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1. STYRETS MELDING FOR 2016
INNLEDNING

TYR er en avls- og interesseorganisasjon for produsenter som driver
kjøttproduksjon med kjøttfe og kjøttfekrysninger i Norge. TYRs overordna målsetning er å sikre økonomien i kjøttproduksjonen på kjøttfe
og øvrig storfekjøttproduksjon, drive tidsriktig og målrettet avlsarbeid
som virkemiddel for bedret økonomi for norsk storfekjøttproduksjon.
Avlsprogrammet for norsk kjøttfeavl skal være kunnskap- og fakta
basert, der vi vektlegger å avle fram gener som er gode grovfôr
utnyttere som ivaretar produksjonsformen som passer best til de
norsk ressursene.
TYRs visjon er at norsk storfekjøttproduksjon skal være bærekraftig og
lønnsom, og derfor er det også avgjørende at denne produksjonen er
viktig for å ivareta kulturlandskapet i hele Norge, men spesielt der vi
har store beite og utmarksressurser. Større grad av utnyttelse av beite
og utmark vil også bidra til bærekraftig produksjon.
Det kreves kanskje mer enn tidligere at en jobber målrettet for en enda
større forståelse for denne driftsformen som en viktig del av å ivareta
landbruk over hele landet hos andre organisasjoner, myndigheter og
andre samfunnsgrupper.
Organisasjonen har også kommet med forslag til tiltak på hvilke virkemiddel som er den beste løsningen for norsk storfekjøttproduksjon.
Målet er å redusere det nasjonale underskuddet av storfekjøtt som
Norge burde ha de beste forutsetningene for å produsere selv.
Den spesialiserte storfekjøttproduksjonen skal være en egen selvstendig produksjon med inntektsmuligheter på lik linje med andre produksjoner, enten som heltidsproduksjon eller i kombinasjoner med annen
inntekt.
TYRs administrasjon har kontor på Hamar og er samlokalisert med
Geno og NORSVIN i det gamle Nestlebygget i Storhamargata 44.
Fenotypetestfjøset ligger i Stange kommune.

Markedsforhold og økonomi for våre medlemmer
TYR har siden begynnelsen av 2000 tallet uttrykt sin bekymring for
et stadig økende importbehov for storfekjøtt. Selv om det de siste to
årene har vært en økning i antall mordyr fra ammekuproduksjonen så
må det være et nederlag for et samlet norsk landbruk at vi i 2016
importerte over 21 millioner kg storfekjøtt når en tar med avtalte
importkvoter.
Hovedårsaken har vært at det gjennom mange år ikke har blitt prioritert nødvendige tiltak for en bedret økonomi i denne produksjonen.
Selv med økning i antall mordyr i den spesialiserte storfekjøttproduksjonen vil det fortsatt være et behov for en årlig økning i antall
mordyrstorfe på mellom 4 og 5 tusen. Endring i ytelse per ku i
melkeproduksjonen og det nasjonale behovet for melk, vil også
være avgjørende for økt behov for nye mordyr i den spesialiserte
storfekjøttproduksjonen.
Økonomien i storfekjøttproduksjonen er nøkkelen for økt produksjon.
I tillegg er det helt nødvendig med utvikling av gode, rimelige og
rasjonelle bygningsløsninger, samt gode ordninger til innkjøp av dyr.
Nybygg til ammeku må derfor prioriteres ved tildeling av midler fra
bl.a. Innovasjon Norge.

Innføring av kvalitetstillegget i forbindelse med jordbruksoppgjøret
2013/2014 var helt nødvendig for å snu en negativ trend i norsk
storfekjøttproduksjon.
TYR som organisasjon har helt siden dette ble innført, gitt klare innspill
på at dette tiltaket ikke har vært målrettet nok for å ivareta ammekuproduksjonen.
Å ha god meningsutveksling om rammebetingelser, underskudd i
markedet, målretting av virkemiddel for ammekuproduksjonen har vært
prioriterte arbeidsområdet i 2016. På den måten setter organisasjonen
fokus på løsninger for at vi skal lykkes med den spesialiserte storfekjøttproduksjonen. Å jobbe målrettet for ammekunæringen som er en
forholdsvis ny næring, har gjort at vi har fått økt forståelse for at det
er nødvendig med målrettede tiltak.
Dette kommer alle som driver med storfekjøttproduksjon til gode.
Faglagenes prioritering gjennom sine krav til staten har ikke vært gode
nok for å bedre økonomien i den spesialiserte storfekjøttproduksjonen.
Kravene har vært for generelle og ikke målrettet nok for å gi produk
sjonen en inntektsmulighet på gjennomsnitt i norsk landbruk. Økt krav
kvalitetstillegg på 40 øre fra slakteklasse O, reduserte satser husdyr
tilskudd over 50 mordyr er slik eksempel, der tilbudet fra staten var,
etter vårt syn, mer målrettet for ammkuproduksjonen enn kravet fra
faglaga.
TYR sine prioriteringer de siste årene har vært en målrettet bruk av
kvalitetstillegget, samt fokus på beite og beitebruk.
At det ble inngått en avtale mellom Norges Bondelag og staten ved
siste jordbruksoppgjøret, med målretting av kvalitetstilskuddet og økt
tilskudd beite, ser vi på som et gjennomslag for TYR sin prioriteringer.
Økt lønnsomhet for storfekjøttproduksjonen er nøkkelen for å lykkes
med økt norsk storfekjøtt til det norske markedet.
TYR har hatt møter med Landbruks-og Matdepartementet, Norges
Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Nortura og KLF i forkant
av jordbruksoppgjøret 2016 – 2017. TYR har også deltatt på høringer
knyttet til jordbruksoppgjøret.
I tillegg benyttet TYR anledningen til å ha en god dialog med
representanter på Stortinget.

Utvikling mordyrtall de siste 10 år
Per 31. juli 2016 var det 85 199 ammekyr, mot 78 592 året før, som gir
en økning på vel 6600 mordyr. Økningen er på 8,4 %. Korrigert for
nedgang i antall melkekyr er netto økning på mordyr storfe om lag 4000.
Det er en økning i antall ammekyr i alle fylker med unntak av Sogn og
Fjordande der vi har en liten nedgang. Av økningen på 6600 mordyr er
veksten størst i fylkene Oppland, Hedmark, Rogaland og Trøndelag.
Det er flere bønder som driver med ammeku enn melkeku i fylkene
Telemark, Buskerud, Akershus,Vestfold og Aust-Agder.
Fylkene Nord-Trøndelag, Hedmark og Vestfold har snitt besetningsstørrelse på over 25 ammekyr, mens fylkene Sogn og Fjordane og
Hordaland har færre en 10 ammekyr.
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Styrets arbeid

Medlemsutviklingen

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.
Det er i meldingsåret behandlet 122 saker. Fokus på økt seminsalg og
bedring av økonomien har vært prioritert de siste årene. Styret er glad
for at vi har lykkes med dette. Økt seminsalg er viktig både for økonomien og den avlsmessige framgangen for kjøttfe. Det er derfor ekstra
gledelig at vi registrer økt bruk av semin både i reinrase og krysnings
besetninger.
Det er og gledelig at vårt langsiktige arbeid med å øke antall aktive
avlsbesetninger gir resultater.

Medlemsutviklingen har vært svært positiv siste året. Per 31.12 2016
var det registrert 1748 medlemmer som er 108 flere enn på samme tid
i fjor. I løpet av året har vi hatt en avgang på om lag 80 medlemmer.
Det er en økning også i medlemstallet i raselagene fra i fjor.
Økt oppslutning om TYR er svært viktig for at vi skal nå de overordna
målene som avl og interesse organisasjon. Økt antall medlemmer i TYR
vil være et prioritert satsingsområde i 2017.

Opprettelse av Team Avl og Kompetansegruppe avl har vært et vellykket
tiltak for å jobbe strategisk med avlsarbeidet i organisasjonen. Opp
rettelse av arbeidsgruppe for gjennomgang av testregimet på Staur er
gjennomført. Det er gjort viktige presiseringer og vedtak som vil styrke
avlsarbeidet framover.
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Rammebetingelser – framtidig utvikling.
Som organisasjon mener vi det er helt avgjørende for at vi skal ha et
landbruk over hele landet, og at det blir i enda større grad enn
tidligere, satset på ammekuproduksjonen.
For å lykkes med dette, er det viktig at denne næringen blir sett på
som en egen næring med egne økonomiske virkemidler. Økonomien
i den spesialiserte storfekjøttproduksjonen er avhengig av et godt
og fungerende importvern for å ta ut høyere priser i sluttmarkedet.

Produksjon av storfekjøtt med basis i ammeku er et svært godt bidrag
til å utnytte gras og beiteressurser som bidrar til å holde et aktivt
kulturlandskap vedlike. Økt bruk av beite som ligger langt fra gården
er en uutnyttet ressurs som er nødvendig å ta i bruk i enda større grad.
Å omdanne grovfôr og beite til høyverdig mat, er også en viktig del av
løsningen i klimaspørsmålet.

Jordbruksoppgjøret 2016 – 2017
TYR som interesseorganisasjon for de spesialiserte storfekjøttprodusentene jobber aktivt gjennom hele året for å styrke økonomien i
denne produksjonen.
I det siste oppgjøret trakk Norsk Bonde- og Småbrukarlag seg fra
forhandlingene. Det førte til at det ble inngått avtale mellom staten
og Norges Bondelag for 2016 og 2017
TYR mener at det er viktig for forhandlingsinstituttet at det ikke blir
brudd i disse forhandlingene hvert år.
Som organisasjon er vi skuffet over kravet fra faglaga for den
spesialiserte storfekjøttproduksjonen.
Det var derfor gledelig at tilbudet fra staten var mer målrettet knyttet
opp mot virkemiddel for å økt inntektsmuligheter og økt storfekjøttproduksjonen.
TYR mener at målrettet bruk av kvalitetstillegget med økningen fra O+
var viktig, samt økt fokus på bruk av beite.
Som organisasjon gir vi honnør til staten og Norges Bondelag for at
det ble enighet om en avtale for 2016– 2017. Avtalen er et bidrag til
bedret økonomi for ammekunæringen, men TYR må fortsatt jobbe
målrettet opp mot avtalepartene, stortingspolitikere og andre organisasjoner for at virkemidlene blir målrettet. Dette for å sette fokus på de
største utfordringene norsk landbruk står overfor og i sterkere grad
enn tidligere, gjøres tiltak som støtter opp under de produksjonene
som Norge har spesielle forutsetninger for.

Jordbruksmeldingen Meld. St.11 Endring og utvikling –
En fremtidsrettet jordbrukspolitikk.
Regjeringen la fram ny jordbruksmelding den 9. desember 2016
ved statsråden.
Meldingen er omfattende, men TYR som organisasjon savner at ikke
ammekunæringen er gitt større plass i meldingen.
Det er heller ikke gitt klare målsetninger på hvordan vi skal kunne øke
med minst 40 tusen mordyr. Det viktigste for norsk storfekjøttproduksjon er, forutsigbare rammebetingelser, sterkt importvern, gode
markedsordninger og økte budsjettmidler til næringen gjennom
de årlige jordbruksforhandlingene.
Meldingen gir en invitasjon til å diskutere løsninger for hvordan en
best når det overordna målsetningen for norsk landbruk.
For TYR er det avgjørende at det stimuleres til økt bruk av inn og
utmarksbeite som en ressurs for økt storfekjøttproduksjon og som
virkemiddel i klimaspørsmål. Å ha gode velferdsordninger, og gode
investeringsløsninger for økt spesialisert storfekjøttproduksjon er
viktige element for de som vil satse i næringene.
Import av enkelte storfekjøttdeler som f.eks. biffer gjør at det fortsatt
er viktig at vi har opplysningskontor for generisk markedsføring. Slik
markedsføring finansiert gjennom omsetningsavgiftsmidler er viktig for
å balansere salget av hele dyret.

Avlsarbeidet. Auksjonen på Staur
Når det gjelder avlsarbeidet på kjøttfe, er dette omtalt grundig senere
i årsmeldinga. Det er lagt ned en grundig jobb i raselagene spesielt
opp mot økt seminsalg og økt gjenbruk for raser med nasjonal avl.
Økning i antall aktive avlsbesetninger er fortsatt en prioritert oppgave,
og det er gjennomført regionale samlinger for aktive avlsbestninger
Å ta i bruk del- og gruppeindekser høsten 2016 var en viktig milepæl
for organisasjonen. Videreutvikling av Nordic Classification er det
jobbet aktivt med, og den ble tatt i bruk for lineære kåringer i aktive
avlsbesetninger.
Det er i satt i verk utvikling av avlsplan både for reinrase og krysnings
kjøttfe i Storfekjøttkontrollen. Planen er at denne går ut i testversjon
våren /sommeren 2017.

Auksjonen på Staur ble holdt 28. april 2016. Totalt ble 65 okser
solgt for til sammen vel 5 millioner kroner med en snittpris på kr vel
80 tusen, med slik snitt pris per rase:
Aberdeen Angus 61 800 kroner, Hereford 52 700 kroner, Charolais
82 947kroner, Simmental 88 200 kroner og Limousin 103 200 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 TYRs arbeidsprogram for 2016. Arbeidsmål
i hele organisasjonen har vært knyttet opp mot:
•   Faktabasert avl der vi har som mål å avle fram de beste avlsdyrene
med basis i grovfôr.
•   Styrke økonomien for den spesialiserte storfekjøttproduksjon
gjennom økt fokus på lønnsomhet både gjennom økte budsjettmidler
og økte priser i markedet.
•   Utvikle og styrke rollen både til raselag og fylkeslag gjennom konstruktiv og målrettet samarbeid der oppgavene er klarlagt og definert.
Hovedmålene og de langsiktige målene ligger fast, og er:
Ammekuas rolle i norsk storfekjøttproduksjon.
Produksjon av kvalitet på norske ressurser.
For 2016 skal vi i tillegg ha sterk fokus på:
Økt mordyrtall i ammekunæringen.
Delmål:
•   Organisasjon og økonomi
–  Ytterligere styrking av TYRs økonomi, finansiert gjennom fellesskapsmidler.
–  Bidra til at det blir opprettet faglige arenaer med erfarings
utveksling for våre medlemmer lokalt – gjerne som kjøttfekafeer
•   Marked / rammebetingelser
–  Jobbe aktivt med bevisstgjøring av ammekua som en viktig bidragsyter for å opprettholde et distriktslandbruk, og som kulturlandskapspleier.
–  Øke forståelsen for at ammekua er en selvstendig næring,
som må ha egne virkemidler
•   Informasjon / medlemsaktivitet
–  Utvikle og å ta i bruk ny nettside i løpet av 1. halvår.
–  Jobbe aktivt for at landbruksutdanningen på alle nivå tar hensyn til
og prioriterer utdanning i takt med endringer i storfeholdet i Norge
–  TYRs aktuelle tema-ark knyttet til ammekuproduksjon gis ut i ny
utgave i løpet av året
–  Sende ut nyhetsbrev per e-post til alle medlemmer vi har gyldig
mailadresse til minst hvert tertial
–  Delta aktivt på arrangementer og messer som er relevant for
ammekunæringen.
•   Avlsarbeidet
–  Bidra til at avlsplaner for kjøttfe blir tilgjengelig i Storfekjøtt
kontrollen.
–  Bearbeide relevante resultater fra fenotypetesten på Staur knyttet
til grovforopptakskapasitet med mål om at det skal være et av
kriteriene som tas hensyn til ved utvelgelse av testkandidater
for testomgangen 2017/2018.
–  Besøke aktive avlsbesetninger i løpet av året.
–  Innføre gruppeindekser som en del av målet mot totalindekser.
Ellers har styret og organisasjonen arbeidet med:
Gjennomført en ledersamling høsten 2016 i forbindelse med Agrovisjon
i Stavanger. Hovedtema var det kommende jordbruksoppgjøret.
Innspill på utsendt arbeidsdokument var et viktig element for
å klargjøre organisasjonens prioriteringer.
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Oksekatalogen for 2017 ble utgitt etter planen i desember.
Dette er et viktig ledd i det nasjonale avlsarbeidet på kjøttfe.
Arbeidet med grovfôrprosjektet er godt i gang. Målsetting er at dette
skal påvirke framtidig seleksjon i det norske avlsarbeidet der grovfôropptakskapasitet og fôrutnyttelse blir vektlagt enda mer. TYR er
arrangerer «Biffakademiet» sammen med Nortura. Det er fortsatt stor
interesse for kursene.
TYR har deltatt på arrangementene Dyrsku’n og Dyregoddagane,
Storfe 2016, Agrovisjon og Midt i Matfatet, i tillegg til arrangement
som både fylkeslag og raselag deltar i.
Slike deltakelser er viktig for å fremme den spesialiserte storfekjøtt
produksjonen.
Årets ammekuprodusent for 2015 ble tildelt Magnus Næss, Funnaune
Gård, 7530 Meråker. Han har en Angus-besetning, og er godkjent
Aktiv Avlsbesetning. Vi gratulerer. Hvem som blir årets ammekuprodusent for 2016 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 ammeku
produksjonen.
Datagrunnlaget baserer seg på innrapporterte opplysninger
i Storfekjøttkontrollen for 2015.
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 TYRs representant i fagstyret for
Helsetjenesten for storfe.
Etter samlokalisering med Geno og Norsvin arbeides det målrettet med
å kunne ta ut synergier på områdene Innkjøp, FoU, IT og økonomi.
Leif Helge Kongshaug er styremedlem i Norsk Landbrukssamvirke.
Videre er TYR med i flere prosjekter sentralt og lokalt der det er fokus
på økt storfekjøttproduksjon – mål og virkemiddel.

STYRET

Styret i TYR har i 2016 hatt følgende sammensetning:
Leif Helge Kongshaug (leder)
Inger Johanne Bligaard (nestleder)
Torill Helgerud
Magnus Johnsen
John Skogmo – styremedlem fram til 28.10.2016
Per Øivin Sola
Merethe Skarland Mørk – fast styremedlem etter 28.10.2016
2. varamedlem Erling Gresseth har da møtte som 1. varamedlem i styret
etter 28.10.2016. I tillegg deltar daglig leder i alle møter, samt at ordfører
møter i møtene der saker knyttet til ledermøte og årsmøte diskuteres.

PERSONALET

Oddbjørn Flataker, Christina Blakstad, Guro Alderslyst, Solvei Cottis
Hoff og Katrine Haugaard har fungert i faste stillinger gjennom hele
året. Lina Rudlöf hadde permisjon fram til 1. august 2016.
Kristian Heggelund var ansatt i et vikariat som fagansvarlig avl fram
til 1. august 2016, da han ble fast ansatt i samme stilling.
I tillegg har organisasjonen en delstilling som avlsforsker som er et
samarbeid mellom TYR og Geno med kontorplass på Institutt for
husdyrog akvakulturvitenskap ved NMBU.

ØKONOMIEN I TYR

TYRs regnskap for 2016 balanseres med et overskudd på kr 2 058 269
Styret foreslår at årets overskudd overføres til fri egenkapital.
TYR har ved utgangen av 2016 en egenkapital på 5 206 909 kroner.
Isolert for 2016 ble det tildelt midler over jordbruksavtalen med
2 000 000 kroner og 4 250 000 kroner av omsetningsavgiftsmidler.
Med bakgrunn i årsregnskapet for 2016 er fortsatt driftsforutsetningen
lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier
noe annet.

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.
Både styret og ledelse er bevisst på de samfunnsmessige forvent
ningene om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten og styret.
I tillegg til TYRs administrasjon er det årsmøtets valg som påvirker
likestillingen i selskapet. Bedriften forurenser ikke det ytre miljø.

SLUTTKOMMENTAR

Foto:

Guro Alderslyst

Styret vil takke de ansatte for god jobb gjennom året, samt medlem
menes engasjement for å styrke TYR som organisasjon for fremme av
økt storfekjøttproduksjon.

I styret for TYR
Hamar, 22. februar 2017
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2. REGNSKAP 2016 med noter
RESULTATREGNSKAP
TYR
Driftsinntekter og driftskostnader

Note

Salgsinntekt		

2016

2015

16 842 244

13 293 447

Annen driftsinntekt

8

6 962 932

6 002 062

Sum driftsinntekter

1

23 805 175

19 295 508

			
Varekostnad		

9 380 639

7 249 481

Lønnskostnad

2

6 244 040

4 671 661

Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler

3

321 545

277 194

Annen driftskostnad

2, 7

Sum driftskostnader		

5 843 129

6 176 499

21 789 352

18 374 835

			
Driftsresultat		

2 015 823

920 673

Annen renteinntekt		

35 015

33 332

Annen finansinntekt		

14 712

10 289

Annen rentekostnad		

7 281

8 582

Finansinntekter og finanskostnader

Annen finanskostnad		

0

602

Resultat av finansposter		

42 446

34 437

Årsresultat		
2 058 269
955 111
Overføringer
Avsatt til annen egenkapital		

2 058 269

955 111

4

2 058 269

955 111

Sum overføringer
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BALANSE
TYR
Eiendeler

Note

2016

2015

Stambokbase		

7 090

92 170

Sum immaterielle eiendeler

3

7 090

92 170

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		

1 697 894

1 088 101

Sum varige driftsmidler

3

1 697 894

1 088 101

Investeringer i aksjer og andeler		

11 000

11 000

Andre langsiktige fordringer

125 38

369 172

136 38

380 172

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler
2, 9

Sum finansielle anleggsmidler		

			
Sum anleggsmidler		

1 841 365

1 560 443

6

372 695

670 273

Omløpsmidler
Lager av varer og annen beholdning

Fordringer
Kundefordringer		

2 388 198

1 805 355

Andre kortsiktige fordringer		

149 076

194 309

Sum fordringer		

2 537 274

1 999 664

			
			
Bankinnskudd, kontanter o.l.

5

5 566 481

2 080 887

			
Sum omløpsmidler		

8 476 450

4 750 824

			
Sum eiendeler		
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10 317 815

6 311 267

BALANSE
TYR
Egenkapital og gjeld

Note

2016

2015

Annen egenkapital		

5 206 909

3 148 640

Sum opptjent egenkapital		

5 206 909

3 148 640

Opptjent egenkapital

			
Sum egenkapital

4

5 206 909

3 148 640

Gjeld			
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld		

1 237 272

1 706 498

Skyldig offentlige avgifter		

392 138

309 844

Annen kortsiktig gjeld		

3 481 497

1 146 286

Sum kortsiktig gjeld		

5 110 906

3 162 628

			
Sum gjeld		

5 110 906

3 162 628

			
Sum egenkapital og gjeld		

10 317 815

6 311 267

I styret i TYR
Hamar, 22. februar 2017
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Note 1
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god
regnskapsskikk for små foretak.
Salgsinntekter
Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av
vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og
andre avslag. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de utføres. Tilskudd
til prosjekter inntektsføres parallelt med fremdriften på prosjektet,
basert på de tilhørende kostnadene.
Klassifisering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som
omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal
tilbakebetales i løpet av ett år.
For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som
omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over drifts
midlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid
over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Vedlikehold av
driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer
tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.
Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold
til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet.

Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn
virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen foretas for det laveste nivå
av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført
verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp (nåverdi ved
fortsatt bruk/eie), foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og
gjenvinnbart beløp.
Tidligere nedskrivninger reverseres hvis forutsetningene for nedskrivningen
ikke lenger er til stede.
Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer verdsettes til det laveste av anskaffelseskost etter
FIFO-prinsippet, og netto salgsverdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer
under tilvirkning vurderes til variabel tilvirkningskost.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende
etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap gjøres på
grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.
I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning
for å dekke antatt tap.
Pensjoner
Pensjonsordningene er finansiert gjennom innbetalinger til forsikrings
selskap. Ved innskuddsplaner betaler selskapet
innskudd til et forsikringsselskap. Selskapet har ingen ytterligere betalingsforpliktelse etter at innskuddene er betalt.
Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad. Eventuelle forskudds
betalte innskudd balanseføres som eiendel (pensjonsmidler) i den grad
innskuddet kan refunderes eller redusere framtidige innbetalinger.
Skatt
Selskapet er ikke skattepliktig.

Note 2
Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte, pensjoner m.m.
01.01. – 31.12.
2016

2015

5 177 438

3 664 714

617 119

539 977

Pensjonskostnader inkludert obligatorisk tjenestepensjon

243 790

281 290

Andre ytelser

205 693

185 680

6 244 040

4 671 661

5,5

4,9

Lønnskostnader m.m.
Lønninger
Folketrygdavgift

Sum lønnskostnader
Antall årsverk:
Gjennomsnittlig antall årsverk

I lønnskostnadene for 2016 inngår innleie av arbeidskraft med kr 849 077 og annonsering etter personell med kr 15 411.
Godtgjørelser (i kroner)
Lønn/honorarer
Ytelser vedrørende pensjonsordninger, stipulert andel av OTP
Annen godtgjørelse

Daglig leder

Styret

947 916

185 000

20 261
6 495

Honorar til revisor, kostnadsført 2016
Lovbestemt revisjon

45 500

Annen bistand fra revisor

14 695

Sum

60 195

Beløpene er eksklusiv merverdiavgift.
Obligatorisk tjenestepensjon
Selskapet har etablert en innskuddsbasert pensjonsordning for alle ansatte i tråd med lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Virksomheten har balanseført et innskuddsfond, kr 75 003 per 31.12.2016.
Innskuddsfondet kan benyttes til betaling av innskudd på pensjonsordningen, årets innbetaling utgjør kr 243 790.
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Note 3
Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

Bygg Stambokbasen
Anskaffelseskost 01.01.

503 317

425 400

Driftsmidler

31.12.16

31.12.15

Sum

Sum

1 943 572

2 872 289

2 596 711

Tilgang driftsmidler

1 038 700

1 038 700

275 578

Avgang driftsmidler

(192 443)

0

0

Anskaffelseskost 31.12.

503 317

425 400

2 789 829

3 718 546

2 872 289

Akkumulerte avskrivninger 31.12.

503 317

418 310

1 091 935

2 013 562

1 692 017

Bokført verdi per 31.12.

–

7 090

1 697 894

1 704 984

1 180 272

Årets avskrivning

–

85 080

236 465

321 545

277 194

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

10 år

5 år

10 år

Lineær

Lineær

Lineær

Note 4

Note 7

Egenkapital

Andre driftskostnader
Egenkapital

Egenkapital

3 148 640

Egenkapital 31.12.2015

2016

Andre driftskostnader
Kostnader lokaler Staur

1 397 263 1 003 000

Diverse fremmede tjenester

1 128 722

Kontorrekvisita, telefon m.m.
Årets endring i egenkapital:

2015
2 125 000

402 937

409 000

Reiser/møtekostnader

1 167 922

1 056 000

Årsresultat

2 058 269

Informasjonskostnader

822 578

732 000

Egenkapital 31.12.2016

5 206 909

Andre driftskostnader

176 631

164 000

Diverse samarbeidsprosjekter

566 338

498 000

Spesielle kostnader

180 737

189 000

5 843 129

6 176 000

Andre driftsinntekter

2016

2015

Offentlige tilskudd

6 250 000

5 475 000

712 932

527 062

6 962 932

6 002 062

Note 5

Sum andre driftskostnader

Kontanter m.m.

Note 8

Av likvide midler er kr 212 039 bundet til skyldig skattetrekk
og innsatt på egen bankkonto.

Andre driftsinntekter

Note 6

Andre inntekter
Sum andre driftsinntekter

Varer
Varer

31.12.16

31.12.15

Levende dyr

108 000

180 000

Beholdning av fôr til oksene

264 695

451 273

0

39 000

372 695

670 273

Varer for videresalg
Sum varer

Spesifikasjon av offentlige tilskudd:
Ja-midler
Omsetningsmidler

2 000 000
4 250 000
6 250 000

Note 9
Pantstillelser og andre forpliktelser
Virksomheten har ikke stillet sikkerhet per 31.12.2016 for egen
eller andres gjeld. Virksomheten har innbetalt tre måneders husleie
i depositum.
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3. REVISJONSBERETNING
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3. REVISJONSBERETNING forts.
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3. REVISJONSBERETNING forts.

14 | Årsmelding og regnskap · 2016

4. KONTROLLKOMITEEN
Årsrapport Kontrollkomiteen i TYR for 2016
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Foto:

Anne K. Ingvoldstad

5. ORGANISASJON
A. Årsmøte 2016

C. Styrets sammensetning

Dette ble avholdt på Scandic Ringsaker Hotell 16. og 17.03.16. Det var
47 stemmeberettigede til stede (utsendinger samt styrets representanter og ordfører) For første gang kom også en sittende statsråd på
besøk i vårt årsmøte.

Etter årsmøtet 2016 hadde styret i TYR følgende sammensetning:

B. Rase- og fylkeslagene, ledersamling

Leder:

Leif Helge Kongshaug

Nestleder:

Inger Johanne Bligaard

Styremedlemmer:

Magnus Johnsen

Ledersamlingen 2016 ble avholdt på Scandic Forum, Stavanger 28. og
29.10.16, samtidig med at Agrovisjon ble avholdt. TYR Rogaland var
teknisk arrangør for Ledersamlingen. I forbindelse med Ledersamlingen
ble det også avholdt separatmøter for raselagene og fylkeslagene.

Per Øivin Sola
Torill Helgerud
John Skogmo
Vararepresentanter:

Rase- og fylkeslag

Leder

1. vara:

Merethe Skarland Mørk

Norsk Charoalisforening

Hans Otto Helstad

Norsk Simmentalforening

Bengt Vestgøte

2. vara:

Erling Gresseth

Norsk Herefordforening

Inge Grepstad Kristoffersen

3. vara:

Olav Brakestad

Norsk Limousinforening

Torleif Susort

4. vara:

Birger B. Bull

Norsk Aberdeen Angus

Svein Eberhardt Østmoe

Norsk Dexterforening

Morten Siring

Norsk Blon d`Aquitaineforening

Lars Arne Bakken

Norsk Gallowayforening

Ronny Matnisdal

Norsk Høylandsfeforening

Susanne Greff

Norsk Tiroler Grauvieh forening

Arild Fallingen

TYR BUSKERUD

Wiggo Andersen

Ordfører :

Vermund Lyngstad

TYR Hålogaland

Dag Ivar Hansen

TYR Sogn og Fjordane

Edval Øren

Varaordfører :

Jan Håvard Refsethås

TYR Sørlandet

Gunnar Bjørndalen

TYR Akershus

Bodil Melby Buraas

TYR Hordaland

Hans Petter Eide

TYR Innlandet

Else Engen

TYR Trøndelag

Erling Gresseth

TYR Møre og Romsdal

Asbjørn Dahlen

TYR Nordland

Første vara møter fast i styremøtene.
Jon Skogmo trakk seg fra sitt styreverv 28.10.16, og 1. vara gikk inn
som fast styremedlem fra samme dato.
Styret har i perioden behandlet 122 saker.

D. Ordfører, varaordfører
Årsmøtet 2016 valgte slik:

E. Valgkomiteen
Valgkomiteen har hatt følgende sammensetning:
Medlem Øst:

Linda Engebretsen

Medlem Vest:

Torleif Susort

Nina Skogmo

Medlem Sør:

Onar Lima

TYR Rogaland

Torleif Susort

Medlem Midt:

Ole Jonny Olden

TYR Telemark

Jon Søli

Region Nord:

Tore Kyllingmo

TYR Østfold

Hans Martin Graarud

TYR Vestfold

Magnus Johnsen
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F. Økonomiutvalget

G. Avlsarbeidet i TYR

Økonomiutvalget i TYR oppnevnes av styret på første møte etter årsmøtet. Utvalget jobber etter mandat fra styret.
Økonomiutvalget konstituerer seg selv på første møte etter
oppnevnelsen.
Utvalget skal rapportere forløpende til styret, og skal foreslå tiltak som
styrker den spesialiserte storfekjøttproduksjonen på kort og lang sikt.
En prioritert oppgave er å komme med forslag til innspill knyttet til det
kommende jordbruksoppgjøret.

Avlsrådet

For 2016 – 2017-oppgjøret var prioriterte hovedkrav slik:
Økt kvalitetstillegg fra klasse O+ og oppover med kr 4.
Økt beitetilskudd innmark og utmark til lik sats.
Økt tilskudd husdyr, og økt tilskudd kjøttfeavl.
Andre forslag fra TYR var: Investeringsstøtte nybygg, Driftstilskudd,
Avløsningstilskudd, Produksjonstilskudd med basis i husdyrregistret.
Produksjonskrav og drift av areal.
Godkjenne Tiroler gråfe som ammeku på melkebruket.
Økonomiutvalget har i 2016 hatt slik sammensetning:
Erling Gresseth – Leder
Leif Helge Kongshaug
Magnus Johnsen
Øystein Finsrud
Svein Eberhardt Østmoe
Oddbjørn Flataker (sekretær)
Økonomiutvalget har det sist året hatt jevnlig kontakt med stortings
representanter, medlemmer i næringskomiteen på Stortinget, Landbruks- og Matdepartementet, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og
Småbrukarlag, Nortura og KLF.
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.

Avlsrådet har hatt følgende sammensetning i 2016:
Leder

Per Øivin Sola

Nestleder Runar Bakke

Utnevnt av styret i TYR
Norsk Charolais

Torfinn Bakke

Norsk Aberdeen Angus

Kåre Anders Ingeborgrud

Norsk Blonde d’Aguitaine

Morten Siring

Norsk Dexterforening

Ronny Matnisdal

Norsk Gallowayforening

Idar Hånde

Norsk Herefordforening

Kristian Hovde

Norsk Limousin

Åge Rønningen

Norsk Highland Cattle

Bengt Vestgøte

Norsk Simmental

Arild Fallingen

Norsk Tiroler Grauvieh

Avlsrådet har hatt to fysiske møter. Et i mai og et i november. I tillegg
har det vært to ekstraordinære avlsrådsmøter, for representantene for
rasene med nasjonalavl, et i april og et i august. Møtet i april gjaldt
seminokseuttaket for Simmental og møtet i august gjaldt rutiner rundt
testkandidater som ikke holder vektkravet for 200-dgr vekt ifm. test
omgangen. Vi ser det som mest hensiktsmessig å ta opp slike saker med
de raselagene som har egen erfaring fra fenotypetesten og seminuttak.
Gjennom året er det protokollført 30 saker. Her er et utvalg av saker
som er behandlet i 2016:
•   Revidering av regelverket for fenotypetesten
•   Fordeling av testplasser i testomgangen 2016/2017
•   Økt fokus på grovfôropptak og fôrutnyttelse i avlsarbeidet
•   Innføring av del-indekser og totalindeks
•   Tiltak for økt fokus på moregenskaper i avlsarbeidet
•   Importrutiner for alle raser

Foto:

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.

Idar Hånde

Årsmelding og regnskap · 2016

| 17

Utvikling av antall mordyr og antall stambokførte mordyr
Diagrammene viser utviklingen i antall renrasede mordyr (75% eller mer) og antall stambokførte mordyr fra 2015 til 2016.
Figur 1 viser oversikten over utviklingen blant rasene med nasjonalt avlsarbeid og figur 2 viser utvikling for rasene uten nasjonalt
avlsarbeid.

Figur 1: Utvikling i antall
renrasede mordyr og antall
stambokførte mordyr fra
2015 til 2016 for rasene med
nasjonalt avlsarbeid.

Figur 2: Utvikling i antall
renrasede mordyr og antall
stambokførte mordyr fra
2015 til 2016 for rasene uten
nasjonalt avlsarbeid

Avlsverdiberegning og
implementering av indeks
Det ble i 2016 gjort to avlsverdiberegninger, en i april og en
i oktober. I april ble det gjort en liten rettelse i registreringer
av tvillinger inn i beregningen. Det viste seg at kalver som
ble født sammen med en dødfødt kalv ikke ble korrekt registrert som tvilling og dermed fikk for lav avlsverdi for fødselsvekt grunnet lav egenvekt.
Ved beregningen i oktober ble det innført delindekser og
totalindekser. De ti enkeltegenskapene er der vektet sammen
i henhold til et ønsket avlsmål. Målet er å få genetisk framgang for alle egenskaper og økonomisk lønnsomhet for
produsenten. Vi håper og tror at indeksene vil være et nyttig
og enkelt verktøy for produsenten ved utvelgelse av avlsdyr,
og som bidrar til at alle avler i samme retning.
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Genetiske trender for norsk kjøttfe
En genetisk trend er den gjennomsnittlige avlsverdien pr fødselsår
for den egenskapen (eller indeksen) trenden gjelder for. Kun publiserte avlsverdier på norskfødte dyr er tatt med for å regne ut den
genetiske trenden. I oktober 2016 ble det for første gang publisert
del- og totalindeks på kjøttfe i Norge. Selv om indeksene er helt
nye vil de fortsatt ha genetiske trender, da også eldre og døde dyr
får regnet ut og publisert indeksverdier. Figurene viser dermed
indeksene slik de har utviklet seg mens kun enkeltegenskaper har
blitt brukt som avlskriterier. Om noen år kan vi se om utviklingen
endrer seg som en konsekvens av innføringen av indeksene.
For hver rase er det publisert fire figurer. De tre første figurene er
for de tre delindeksene fødselsindeks, produksjonsindeks og
morindeks. For hver figur er det et farget areal som representerer
den genetiske trenden for delindeksen figuren gjelder for, mens de
heltrukne linjene er den genetiske trenden for hver enkelt egenskap som inngår i den delindeksen. Den fjerde figuren er for alle
indeksene, der det fargede arealet er den genetiske trenden for
totalindeksen, mens de heltrukne linjene er den genetiske trenden
for de tre delindeksene.

ABERDEEN ANGUS
Fødselsindeksen for Angus er relativt stabil. Fødselsvekten har økt noe, og fødselsforløpet for kvige har en svakt nedadgående
trend, mens fødselsforløpet for ku er klart positiv. Produksjonsindeksen har en god positiv trend, som følge av positive
trender for de tre tilvekstegenskapene i indeksen. Den genetiske trenden for kalvingsevne varierer noe, og går nedover fra
2003 til 2009, men er nå på vei oppover igjen. Den genetiske trenden for 200 dager som moregenskap går noe oppover,
det samme gjør morindeksen som helhet. Med god økning i produksjonsindeksen, en jevn fødselsindeks og noe økning
i morindeksen, så ser vi også at totalindeksen for Angus har hatt en bra økning siden år 2000.
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HEREFORD
Fødselsindeksen for Hereford er stabil, med en svak økning for fødselsforløp ku og en svak nedgang for fødselsforløp kvige.
Fødselsvekten har gått litt opp fra 2000 til 2012, men ser nå ut til å gå noe nedover igjen. Produksjonsindeksen har økt,
sammen med de tre tilvekstegenskapene. Den genetiske trenden for slakteklasse og fettgruppe er stabil. Det samme er den
genetiske trenden for kalvingsevne, mens 200 dager som moregenskap er svakt økende. Den genetiske trenden for moregenskaper er også svakt økende. Som for Angus har altså Hereford en god økning i produksjon, en svak økning i moregenskaper
og en stabil fødselsindeks, som til sammen gir en god økning i totalindeksen.
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LIMOUSIN
Den genetiske trenden for fødselsforløp ku har økt noe siden 200, mens fødselsforløp kvige er relativt stabil med en liten
nedgang fram til 2009. Trenden for fødselsvekt er også relativt stabil. Jevn er også produksjonsindeksen og morindeksen, og
egenskapene som inngår i disse delindeksene. Det er noe økning i produksjonsindeksen, men veldig svak. Denne lille økningen
ser man også igjen totalindeksen, men generelt sett har populasjonen for Limousin endret seg lite genetisk siden år 2000.
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CHAROLAIS
Fødselsindeksen til Charolais har en svak økning, men en god økning i den genetiske trenden for fødselsforløp ku, og en liten
nedgang for fødselsvekt. Trenden for fødselsforløp kvige er relativt stabil. Produksjonsindeksen har hatt en god økning, med
økning for tilvekstegenskapene. Trenden for slakteklasse er stabil, mens den genetiske trenden for fettgruppe går noe nedover.
Svakt nedover går også trenden for morindeksen og 200 dager som moregenskap. Den genetiske trenden for kalvingsevne går
oppover. Også for denne rasen går totalindeksen oppover, men ikke like mye som for de to foregående rasene.
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KJØTTSIMMENTAL
Simmental er den eneste rasen med en jevn økning for alle delindekser, og derfor også den største økningen i totalindeks siden
år 2000. Også for denne rasen er fødselsforløp ku økende, og med en stabil trend fødselsforløp kvige og fødselsvekt. Produksjonsindeksen har økt noe, med en økende trend for årsvekt, slaktevekt og slakteklasse. Fettgruppe og vekt ved 200 dager har
holdt seg relativt stabil. Morindeksen har en svak økning, med en stabil trend for 200 dagers vekt som moregenskap og en
svak økning i kalvingsevne.
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Okser til semin på Hallsteingård
16 seminokser + 5 reserver ble kjørt fra karantene på Staur til Hallsteingård i slutten av juni. Oksene fungerte bra. Alle 16 seminokser
produserte sæd. Angusoksen 74066 ‘Kim av Nordstu var helt på vippen kvalitetsmessig når det kom til produksjon av sperm-vital-sæd, der
kvalitetskravene er noe strengere, ble den ikke godkjent. Det ble derfor
satt i gang en diskusjon med avlsutvalget og styret i Angusforeningen.
Og i samråd med administrasjonen i TYR ble det bestemt at denne
oksen kunne kuttes ut som seminokse. Reserven har samme far som
Kim samt at den hadde bedre sædkvalitet, og denne ble da satt inn
som seminokse i stedet.
For de andre rasene ble ingen reserver tatt i bruk. Alle raser fikk det
vedtatte antall seminokser. 5 ungokser hver av Charolais og Limousin.
Og 2 ungokser hver av rasene Hereford, Kjøttsimmental og Aberdeeen
Angus.
Alle 16 oksene har produsert sæd av Sperm – Vital. Det er stadig
økende etterspørsel etter dette. I gjennomsnitt har vi 500 doser på
lager etter hver okse av Sperm – Vital. I gjennomsnitt har vi 7000
doser på lager av hver ungokse med ordinær sæd.
Vi gjorde i år også et forsøk med å sende en sending med sæd til
Cogent i England for kjønnsseparering. Vi ønsker å tilby markedet
kjønnsseparert hunndyrsæd, da det er for lite ammeku i markedet.
Vi sendte nedover med fly et sprang av en Charolaisokse og et sprang
av en Limousinokse. Charolaisoksen sin sæd kom seg gjennom den
strenge kontrollen og der fikk vi igjen i overkant av 400 doser med
kjønnsseparert sæd. Dette er av oksen 70160 Kelvin av Finsrud.
Limousinsæden ble dessverre ikke godkjent etter separering, fortynning og nedfrysing. En sånn forsendelse med sæd er et risikoprosjekt
grunnet avstander og tid. Sæden forringes en del dess lengre det går
fra tapping til den blir behandlet i England. Dette er noe vi vil prøve
mer hvis markedet responderer på kjønnsseparert hundyrsæd, og vi
har okser som vi mener har gode gener for moregenskaper.

Dette var siste året avlsstatuetten går til testoksen som går i semin
med høyest rangtall. Fra 2017 vil avlsstatuetten gå til den eliteoksen
med høyest totalindeks uansett rase. Dette ble vedtatt av avlsrådet i
november 2016.

Auksjonen på Staur
Årets auksjon ble avholdt lørdag 23. april. Det var en dag med fint vær
og ny rekord i antall frammøtte. Nytt av året var det at TYR i samarbeid
med raselagene hadde et felles arrangement kvelden før. Dette foregikk
på Scandic Hotell Olrud i Ringsaker. Her var det først et felles foredrag
for alle ved Elisabeth Kluften fra Nortura. Deretter var det presentasjon
av alle auksjonsoksene i to forskjellige saler. Presentasjonen ble foretatt
av Kristian Hovde og Fagansvarlig avl i TYR. Deretter var det felles
middag. Et vellykket arrangement som vil bli videreført.
Selve auksjonsdagen hadde mange utstillere, og mange skuelystne
i tillegg til ammekuprodusenter som var der for å kjøpe okse. Auksjonarius var som året før, Håkon Marius Kvæken. 65 okser ble omsatt
denne dagen.
Det totale salgsbeløpet for auksjonen var på hele 5 208 000,- kroner.
Det gir en gjennomsnittspris per okse på hele 80 123,- kroner. Dette er
ny rekord! Gjennomsnittsprisen per rase var 52 778,- for Hereford –
61 833,- for Angus – 82 947, - for Charolais – 88 182,- for Simmental
og 103 214,- for Limousin.
Dyreste okse ble Charolaisoksen Komatsu av Lenna med en salgssum
på 140 000,- kroner.

Det er for øvrig siste året oksene blir kjørt til Hallsteingård. Geno
legger ned sin virksomhet her i løpet av våren 2017. Så fra 2017 vil
kjøttfeoksene bli tappet på Store Ree. Der er Geno i ferd med å bygge
om et av sine venteoksefjøs til ny sædtappestasjon. Og her vil våre
okser også få plass.

Avlsstatuetten
Denne utmerkelsen deles ut til den testoksen som går i semin med
høyest rangtall uansett rase. For 2016 gikk prisen til Ellen og Kjetil
Bergan, Drangedal i Telemark. De fikk prisen for Charolaisoksen
70148 Jesper av Lauvstad. Jesper hadde et rangtall på 115. Jesper
har sine sterkeste sider på tilvekst og fôrutnyttelse. Tilveksten
i testperioden var på hele 2224 gram per dag.

Foto:

Guro Alderslyst

Testomgangen 2016/2017
I år ble det satt ny rekord med 325 påmeldte kandidater til fenotypetesten. Det var påmeldt okser fra 115 ulike produsenter hvorav 15
meldte på kalv for første gang. Vi er godt fornøyde med påmeldingen,
og alle raser fylte sine tildelte testplasser.
Alle raser, med unntak av Limousin, hadde nok avkom å ta av etter
1. og 2. prioritets fedre til å fylle testplassene med disse. Dessverre
opplevde vi at en Herefordokse i pulje 1 måtte avlives pga. sykdom
og en Limousinokse ble slaktet da han ikke oppfylte minstekravet til
200-dagersvekten. Begge disse hendelsene skjedde såpass tidlig at
det ble tatt inn andre okser for å fylle testplassene etter de. Per
01.01.2016 var det dermed 80 okser på Staur.
Vi oppnådde god kvalitet på grovfôret i år med analyseresultater som
viste 0,91 FEm i snitt. Alvsrådet vedtok i 2015 at ved grovfôrkvalitet
over 0,90 FEm skal det gis maksimum 5 kg kraftfôr per okse per dag.
Årets kraftfôrregime har forholdt seg til dette. De lette rasene får
3,2 kg kraftfôr, Limousin får 4,8 kg og de tunge rasene får 5 kg.
Kraftfôret som gis er Formel BIFF.

Foto:
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Eliteokser
Det ble plukket ut 22 eliteokser for seminåret 2017. Sju av disse er nye eliteokser. Exelent av Rindal ble tatt inn igjen etter at det ble avklart
at det kun var en av seminbatchene som hadde dårlig kvalitet.
Nye 2017

Seminnr.

Navn

Rase

Oppdretter

74025

Horgen Erie

ABA

Gudbrand Johannes Qvale

74033

First Boyd av Lie

ABA

Steinar Schanke

74034

Fyn av Grani

ABA

Trond Harald Dahl

NY

74039

Li's Great Tigre

ABA

Steinar Schanke

70079

Espen av Bakke

CHA

Runar Bakke

NY

70080

Express av Oppegård

CHA

Marlen og Geir Lillevik

70104

KB Granit

CHA

Kjell Bredholt

70106

Gideon av Stang

CHA

Dagfin Henriksen

NY

70118

Henrik av Huser

CHA

Ingar Andersen og Anita Johnson

NY

70123

Hannibal av Bø

CHA

Martin Bøe

71046

Exelent av Rindal

HER

Anne og Thomas Rindal

71054

Fredd av Skjatvet

HER

H.R.Astrup Skjatvet gård

71058

Gullars av Kleivi

HER

Finn Arne Askje

72072

EvenTyr av Dovre

LIM

Simen Wigenstad

NY

NY

NY

72091

Farmann av Dovre

LIM

Simen Wigenstad

72093

Fabian av Gorseth

LIM

John Jarle Gorseth

72119

Gubben av Hvam

LIM

Hvam Videregående Skole

72151

Ibiza P av Hovde

LIM

Kristian Hovde

73062

Elvis P av Hovde

SIM

Kristian Hovde

73069

Frost av Telneset

SIM

Trude og Jørn Sagmo

73077

Gulli av Stustad

SIM

Bengt Vestgøte

73084

Hiawata av Hovde

SIM

Kristian Hovde

Aktive Avlsbesetninger
Aktive avlsbesetninger var et av TYRs store satsingsområder i 2016.
TYR har som mål å ha 100 slike besetninger ved utgangen av 2017
og 150 i 2020. Utviklingen har gått i riktig retning hele veien fra de
første 24 besetningene fikk status i 2002 til 63 besetninger i 2016.
Disse 63 besetningene fordeler seg slik på rase med tall fra 2015 i parentes:
Aberdeen Angus:
Charolais:
Hereford:
Limousin:
Simmental:
Tiroler:

11
23
12
10
4
3

(10)
(20)
(10)
(6)
(2)
(2)

I desember 2016 og januar 2017 har vi arrangert tre regionale seminarer
for aktive avlsbesetninger og de som jobber for å bli det. Til sammen var
det 86 deltakere. Ca. 1/3 av disse er aktive avlsbesetninger fra før, mens
2/3 har ønsker om å bli det. TYR ser svært positivt på dette. Det viser at
det er ettertraktet å bli aktiv avlsbesetning og det er nettopp det vi ønsker
at det skal være. Å oppnå statusen krever at man har god kontroll på besetningen og at man bruker storfekjøttkontrollen som registrerings- og
kontrollverktøy. Dette bidrar til økt sikkerhet i det nasjonale avlsarbeidet
og ikke minst er det et kvalitetsstempel for den enkelte besetning.
Etter oppsummering av lista over aktive avlsbesetninger per 01.01.2017
står tår det 82 besetninger på lista og hele 22 nye produsenter har oppfylt kravene!
Fotograf:

Christina Blakstad
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6. AKTUELLE SAKER, STATISTIKKER M.M.
A. Medlemstallet
Medlemstall

2013

2014

2015

2016

Endring 2015 – 2016

Aberdeen Angus

158

147

147

150

3

Charolais

316

316

317

338

21

Hereford

171

163

168

182

14

Limousin

260

264

280

282

2

Simmental

95

101

119

131

12

Blonde d'Aquitaine

15

14

13

12

÷1

Dexter

63

58

62

62

0

Galloway

0

0

14

18

4

Highland Cattle

90

75

82

85

3

Tiroler Gravuieh

50

41

56

53

÷3

SUM RASELAG

1218

1179

1258

1313

55

TYR Akershus

55

77

87

92

5

TYR Buskerud

73

100

101

114

13

TYR Hordaland

45

72

74

77

3

TYR Møre og Romsdal

98

105

114

127

13

TYR Nordland

89

123

117

106

÷11

TYR Innlandet

228

376

380

412

32

TYR Rogaland

88

178

182

194

12

TYR Sørlandet

88

102

104

105

1

TYR Sogn og Fjordane

13

33

35

41

6

TYR Trøndelag

122

205

219

231

12

TYR Vestfold

66

67

72

75

3

TYR Østfold

54

65

71

73

2

TYR Hålogaland

17

15

14

29

15

TYR Telemark

47

64

70

72

2

1083

1582

1640

1748

108

SUM FYLKESLAG
Det er gledelig at antallet medlemmer i TYR øker.
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B. TYR Magasinet
Det ble gitt ut 5 nummer av TYR Magasinet i 2016. Vi får mange positive tilbakemeldinger på TYR Magasinet,
og vi ser også at det er av stor interesse for mange leverandører å annonsere i bladet. Bladet produseres i tråd
med Medieplan og mange av numrene har et fast tema, men vi har også et blad på høsten hvor vi ikke har tema.
Dette for å ha mulighet til å informere om ulike aktuelle saker.

C. E-postutsending

Det er sendt ut informasjon via e-post til alle medlemmer vi har gyldig e-postadresse til tre ganger i løpet av 2016.

D. Husdyrtreff

I 1981/82 startet noen av landbruketsorganisasjoner opp med Husdyrtreff. Dette er et opplegg hvor det produseres
oppgaver og foredrag innenfor de ulike produksjonsformene som tilbys til elever på naturbruk/landbruks skolene.
Det kåres både skolevinnere, og landsvinnere innen hver produksjon. I 2016 ble TYR med blant Husdyrtreff
organisasjonen. Det ble umiddelbart svært populært – og det kom inn mange oppgaver på storfekjøttproduksjon.
Landsvinneren på Storfekjøttproduksjon i 2016 ble Tomb – oppgavene holdt generelt et høyt nivå.

E. Ammekutallet per 31.07.
Antall dyr / søkere
Endringer

Gjennomsnittsbesetning
2016

FYLKE

2015

2016

Østfold

2388/117

2590/136

202/19

19

Akershus

3023/153

3357/162

334/9

21

23/2

28/2

5/0

14

Hedmark

9204/378

9913/386

709/8

26

Oppland

11734/641

13286/682

1552/41

20

Buskerud

5030/268

5360/272

360/4

20

Vestfold

2944/116

3165/123

221/7

26

Telemark

2759/197

3000/200

56/3

15

Aust-Agder

1640/130

1761/131

121/1

13

Vest-Agder

2743/204

3079/231

336/27

13

Rogaland

9712/707

10677/738

965/31

15

Hordaland

2762/305

2824/309

62/4

9

Sogn og Fjordane

1930/233

1907/216

÷23/÷17

9

Møre og Romsdal

3797/314

4086/325

289/11

13

Sør-Trøndelag

4562/407

4891/429

329/22

11

Nord-Trøndelag

7966/342

8658/331

692/÷11

26

Nordland

5318/342

5521/331

203/÷11

17

Troms

953/74

1006/71

53/÷3

14

Finnmark

104/10

90/7

÷14/÷3

13

78592

85199

6607

17

Oslo

SUM

Endringen i ammekutallet er på 6607. I samme periode er det total sett en økning på 142 søknader om
produksjonstilskudd for ammeku. Men det er negativ utvikling både på dyr og antall søkere i enkelte fylker.
Der må vi forsøke å stimulere til vekst. Det er plass til flere ammekyr og ammekuprodusenter i Norge.
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F. Seminstatistikk
Innenlandsmarkedet
2016 har vært et strålende seminår for norsk kjøttfe. Det har aldri blitt brukt så mye semin før og med hele 24 % økning i seminbruk ble det satt
ny rekord. 24 % økning tilsvarer her nesten 5000 doser! Dette viser at stadig flere blir bevisst på avlsframgang i egen besetning. Det er stadig
flere som vil inseminere og det er flere som bruker kjøttfesemin på melkekyr. Nesten samtlige raser har hatt en stor økning i seminbruk dette året.
Det lagt ned en god jobb både fra raselag, fylkeslag og TYR sentralt for å øke bruken av semin. Dette både gjennom kampanjer, informasjonsskriv,
kurs og seminarer hvor seminbruk blir fram-snakket. Det er et viktig arbeid som gjøres for å få flere til å benytte kjøttfefesemin. Dette gjelder
kjøttfesemin brukt i renrase-/krysningsbesetninger og i bruksdyrkrysning. Vi må fortsette den viktige jobben med å fram-snakke seminbruk.
Tabell. Oversikt over brukte doser for de fire siste årene.
Endring fra i fjor
Aberdeen Angus
Blonde d'Aquitaine
Charolais
Dexter

2013

2014

2015

2016

%

1773

1738

2135

2548

19

Antall doser
413

81

106

97

178

84

81

5553

5357

6891

8453

23

1562

76

69

90

86

÷4

÷4

Galloway

58

58

69

104

51

35

Hereford

2210

2238

2508

3183

27

675

Highland Cattle

52

34

70

63

÷10

÷7

Limousin

4912

5290

6613

8392

27

1779

Simmental

1453

1573

1799

2200

22

401

277

261

330

390

18

60

16445

16724

20602

25597

24

4995

2881

2952

3191

3641

14

450

Tiroler Grauvieh
Sum
Melkesimmental

Eksport 2016
Det ble i 2016 eksportert mange doser av norske seminokser. Til sammen ble det eksportert 2285 doser av rasene Simmental, Charolais og
Limousin i 2016. I tillegg til denne eksporten er det lagt inn bestilling på 240 doser av Charolais til Sverige og 400 doser Spermvital av Limousin til
Finland for bruk i melkebesetninger. Viking Genetics Finland ønsker også ytterligere 800 doser Spermvital som kan brukes på melkekuer. Vi har per
dags dato ingen flere doser å tilby av Spermvital av Limousin til bruk på melkeku, men vi kan se mer etter avlsverdiberegningen som kjøres i april.

Tabell 2: Oversikt over eksport utenfor bulkmarkedet
Dato

Seminselskap

Stbnr

Oksenavn

Rase

Antall

15.03.2016

20009 Viking Genetics

70090

Fat Lane av Veistad

CHA

25

15.03.2016

20009 Viking Genetics

70122

Hudson ET av Høyfjell

CHA

70

18.10.2016

20009 Viking Genetics

73077

Gulli av Stustad

SIM

8

18.10.2016

20009 Viking Genetics

73111

Kumshot P av Hovde

SIM

48

15.03.2016

20009 Viking Genetics

72179

Jovial av Utgårdstrøen PP

LIM

118

05.07.2016

20100 Gen'France

72179

Jovial av Utgårdstrøen PP

LIM

669

05.07.2016

20100 Gen'France

72179

Jovial av Utgårdstrøen PP

LIM

669

05.07.2016

20100 Gen'France

72179

Jovial av Utgårdstrøen PP

LIM

678

Sum

2285

Eksport til bulkmarked har i 2016 utgjort 18 140 doser. Dette er doser som blir solgt for en lav pris pga at dosene ellers hadde blitt kastet dvs.
okser som ikke blir brukt, oksene er for gamle, gått ut pga dårlige avlsverdier o.l. Det er nøye vurdert hvilke doser som blir sendt til bulkmarkedet.

Embryoprosjekt Norsk Aberdeen Angus til Island
Bakgrunn for prosjektet
Island ønsker å bygge opp en besetning med Aberdeen Angus på Island. De ønsker embryo fra Norge pga den gode helsestatusen vi har her og på grunn
at det ligger et godt avlsarbeid bak Norsk Angus. Det er ønsker om 40 embryo i førsteomgang hvor moregenskaper skal veie tyngst.
Det ble utsatt start av embryoprosjektet som skulle starte våren 2016 pga lang saksgang på Island. Island har nå fått godkjent embryoprosjektet
og har i samarbeid med veterinærer i Geno og Mattilsynet utarbeidet et godkjent helsesertifikat. TYR har plukket ut kviger som er aktuelle for
skylling. Kvigene som skal delta i prosjektet er plukket ut med bakgrunn i slektskap, avlsverdier, eksteriør og lynne. I tillegg må kvigene være stambokførte og fri for BRSV og BCoV (Det vil si komme fra en grønn besetning). Det er blitt foretatt kåring, veiing og ultralyd av alle kvigene som skal
skylles. Det er tatt ut noen reserver så vi er sikre på at vi har nok kviger til skylling. Vi har planer om å foreta skylling i løpet av april 2017.
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7. ARBEIDSPROGRAM 2017
TYR som avls og interesseorganisasjon har fokus på, og arbeider
målrettet med tiltak som skal styrke norsk storfekjøttproduksjon
med basis i ammekua.
Viktig virkemiddel for å nå disse målene er:
•   Faktabasert avl der vi har som mål å avle fram de beste avlsdyrene
med basis i grovfôr, er grovfôropptakskapasitet og fôrutnyttelse er
viktige måleparameter.
•   Fortsatt styrking av økonomien i næringen både gjennom målrettet bruk av budsjettmidler og økte priser i markedet.
•   Utvikle fylkeslagene sin rolle som et viktig bindeledd for våre
medlemmer.
Hovedmålene og de langsiktige målene ligger fast og er:

AMMEKUAS ROLLE I NORSK STORFEKJØTTPRODUKSJON,
produksjon av kvalitet på norske ressurser.
I 2017 skal hovedbudskapet i tillegg være:
Norsk storfekjøttproduksjon: Bærekraftig og lønnsom.
Delmål:
•   Organisasjon og økonomi
•   Ytterligere styrking av TYRs økonomi, der økt offentlig tilskudd
er klar målsetning.
•   Bidra til at det blir opprettet faglige arenaer med erfaringsutveksling for våre medlemmer lokalt – gjerne som kjøttfekafeer,
fagtema og sosiale aktiviteter.
•   Arbeide med intern organisasjonsutvikling.
•   Aktiv medlemsverving.

Foto:

• Marked / rammebetingelser

•   Jobbe aktivt med bevisstgjøring av ammekua som en viktig
bidragsyter for å opprettholde et distriktslandbruk, og som
kulturlandskapspleier.
•   Økt forståelse og kunnskapsformidling om at ammekunæringen
er et viktig bidrag til å nå felles klimamål i storfenæringen.
•   Faktabasert informasjon om markedsituasjonen for norsk
storfekjøtt.

• Informasjon / medlemsaktivitet

•   Gjennomføre en on-line spørreundersøkelse for våre medlemmer
der vi tar opp aktuelle problemstillinger.
•   Oppdatering av e-post- og postadresser i medlemsregistret.
•   Fortsatt jobbe aktivt for at landbruksutdanningen på alle nivå tar
hensyn til og prioriterer utdanning i takt med endringer i storfeholdet i Norge.
•   Oppdatere aktuelle tema-ark til ammekuproduksjonen.
•   Sende ut nyhetsbrev per e-post til alle medlemmer vi har gyldig
mailadresse til minst hvert tertial
•   Delta aktivt på arrangementer og messer som er relevant for
ammekunæringen.

• Avlsarbeidet

•   Ferdigstille avlsplaner både for reinrase- og evt. krysnings
besetninger i løpet av 2017.
•   Bearbeide relevante resultater fra fenotypetesten på Staur knyttet
til grovfôropptakskapasitet med mål om at det skal være et av
kriteriene som tas hensyn til ved utvelgelse av testkandidater for
testomgangen 2017/2018.
•   Gjennomgå vår modell for avlsverdiberegning for optimalisering.
•   Oppfølging for å nå TYR sin målsetning om 100 Aktive
Avlsbesetninger innen utgangen av 2017.
•   Jobbe målrettet for å øke avlsavdelingens kunnskapsnivå
på to kjerneområder:
1.  Bekjempelsen av relevante smittsomme sjukdommer for å kunne
delta i næringas satsing på området.
        2.  Hvordan avlsverdiberegning foregår i land det er relevant
å sammenligne seg med. Dette for å dra nytte av kunnskap inn
i egne modeller.

Grethe Ringdal
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8.  VEDTEKTSENDRINGER
§ 9. VALGKOMITÉ

§ 9. VALGKOMITÉ

Valgkomiteen skal bestå av fem medlemmer og være geografisk
sammensatt. Hvert medlem velges for to år. To eller tre medlemmer
er på valg hvert år.

Valgkomiteen skal bestå av fem medlemmer og være geografisk sammensatt.
Medlemmer i komiteen velges med en funksjonstid på tre år og hvert år går
det ut henholdsvis to, to og ett medlemmer.

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

Leder og nestleder i valgkomiteen velges blant valgkomiteens medlemmer
for ett år.

Valgkomiteen arbeider etter instruks vedtatt i årsmøte.

To varamedlemmer nummerrekkefølge velges for ett år.
Uttredende medlem kan ikke gjenvelges.
Valgkomiteen arbeider i henhold til vedtekter, samt instruks vedtatt
av årsmøte.

For at vi skal få til en ordning med nødvendig utskiftninger
i valgkomiteen må det gjøres endringer i vedtektene.
Valgkomiteen skal bestå av fem medlemmer fordelt på Region Nord,
Region Midt, Region Vest, Region Sør og Region Øst.
På årsmøte i år er medlemmer fra region Midt og region Nord på valg.
For at vi skal kunne få en utskifting og samtidig ha en god kontinuitet
så foreslås det følgende endringer i vedtektenes § 9.

I praksis vil dette medføre at de som i år er på valg, Region Midt og
Region Nord velges for tre år, samt at en av de tre som er på valg neste
år må også i år velges for ett år til, slik at vi i årsmøte 2018 velger kun
to medlemmer for tre nye år.
Konsekvenser for disse endringene blir da at de som velges i år får
maks funksjonstid på tre år.
De foreslåtte endringene fører til at to medlemmer går ut i 2018,
ett medlem i 2019, to medlemmer i 2020, to i 2021, ett i 2022 osv.
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9.  FORSLAG TIL KONTINGENT 2018
TYRs medlemskontingent ble sist endret på årsmøte 2016,
gjeldende fra 2017.
Medlemskontingenten i TYR har i dag slik inndeling:
Medlemskontingent
TYRmagasinet
Serviceavgiften

kr 100,kr 550,kr 800,- + mva.

Totalt TYR sentralt

kr 1450,-

Kontingent knyttet til TYRmagasinet og Serviceavgiften
er fradragsberettiget.
I tillegg har vi støttemedlem og abonnementsavgift
som er lik TYRmagasinet på kr 550,Årsmøtevedtak i 2012 gjør at alle medlemmer i TYR
må være medlem i sitt respektive fylkeslag.
Det er TYR sentralt som krever inn denne kontingenten, samt
kontingent for de medlemmer som ønsker å være medlem i et raselag.
Det er ønske om en differensiert medlemsavgift ut fra antall mordyr
den enkelte har i besetningen på telledato 01. oktober.

Det foreslåes slike endringer i medlemskontingenten gjeldene fra 2018.
Kontingenttype

Medlem u/20 mordyr Medlem 20 – 50 mordyr

Medlemmer mer enn 50

Medlemskontingent Kr 100

Kr 100

Kr 100

TYRmagasinet

Kr 550

Kr 550

Kr 550

Serviceavgift

Kr 800 + mva

Kr 1000 + mva

Kr 1200

SUM TYR u/mva

Kr 1450

Kr 1650

Kr 1850

Støttemedlemmer

Kr 550

Fylkeslag

Kr 300

Kr 300

Kr 300

Kommentar

Ingen endring

Serviceavgiften øker med kr 200

Serviceavgiften øker med kr 400

Kommentarer

Ingen endring for de med
færre enn 20 mordyr

Styret foreslår ovenfor årsmøte at medlemskontingenten til TYR sentralt står uendret, men at serviceavgiften økes med kr 200,for besetninger med 20 – 50 mordyr og med kr 400,- for besetninger med mer enn 50 mordyr.
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10. VALGKOMITEENS INNSTILLING
Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i TYR 2017 – for de som er på valg.
Valgkomiteen har bestått av Torleif Susort (leder) fra Region Vest, Onar Lima fra Region Sør, Rita Engebretsen fra Region Øst,
Ole Johnny Olden fra Region Midt og Tore Kyllingmo fra Region Nord.

Styret
Styreleder
Leif Helge Kongshaug, 6530 Averøy (gjenvalg) for 1 år

Årsmøtets varaordfører, som velges for 1 år:
Håvard Nørstegård, 2666 Lora (ny)

Nestleder
Erling Gresseth, 7520 Hegra (ny)

Kontrollkomiteen
Hans Gunstad, 3520 Jevnaker (ny) velges for 3 år
Trond Vidar Berge, 4330 Ålgård (ny) velges for 1 år
1. vara: Arne Jan Midtigård, 8135 Sørarnøy (tidligere 2. vara)
velges for 1 år.
2. vara: Leif Håkon Korsbø, 4462 Hovsherad (ny) velges for 1 år

Styremedlem
Erling Gresseth, 7520 Hegra velges for 2 år
Styremedlem
Inger Johanne Bligaard, (gjenvalg) for 2 år
Varamedlemmer til styret, som velges for 1 år:
1. vara: Per Ivar Laumann, 8275 Storjord i Tysfjord (ny)
2. vara: Merete Skarland Mørk, 7376 Helleland (tidligere 1. vara)
3. vara: Olav Brakestad, 5965 Hundvin (gjenvalg)
4. vara: Birger B. Bull, 9130 Hansnes (gjenvalg)
Årsmøtets ordfører, som velges for 1 år:
Jan Håvard Refsethås, 7383 Haltdalen (ny) (tidligere varaordfører)

Leder i kontrollkomiteen:
Asmund Wandsvik,7629 Ytterøy (ny) velges for 1 år
Valgkomiteen, som velges for 2 år
Medlem Region Midt: Ole Jonny Olden, 7168 Lysøysund (gjenvalg)
Medlem Region Nord: Tore Kyllingmo, 8646 Korgen (gjenvalg)
Leder i valgkomiteen, som velges for 1 år
Torleif Susort, 5565 Tysværvåg (gjenvalg)
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