold
TYR Sørlandet
TYR Rogaland
TYR Hordaland
TYR Sogn og Fjordane
TYR Møre og Romsdal
TYR Trøndelag
TYR Nordland
TYR Hålogaland
TYR Telemark

C. Styrets sammensetning
Etter årsmøtet 2014 hadde TYR sitt styre følgende sammensetning
Leder
Erlend Røhnebæk
Nestleder
Leif Helge Kongshaug
styremedlemmer
Inger Johanne Bligaard
Celina Lindeborg
Magnus Johnsen
Vermund Lyngstad
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Vararepresentanter

John Skogmo
Jostein Hovland
Torill Helgerud
Cathrine Tveita

1.varerepresentant
2.varerepresentant
3.varerepresentant
4.varerepresentant

Styre har hatt et godt arbeidsår, der det har vært avhold 9 styremøter og behandlet i alt 92
saker. Hovedfokus har vært på å forbedre rammebetingelse for den spesialiserte
storfekjøttproduksjonen, der hovedutfordringen ligger i å få et økt mordytall i norsk
storfenæring.
Virkemiddel er aktiv jobbing opp mot poliske og bevilgede myndigheter i tillegg til faglag og
organisasjoner.
D. Ordfører, varaordfører
Årsmøtet 2014 valgte slik:
Ordfører:
Varaordfører:

Hallstein Flesland
Jan Håvard Refsethås

E. Valgkomiteen
Valgkomiteen har hatt følgende sammensetning.
Medlem Nord
Geir Lillevik(på valg i 2015)
Medlem Midt
Ole Jonny Olden (på valg i 2015)
Medlem Øst
Ståle Westby (på valg i n2016)
Medlem Vest
Torleif Susort(på valg i 2016)
Medlem Sør
Onar Lima(på valg i 2016)

F. Økonomiutvalget.
Styret har delegert til økonomiutvalget i organisasjonen til å jobbe aktivt opp mot økonomiske
problemstillinger for den spesialiserte storfekjøttproduksjonen, samt jobbe for økte
bevilgninger til det nasjonale avlsarbeidet.
En av økonomiutvalgets oppgaver er å komme med forslag til endringer og innspill til over
for avtalepartene i jordbruksforhandlingene.
Forslaget fra TYR for avtaleåret 2014 – 2015 der prioriteringene var: Økt kvalitetstillegg fra
klasse O+ og oppover, økt husdyrtilskudd, økt investeringstøtte til nybygg for økt mordytall,
og økte tilskudd til norsk kjøttfeavl.
Andre tiltak forslag fra TYR var : Økning i driftstilskudd, beitetilskudd, avløsning, og at en
måtte vurdere endringer i taket for maksimalt tilskudd.
Økonomiutvalget har i 2013 hatt slik sammensetning.
Leif Helge Kongshaug,leder
Erlend Røhnbæk
Hans Gunstad
Øystein Finsrud.
Oddbjørn Flataker, sekretær
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Økonomiutvalget har det sist året hatt jevnlig kontakt med stortingsrepresentanter,
medlemmer i næringskomiteèn på Stortinget, Landbruks- og Matdepartementet, Norges
Bondelag, Norges Bonde og Småbrukerlag, Nortura og KLF.
TYR deltok i åpen høring i næringskomitéen der vi påpekte skjevheter i forslaget fra
regjerningen.
Før jordbruksforhandlingene har utvalget hatt møter med faglagene, Nortura, KLF og
Landbruks- og Matdepartementet, der vi har presentert TYRs kravdokument, med forslag til
løsninger for å styrke den spesialiserte storfekjøttproduksjonene.
Økonomiutvalget ser det som helt avgjørende at rammebetingelsene for norsk
storfekjøttproduksjon blir styrket. Å ha et åpent forhold både til Regjerning og Storting, der
TYR kan komme med forslag til løsninger med dagens utfordringer i norsk
storfekjøttproduksjon er avgjørende i årene framover.
Bilde av Grieg av Dillerud
G. Avlsarbeidet i TYR
Avlsrådet
Avlsrådet har etter årsmøtet i 2014 hatt følgende sammensetning:
Leder
Nestleder

Bjarte Nes
Runar Bakke
Halvor Midtsundstad
Kåre Anders Ingeborgrud
Vermund Lyngstad
Sebastian Schmidt
Idar Hånde
Kristian Hovde
Geir Aanerud

Utnevnt av styret i TYR
Norsk Charolais
Norsk Aberdeen Angus
Norsk Blonde d’Aquitaine Forening
Norsk Dexterforening
Norsk Gallowayforening
Norsk Herefordforening
Norsk Limousin
Norsk Tiroler Grauvieh Forening

Norsk Highland Cattle Forening har ikke utnevnt representant (Åge Rønningen) til TYRs
Avlsråd før i siste halvdel av 2014. Avlsrådet har hatt to møter i 2014 og det er protokollført
20 saker.
Et utvalg av saker som er behandlet i 2014:








Retningslinjer for ressursgruppe - uttak
Totalindeks
Instruks for avlsrådet
Regelverk for Fenotypetest
Revidert avlsplan for TYR
Arbeidsgruppe for evaluering av testregime på Staur
Stambok Galloway

Registreringer
I 2000 hadde den da fire år gamle Storfekjøttkontrollen 530 medlemmer. Siden den gang har
medlemstallet femdoblet seg. Til sammen 14 % av mordyrene var innrapportert i
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Storfekjøttkontrollen i 2000 (i tillegg var 13 % av mordyrene av ammeku innrapportert i
Kukontrollen. Når en ser på tilsvarende tall for 2014 så er til sammen 90 % av norske
ammekyr registrert i disse to kontrollene (hhv. 80 % i Storfekjøttkontrollen og 10 % i
Kukontrollen). Dette gir oss helt andre muligheter til å gjennomføre et godt avlsarbeid enn i
2000. I tillegg har det siden 2000 blitt innført automatisk innrapportering av slakte- og
semindata, noe som øker registreringsgraden ytterligere.
Genetiske trender
De neste sidene viser grafer med genetiske trender for alle rasene med nasjonalt avlsarbeid.
Grafene viser utvikling av de gjennomsnittlige avlsverdiene de seneste 14 årene, fra år 2000
frem til år 2014. Når grafene går oppover har den gjennomsnittlige avlsverdien blitt høyere.
Høyere avlsverdier er bra og det betyr at vi når avlsfremgang. Når avlsverdien for fettgruppe
blir høyere betyr det at dyrene har får mindre fett i kroppen. Fødselsvekten ønsker vi ikke skal
gå for mye oppover fordi det betyr at fødselsvekten blir høyere og det kan bidra til
fødselsvansker.
Grafene viser at vi når avlsfremgang i det aller fleste egenskapene for alle rasene. Noen
egenskaper står på stedet hvil og noen få viser svak tilbakegang. Egenskapene med
tilbakegang er det viktig å følge med på fremover og iverksette tiltak for å snu trenden.

Aberdeen Angus
Vekstegenskaper
Gjennomsnittlig avlsverdi
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98
96
94
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90
2000
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2002

2003

2004
årsvekt

2005

2006

2007
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2008
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2010

2011

2012

2013

2014

200dgr vekt
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Slakteegenskaper
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Charolais
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Gjennomsnittlig avlsverdi
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Fødselsforløp og kalvingsevne
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Slakteegenskaper
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Simmental

Gjennomsnittlig avlsverdi
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Gjennomsnittlig avlsverdi

Moregenskaper – døtres evne til å avvenne tunge kalver
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Kommentert [G1]: Her skal tabellen fra excelfila inn – kan dere
lage grafer av dette?

Utvikling antall mordyr og antall stambokførte mordyr
Tabellene viser utvikling i antall mordyr og i antall stambokførte mordyr for rasene med
nasjonalt avlsarbeid.
30000

25000
Hereford

Antall mordyr

20000

Charolais
AberdeenAngus
15000

Limousin
Simmental

10000

NRF
Krysning

5000

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Figur: Utviklingen av antall mordyr av rasene som er størst i antall
Rasene Aberdeen Angus og Hereford har lukket stambok. Mens de andre rasene kan få flere
stambokførte kyr gjennom oppkryssing, er dette ikke mulig for disse to rasene. Økningen i
antall mordyr for disse rasene antas hovedsakelig å være fra besetninger som tidligere ikke
var medlemmer i Storfekjøttkontrollen, men som har meldt seg inn som en følge av kravet om
at alt storfe skal være innrapportert i Husdyrregisteret. Disse dyrene vil ikke være
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stambokførbare av raser med lukket stambok. Simmental har utfordringer både knyttet til
antall stambokførte mordyr, men også antall mordyr generelt.
For et mest mulig robust og selvstendig nasjonalt avlsarbeid i framtiden må det iverksettes
tiltak for å øke antallet stambokførte mordyr av disse rasene.
Fenotypetest
Vi merker fortsatt en økende interesse rundt fenotypetesten på Staur. For alle raselag kan vi
nå i løpet av de siste par testomgangene si at vi har kommet i mål med å kun ta ut oksekalver
av ønskede kombinasjoner. Tidligere har vi ikke hatt stort nok tilbud på interessante
oksekalver til å kunne gjøre dette. Det er likevel en viktig jobb som må gjøres framover for å
øke antallet påmeldte oksekalver av ønsket avstamning og med ønskede egenskaper. Dersom
vi skal klare å tilby markedet seminokser med de ulike egenskapene som etterspørres er det
helt avgjørende at vi har nok å velge i av ønsket kvalitet. Til testomgangen 2014/15 ble det
fylt opp med 80 testokser på Staur.
Ressursgruppe – uttak
I 2014 opprettet TYR en Ressursgruppe for uttak av okser til test. Bakgrunnen for
opprettelsen har vært at det har blitt etterlyst fra våre medlemmer i blant annet avlsrådet.
TYRs styre og administrasjon gikk i 2014 videre med dette. Det ble arrangert kurs for å
samkjøre de som ble valgt ut til å sitte i gruppa. I forbindelse med fenotypetesten er alle
avhengig av at de beste oksene blir plukket ut til test, uavhengig av geografisk tilhørighet.
Utplukk av okser skal skje på et mest mulig nøytralt grunnlag, uavhengig av person og
oppdretter innen hver enkelt rase. Ut i fra dette ble det etablert en ressursgruppe på tvers av
raselagene, bestående av personer som besitter nødvendig kunnskap til å besiktige okser på
tvers av raser.
Teststasjonen på Staur
Teststasjonen på Staur har gjennomgått en større oppgradering siden 2009. I 2014 ble alle
dyrevektene skiftet ut med nye vekter med ny teknologi. Det var BioControl som fikk
oppdraget med å skifte ut disse vektene. I tillegg ble det montert opp automatiske
lukkemekanismer foran eteåpningen for grovfôret når utfôringa foregår. Dette er med på å
luke ut feilregistreringer. Det har også blitt foretatt en stor gjennomgang av alle dataene som
kommer inn fra testen og blir ført opp i Storfekjøttkontrollen. Dette har gjort at det i en
periode ikke ble lagt ut tall fra Staur. Dette er nå kvalitetssikret og tall blir lagt ut som
tidligere.
Skrapearealet på Staur har også blitt forbedret, etter at vi i sommer foretok en rilling av
gulvet. Dette er et tiltak som er bra både for klauver og generell dyrehelse.
I en femten år gammel stasjon vil det være behov for oppgradering og vedlikehold. Det vil
framover bli jobbet videre med en oppgraderings- og vedlikeholdsplan for stasjonen.
Helsesituasjonen blant dyrene på stasjonen er generelt god. Det er få veterinærbehandlinger.
Ta med bilde av teststasjonen
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Seminstasjon
Hallsteingård ble i 2013 oppgradert med nye binger til de rasene vi har erfart har hatt
problemer med overgangen fra talle til bås. Dette virker også i 2014 å hatt positiv effekt på
klauver, bein og haser på oksene som har stått i sædproduksjon. Det var ingen okser som gikk
ut på grunn av problemer med bein i 2014 på Hallsteingård.
Eliteokser
I 2015 er ti nye eliteokser tilgjengelig. Disse er:
Seminnr
74029
70087
70089
70090
71046
72091
72092
72093
73061
73062

Navn
Horgen Erie
Filbrikt av Bakke
Felix av Finsrud
Fat Lane av Veistad
Exelent av Rindal
Farmann av Dovre
Fernando av
Wandsvik
Fabian av Gorseth
Eastwood av Solnes
Elvis P av Hovde

Rase
Aberdeen Angus
Charolais
Charolais
Charolais
Hereford
Limousin

Oppdretter
Trond Qvale, Auli
Runar Bakke, Skotselv
Øystein Finsrud, Vestre Gausdal
Erling Gresseth, Hegra
Thomas og Anne Rindal, Vingrom
Simen Wigenstad, Dovre

Limousin
Limousin
Simmental
Simmental

Odd Wandsvik, Ytterøy
John Jarle Gorseth, Soknedal
Bjørn Gunnar Solnes, Steinkjer
Kristian Hovde, Brumunddal

Avlsstatuett
Avlsstatuetten for kjøttfe for 2014 ble delt ut på årsmøtet i Trondheim til Idar Hånde,
Eresfjord for Hereford oksen 71064 Hyper av Hånde. Oksen hadde Rangtall på 117 etter endt
test på Staur. Dette er et rangtall som er 6 poeng høyere enn den neste oksen i samme rase.
Oksen var betydelig bedre enn gjennomsnittet for rasen for alle egenskaper registrert på Staur
i testomgangen 2012/13. Han hadde den neste høyeste tilveksten målt på Staur for en
Hereford okse med 1959 gram pr dag.
Ta med bilde av utdelingen fra årsmøtet.

Auksjonen på Staur
Auksjonen på Staur ble avholdt lørdag 26. april og ble en praktfull dag med stort besøk og
gode priser. Mellom 400 og 500 personer var innom i løpet av dagen. For flere raser ble det
satt rekord i gjennomsnittspris og pris for dyreste okse innen rasen. Totalt sett ble
gjennomsnittsprisen på alle okser den høyeste som har vært på om lag 59 000 kr. Raselag,
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hovedsamarbeidspartnere og bingesponsorer hadde stands som var godt besøkt.
Arrangementet fungerer absolutt etter hensikten, selv om det kan gjøres forbedringer for å
gjøre dagen til en enda større festdag/ weekend for næringa.
Bilde fra auksjonen
Bedret slektskapsdatabasestruktur
Gjennom prosjektet ”Mer og bedre biff” har det vært en langsiktig jobbing for å forbedre
slektskapsbasen på kjøttfe. Slektskapsbasen var fram til 2011 preget av en sammensatt
struktur med overføring av data mellom baser og uhensiktsmessig databasestruktur.
Sistnevnte medførte oppretting av doble identiteter og fiktive registreringsnumre. Systemet
styrte funksjonen i stedet for motsatt.
Nordisk eksteriørbedømningssystem, NC
Høsten 2013 inngikk TYR sammen med Geno en avtale med å være med på et felles
eksteriør- og holdvurderingsprogram (kåring) sammen med Sverige, Danmark og Finland.
Navnet på systemet er Nordic Classification System, forkortes NC. NC er en app som man
installerer i en håndholdt terminal hvor klassifisørene plotter in dyrets eksteriørpoeng direkte i
terminalen og det blir overført automatisk til databasen (storfekjøttkontrollen) når man har
tilgang på internet.
Den som driver med eksteriørvurdering har tilgang til programmet via en NC-app på ett
nettbrett eller smarttelefon, som de tar med seg ut i felt. Før man drar ut i felt finner hun fram
de besetningene hun skal besøke i appen og har da alle dyrene klare til vurdering, dette krever
internettilgang.
Vel ute hos produsenten finner hun fram et og et dyr som skal kåres og da finnes alle data om
dyret der – som navn, fødselsdato og eventuelt kalvingsdato (ettersom dataene nå ligger i
appen trengs ikke internettilgang). Da er det bare å vurdere dyret og plotte inn poengene. Det
vil skje noen endringer i egenskapene som kåres, men alt som kåres i dag vil fortsatt bli kåret
med NC.
Programmet behandler dataene som blir plottet inn, beregner dyrets samlede poeng ut ifra de
forskjellige landenes optimum og vektlegginger av egenskaper. Alle de nordiske landene har
forskjellige optimum på egenskapene og selv om dette er et nordisk samarbeid betyr ikke det
at helhetspoengene kan sammenlignes mellom landene. Norge vil fortsatt ha egne optimum
som er tilpasset norske driftsforhold. Når beregningene er gjort sendes dataene til vår egen
database, storfekjøttkontrollen, og herifra får produsenten ut dokumentasjon.
I 2014 ble NC ferdig programmert og appen er ferdig for bruk, nå gjenstår det å få på plass
dataflyten mellom NC og Storfekjøttkontrollen. Arbeidet med å utvikle dette gjøres i 2015.
Når dette er på plass skal optimum og beregninger settes opp og vi kan begynne å teste
terminalene. Det er meget viktig med en testperiode for å se at optimum, vektlegging og
standardavvik osv. er riktig programmert. Erfaringer fra de andre nordiske landene viser at det
er nødvendig med en testperiode for å få NC riktig programmert etter de forskjellige landenes
ønsker. Dette for at de kåra dyrene skal få riktige poeng.
Ut i fra at dette er et omfattende arbeid ser vi for oss at vi må bruke 2015 for å kvalitetssikre
og teste programmet.
Vi vil og samtidig måtte gjøre vurderinger knyttet til opplæring av personell og hvordan
eksteriørvurdering skal betales uavhengig av slakteriforbindelse.
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Aktive Avlsbesetninger
De Aktive Avlsbesetningene gjør en viktig jobb for avlsarbeidet. Dette gjelder å få fram
interessante avlsdyr for fellesskapet, men ikke minst å øke sikkerheten på avlsarbeidet
gjennom de mange registreringene som blir foretatt og utstrakt seminbruk som fører til
genetiske bånd mellom besetninger. Besetninger som oppfyller kravene til Aktiv
Avlsbesetning kan bruke dette kvalitetsstempelet i sin markedsføring. Til sammen 42
besetninger ble godkjent som Aktiv Avlsbesetning i 2014.
TYR har jobbet aktivt med å øke antall aktive avlsbesetninger. Det er i den forbindelse vært
avholdt en møteserie sammen med Nortura i 2014, der vi har informert om Aktive
avlsbesetninger.
Det er en klar målsetning for TYR å øke antall slike besetninger til minst 100 fram til 2017. I
dag er det stor spredning mellom antall aktive avlsbesetninger i rasene. Antall aktive
avlsbesetninger fordelt på raser er slik: Angus 8, Charolais 18.Limousin 5, Simmental 2,
Hereford 9, Tiroler 2.
Det stilles en del krav for at man kan benytte kvalitetsstempelet Aktiv Avlsbesetning. Dette er
minstekrav for andel veide dyr ved fødsel, 200 dagers alder og ett års alder, minstekrav for
bruk av norsk seminokse for flere genetiske bånd mellom besetninger, deltakelse i det
organiserte avlsarbeidet, besetningsstørrelse og visse helsekrav ved import.
Tyr vil fortsette arbeidet for å øke antall aktive avlsbesetninger framover mot 2017.
Bilde fra Johannes
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6. AKTUELLE SAKER, STATESTIKKER M.M
A. Medlemstallet
Opprydningen i medlemsregisteret i første halvår av 2013 som førte til en reduksjon
med om lag 200 medlemmer har hengt litt etter oss. Det ble jobbet aktivt for å ta igjen
«det tapte» hva gjelder medlemmer. Pr 31.12.14 har TYR totalt 1580 medlemmer. Det
er gledelig at vi løpet av 2014 har fått to raselag på beina. Dette er Galloway og
Highland Cattel.

Aberdeen
Angus
Charolais
Hereford
Highland
Cattel
Limousin
Simmental
Tiroler
Grauvieh
Blonde
d`Aquitaine
Dexter
SUM
RASELAG

2014

2013

2012

2011

147

158

163

167

Endring
fra13/14 +/-11

316
163
75

316
171
90

319
169
92

324
162
118

0
-8
-15

264
101
41

260
95
50

271
102
50

269
99
15

4
6
-9

14

15

19

18

-1

58
1179

63
1227

58
1249

31
1239

-5
-39
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2014

2013

2012

2011

Endring fra
13/14 +/-

TYR
Akershus
TYR
Buskerud
TYR
Hordaland
TYR Møre og
Romsdal
TYR
Nordland
TYR
Innlandet
TYR
Rogaland
TYR
Sørlandet
TYR Sogn og
Fjordane
TYR
Trøndelag
TYR Vestfold
TYR Østfold
Hålogaland
TYR
Telemark
SUM
FYLKESLAG

77

55

55

56

22

100

73

67

68

27

72

45

46

41

27

103

98

72

71

5

123

89

76

75

34

376

228

237

233

146

178

86

87

79

91

102

58

62

53

44

33

13

11

13

20

205

122

130

136

82

67
65
15
64

66
54
17
47

71
55
16
54

71
55
16
53

1
11
-2
17

1 580

1 051

1 039

1 020

Medlemmer
TYR

1 580

1 653

1 661

1 633

Vi ser en positiv utvikling på antallet medlemmer i fylkeslagene, men en må være klar
over at det også er gjort endringer i medlemskontigenten som innebærer at alle nå må
være medlem av et fylkes/regionlag mot for tidligere hvor dette var valgfritt

B. TYR MAGASINET
Det er gitt ut fem nummer av medlemsbladet TYR magasinet i 2014. Hver utgivelse har hatt
eget tema. Følgende har vært tema i 2014; økonomi, helse, byggteknisk og semin. Et blad
produserte vi uten tema – da det var behov for generell informasjon. Fylkes og raselagene
tildeles spalteplass under fanen: Nytt fra rase og fylkeslag. Fordelingen mellom lagene for
hver utgave blir gjort kjent fortløpende utover året. Brukerundersøkelsen 2014 bekreftet at
TYR magasinet er svært godt mottatt av våre medlemmer, og vi ser at stadig flere som har
gjennomført generasjonsskifte på gården ønsker å beholde bladet via støttemedlemsskap.
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C. AMMEKUTALLET
Ammekua fordeler seg slik med hensyn til geografi, antall søkere med ammeku og
besetningsstørrelse. Tall pr 31.juli for 2013 og 2014.
(Kilde: Landbruksdirektoratet)
Fylke
Antall dyr
Snitt 2013
Antall dyr
Snitt 2014
/søkere2013
søkere 2014
Østfold
2 277/125
18,2
2 309/124
18,6
Akershus
2 818/152
18,5
2 854/148
19,2
Oslo
21/3
7
24/2
12
Hedmark
8 743/383
22,8
8 649/386
22,4
Oppland
11 054/650
17,4
10 954/624
17,5
Buskerud
4 624/274
15,7
4 906/274
17,9
Vestfold
2 861/118
24,2
3 010/112
26,8
Telemark
2 592/186
13,9
2 606/192
13,5
Aust-Agder
1 661/130
12,7
1 635/130
12,6
Vest-Agder
2 652/203
13,3
2 700/205
13,1
Rogaland
8 883/718
12,3
9 266/699
13,2
Hordaland
2 799/332
8,4
2 793/329
8,4
Sogn og
1 931/252
7,6
1 844/235
7,8
Fjordane
Møre og
3 311/277
11,9
3 705/283
13,1
Romsdal
Sør-Tr.lag
4 218/321
13,1
4 324/300
14,4
Nord-Tr.lag
7 323/407
17,9
7 617/405
18,8
Nordland
5 513/380
14,5
5 491/361
15,2
Troms
905/78
11,6
896/70
12,8
Finamark
66/8
8,2
72/7
10,2
Sum
74 257/4997
14,8
75655/4884
15,5
Tabellen viser fordelingen av ammekyr med hensyn til geografi, antall søkere og
besetningsstørrelse.
Økningen i antall ammekyr fra 31.juli 2013 til 31.juli 2014 er på 1398 dyr. Samtidig ser vi at
det er 113 færre søkere av produksjonstilskudd for ammeku i 2014 enn i 2013. Det er
variasjon mellom fylkene, og noen fylker har også en økning i antall ammekyr og antall
produsenter – dette er gledelig. Men det er fremdeles stort potensiale for å øke antallet
ammekyr og produsenter over hele landet.
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D SEMINSTATISTIKK

Innenlandsmarkedet
I tabellen under gjengis utdrag av seminstatistikken for antall insemineringer med kjøttfesæd i
seminårene 2012, 2013 og 2014. Man kan også se antall endringer i prosent og antall doser

Siste året
Rase
Aberdeen
Angus
Blonde
d'Aquiatine
Charolais

2012

2013

2014

Endring i %

Antall doser

1667

1773

1735

-2

-38

91

81

106

31

25

6113

5553

5317

-4

-236

Dexter

117

76

69

-9

-7

Galloway

56

58

58

0

0

Hereford

2168

2210

2230

1

20

Highland Cattle

44

52

34

-35

-18

Limousin

4175

4545

5262

16

717

Simmental

1530

1453

1570

8

117

Tiroler Grauvieh

254

277

261

-6

-16

Sum

16215

16078

16642

4

564

Melkesimmental

3108

2881

2946

2

65

forskjell fra siste året. 2014 ga en økning av bruk av kjøttfesæd på 4 %.
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7. FORSLAG TIL ARBEIDSPROGRAM FOR 2015.
TYRs fokus er å avle fram de beste avlsdyrene med basis i grovfòr, og synliggjøre ammekua
som løsningen både i reinrasepopulasjonen og i et bevisst krysningsopplegg.
TYRs mål er å styrke økonomien i den spesialiserte storfekjøttproduksjonen, og på den måten
bidra til økt produksjon med basis i norske ressurser.
Vi skal også gjennomføre tiltak som skal bevisstgjøre fylkeslagene sine oppgaver og roller i
TYR som organisasjon.
Hovedmålet for TYR i de kommende årene vil fortsatt være:
Ammekua sin rolle i norsk storfekjøttproduksjon –
-fra avl til biffProduksjon av kvalitet på norske ressurser.
Overfor årsmøte foreslås følgende arbeidsprogram for 2015

Organisasjon og økonomi:
•
•
•

Ytterligere styrking av TYRs økonomi, finansiert gjennom fellesskapsmidler.
Klargjøre fylkeslagene sin rolle i organisasjonen.
Følge opp kommunikasjonsplanen pkt.2: Godt informerte tillitsvalgte og
ansatte.

Marked / rammebetingelser:
•
Jobbe aktivt med bevisstgjøring av ammekua sin rolle i den grovfôrbaserte
norske storfekjøttproduksjonen.
•
Kommunikasjon med utenlandske avlsselskaper for å øke interessen for norsk
kjøttfegenetikk.

Informasjon / medlemsaktivitet:
•
Fortsette å utvikle nettsiden med blant annet aktuelle fagartikler fra TYR
Magasinet
•
Sende ut nyhetsbrev pr. e-post til alle medlemmer vi har gyldig mailadresse til,
hvert kvartal.
•
Delta aktivt på arrangementer og messer som Dyrsku’n, Dyregoddagane og
lignende.

Avlsarbeidet:
•
Videreføre tiltak for å øke antall aktive avlsbesetninger, hvor vi tilbyr kåring
som en del av en felles aktivitet .
•
Innføre gruppeindekser som en del av målet mot totalindekser.
•
Bearbeide alle relevante resultatet fra fenotypetesten på Staur for framtidig
bruk i det norske avlsarbeidet.
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8. VEDTEKTSENDRINGER ( REVIDERING.)
Gjeldende vedtekter ble sist revidert på årsmøte i 2014. Styret har gjennomgått vedtektene, og
foreslår ovenfor årsmøtet
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9. INNKOMMNE FORSLAG.
Forslag til vedtektsendring i TYRved årsmøtet i mars2015.

Vi i Tyr Nordland vil komme med forslag til endring i TYR’s vedtekt §7 som gjelder styret.
Vårt forslag er at styret skal være sammensatt etter geografisk fordeling, i landsdeler, slik det er i
valgkomiteen. Norge er et landstrakt land med store geografiske forskjeller. Vi har ulike muligheter og
utfordringer i ammekuholdet rundt om i landet. Ved å ha representanter fra hele landet i styret i TYR vil
styret ha bedre oversikt over det som skjer i fylkeslagene og ha større mulighet til å hjelpe til med å få
opp aktiviteten over det ganske land. Dette vil gi styremedlemmene større mulighet til å være mer
aktive i fylkeslagenes aktivitetet/arrangement, og på den måten knytte TYR tettere sammen.

Mvh Tyr Nordland v/leder Nina Nyheim Skogmo

Styret har drøftet forslaget fra TYR Nordland og vil gi slik innstilling til årsmøte.
I instruksen for valgkomiteen heter det at den skal være sammensatt av representanter fra
regionen Nord, Midt, Vest, Øst og Sør.
Styret ser at det er viktig med geografisk representasjon, og at styret ivaretar alle
medlemmer sine produksjoner.
Styret anbefaler derfor over for årsmøte å ta inn et nytt kulepunkt i valgkomiteens instruks
slik:


Valgkomiteen bør i sin innstilling til tillitsvalgte i organisasjonen ta hensyn til
geografisk representasjon i styre og utvalg.

Styret
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10. FORSLAG TIL KONTINGENT FOR 2016.(HER UNDER KONTINGENT
FYLKESLAG)
Medlemskontingenten i TYR ble sist endret i årsmøte 2014, og er av regnskapsmessige delt
opp slik:
Medlemskontingent
TYRmagasinet
Serviceavgift

kr. 100.kr. 550.kr. 650,- + mva.

I tillegg har vi støttemedlem- og abonnementsavgift som er lik TYRmagasinet på kr 550.Årsmøtevedtak fra 2012 gjør at alle medlemmer i TYR også må være medlemmer i sitt
respektive fylkes eller regionlag. Endringen trådte i kraft fra 1. januar 2014.
Totalt ble det overført vel 500 medlemmer til fylkeslag som tidligere var medlem bare i TYR
sentralt.
Medlemskontingent for fylkes- og regionlag er i dag på kr. 300.Styret har vurdert medlemskontingenten for 2016 og foreslår slikt vedtak:
Styret foreslår overfor årsmøte at medlemskontingenten til TYR sentral blir uendret. Likeens
foreslås medlemskontingenten til fylkes og regionlag og å være uendret.
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11. VALGKOMITEENS INNSTILLING.
Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i TYR 2015- for de som er på valg.
Valgkomiteen består av Torleif Susort (leder) fra Region Vest, Onar Lima fra Region Sør,
Ståle Westby fra Region Øst, Ole Johnny Olden fra Region Midt og Geir Lillevik fra Region
Nord.
Styret
1.

Valg av leder av styret for 1år:
Nåværende leder: Erlend Røhnebæk
Valgkomiteens forslag: Leif Helge Kongshaug

2.

Valg av styremedlemmer for 2 år

3.

1. Nåværende styremedlem: Inger Johanne Bligaard.
Valgkomiteen foreslår: Gjenvalg på Inger Johanne Bligaard
2. Nåværende styremedlem: Leif Helge Kongshaug
Valgkomiteen foreslår: John Skogmo.
Valg av styremedlemmer for 1 år
Nåværende styremedlem: Celina Lindeborg
Valgkomiteen foreslår: Per Øyvind Sola.
Medlemmer i styret på valg i 2016.
Magnus Johnsen
Vermund Lyngstad
Per Øyvind Sola

4.

Valg av varamedlemmer til styret, som velges for 1 år
1. Vara: Torill Helgerud,3440 Lier (ny)
2. Vara: Torgrim Syrtveit,4865 Ålmli ( ny)
3. Vara: Erling Gresseth,7520 Hegra ( ny)
4. Vara: Olav Brakestad,5965 Hundvin (ny)
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5.

Valg av nestleder for 1. år
Nåværende nestleder: Leif Helge Kongshaug
Valgkomiteen foreslår: Inger Johanne Bligaard

6.

Valg av ordfører, varaordfører
Ordfører:
Varaordfører:

7.

Nåværende ordfører: Hallstein Flesland
Valgkomiteen foreslår: Håkon Marius Kvæken
Nåværende ordfører: John Håvard Refsethås
Valgkomiteen foreslår: Gjenvalg John Håvard Refsethås

Valg av medlemmer kontrollkomiteen
Medlem:
Nåværende medlem:

Jon Søli

Valgkomiteen foreslår:

Gjenvalg Jon Søli

Leder i kontrollkomiteen:
Nåværende ledere:

Jon Søli

Valgkomiteen foreslår:

Gjenvalg Jon Søli

Medlemmer på valg i kontrollkomiteen
2016: Ole Jacob Berget
8.

2017: Elisabeth Haugarne

Valg av varamedlemmer kontrollkomiteen
1. Vara:
Nåværende varamedlem:

9.

10.

Bjarte Nes.

Valgkomiteen foreslår:
Gjenvalg på Bjarte Nes
3. Vara:
Nåværende varamedlem:
Arne Jan Midtgård
Valgkomiteen foreslår:
Gjenvalg på Arne Jan Midtgård
Valg av medlemmer i valgkomiteen for 2 år
Medlem region Midt:
Nåværende medlem:
Ole Jonny Olden
Valgkomiteen foreslår:
Gjenvalg på Ole Jonny Olden
Medlem region Nord:
Nåværende medlem:
Geir Lillevik
Valgkomiteen foreslår:
Gjenvalg på Geir Lillevik
Medlemmer på valg i valgkomiteen i 2016
Medlem region Øst : Ståle Westby.
Medlem region Sør: Onar Lima
Medlem region Vest : Torleif Susort.
Valg av leder i valgkomiteen for 2 år:
Nåværende ledere:
Torleif Susort
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Valgkomiteen foreslår:

Gjenvalg på Torleif Susort
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