
Protokoll styremøte 

         20-21.desember 2017 

      

Til stede fra:    

Styre:  Leif Helge Kongshaug, Torill Helgerud, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Erling 

Gresseth, Magnus Johnsen 

1.varamedlem   Per Ivar Lauman  

Adm:   Oddbjørn Flataker – Kristian Heggelund deltok under sak.107 og 109. 

 Cecile Ødegård deltok og under sak.107 

Møtested:   Senter for avl og bioteknologi – Storhamargata 44, Hamar 

 

Leif Helge ønsket velkommen til julestyremøte i driftsrådet 2017. 
Vi har slik plan for styremøtegjennomføring. 

Kl. 14.00 kommer prosjektleder for Avlsrådgiving Cecile Ødegård, og Kristian Heggelund. 

I morgen starter styremøte kl.9.00 og saken er Optibeefprosjektet. 

 

Sak 103-2017. Godkjenning av innkalling og saksliste. 
Følgende saker ble satt opp under sak 112 Eventuelt  

112 a Ammekurs – for kvinner av kvinner  

112b Innovasjons midler – fylkesvis regionale midler – prioriteringer 

112c Brev fra Rune Warestad  

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjent. 

Sak 104 -2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. november 2017. 
Vedtak: 

Protokoll fra styremøte den 23. nov 2017 godkjennes og underskrives av de som var tilstede.  

Sak 105-2017 Orienteringssaker 

Sak 105 a Orientering fra møter vi har deltatt i 

Sak 105 b Rapport fra det organiserte avlsarbeidet 

Sak 105 c Generell orientering fra administrasjonen. 

Vedtak: 

Styret tar orienteringen i sak 105a, b og c-2017 til etterretning  

Sak 106 -2017 Regnskap per november   2017 
Det var med styrepapirene sendt ut regnskapsoversikt per oktober med kommentarer. 
Hovedtallene viser salgsinntekter som er vel 2,8 mill høyere enn budsjett og vel 1, 7 mill kr høyere 

enn fjoråret. 

Resultatet viser samme utvikling som det er rapportert i tidligere styremøte. Årets resultat vil mest 

sannsynlig bli noen lunde likt årsresultatet for 2016. 

Vedtak: 

Styret tar orienteringen om regnskapet per november til etterretning. 

 



Sak 107 - 2017 Avlsrådgiving – forslag fra arbeidsgruppe – forslag til vedtak 
Saken knytte til avlsrådgiving ble gjennomgått med styret i sak  

Sak 55-2017 Prosjekt avlsrådgiving – Felles prosjekt TYR – Geno. 

Prosjektgruppen har enstemmig samlet seg om slik anbefaling: 

Modell 2 er det beste alternativet for framtidig avlsrådgiving. 

Dette er basert på at en samordning av avlsrådgiving vil være den mest gunstige for å lykkes med en 

framtidig avlsrådgiving, og for å unngå en konkurranse. 

Økonomisk sett er dette og den mest økonomiske modellen for avlsorganisasjonene og gruppa ser det 

ikke økonomisk forsvarlig at kostnaden med avlsrådgivingen blir nesten fordoblet. 

Ved å velge alternativ 2 så vil ikke TYR og Geno bære risiko knyttet til at det ikke selges nok 

avlsrådgiving. TYR og Geno blir fakturert bare for bestilte oppgaver og på den måten ha en bedre 

kontroll på hva av som gjøres. 

Modell 2 har og en del utfordringer som må løses som er beskrevet i rapporten. Det er nødvendig med 

et videre arbeid for å se på detaljene. Det er helt nødvendig at TYR og Geno har hver sin heltidsansatt 

som har oppfølgingsansvaret for avlsrådgiving som oppgave, da dette krever tett oppfølging for å få 

et slikt samarbeid til å fungere som er skissert i rapporten. 

I det videre arbeidet må og de private slakteriene og Q meieriene bli invitert til delta hvis de ønsker 

det. 

Videre arbeidet må det og lages mer spesifiserte krav fra TYR hva som skal ligge i avlsrådgiving for å 

reinrase og krysningsbesetningene. 

 

Vedtak: 

Styret vil gi honnør til en grundig jobb i utredingen av den framtidige avlsrådgivingen. Styre støtter 

forslag til valg av modell. Styret ønsker å bli orientert om den videre framdrift.t 

 
Sak 108-2017 Foreløpig budsjett 2018 
Styret behandlet forutsetninger for budsjettet 2017 i sak 92-2017, med slik overordna forutsetninger. 
TYR har siden arbeidsåret 2012 jobbet målrettet ut ifra klare definerte mål som er nedfelt i 

strategiplan, styrende dokumenter og arbeidsmål som blir vedtatt på årsmøte i mars. 

Siden 2012 har hovedmål vært forankret kommet til uttrykk i vår kommunikasjon som har vært: 

AMMEKUA SIN ROLLE I NORSK STORFEKJØTTPRODUKSJON. 

Å kommuniser ammekua sin rolle i norsk storfekjøttproduksjon har vært helt riktig, og dette 

medførte og at hver enkelt rase som vi driver nasjonalt avl på og skulle definere sin rases mål knyttet 

til rollen i norsk storfekjøttproduksjon. 

Raselagene har jobbet en del med dette, og det er vel per dato har rasene Angus, Hereford og 

Charolais definerte mål. 

For den spesialiserte storfekjøttproduksjonen vil årene framover mest sannsynlig være knyttet til to 

utfordringer/ muligheter. 

1. Ammeku og klima 
2. Overskudd av storfekjøtt som en konsekvens av at flere nå satser på 

ammekuproduksjonen. 
Begge disse elementene vil kreve mer av TYR som organisasjon, spesielt i kommunikasjonsøyemed. 

Det vil derfor være riktig og for 2018 å forankre våre mål og kommunikasjon opp mot TYR sin visjon: 



 

BÆREKRAFTIG OG LØNNSOM 

Vi vil og i 2018 bygge informasjon rundt dette – og vil i den sammenheng bruke resultatene fra 

grovfôrprosjektet i større grad enn tidligere. Ordene GFO og FUP vil måtte gå igjen framover.  

De viktigste prosjektene som settes i verk i 2018 er: 

1. Innsamling av vevsprøver for bruk av DNA på alle nivåer i avlsarbeidet. 
2. Ta i bruk 3D kamerateknologi for å øke antall vektregistreringer i felt gjennom billedanalyse.  
3. Bedre utnyttelse av eksisterende data. 

+ 

I tillegg vil vi gjøre nødvendige investeringer ved teststasjonen på Staur slik at vi kan ta ut sædprøver 

for de fleste av oksene, for å teste sædkvaliteten før innstilling til nye seminokser før auksjonen i 

april. 

 
TYR har siden 2012 hatt klart definerte hovedmål og arbeidsmål hvert år som viser hvilke 
prioriteringer vi har gjort i det kommende året. 
Hovedmålene blir igjen brutt ned på delmål på hva som har vært prioritert hvert enkelt år, og mål 
som går over flere år. 
I tillegg til hovedmål/ arbeidsmål har vi og hatt klare kommunikasjonsmål som har vært viktig for 
næringen og organisasjonen. 
Det viktigste langsiktige kommunikasjonsmål vi har jobbet etter er  
AMMEKUA SIN ROLLE I NORSK STORFEKJØTTPRODUKSJON. 
Tror at det nå er tydelig hvilken rolle ammeku skal ha i norsk storfekjøttproduksjon. Om det blir noen 
omkamper så skal vi være beredt til å ta disse. Løsningen for økt selvforsyningsgrad av storfekjøtt til 
det norske markedet er ammekua 
Framover vil nok kommunikasjonsmål knyttet til spørsmål om klima. 
Her er det viktig for næringen at vi er konkrete og kommunikasjonsmålene skal knyttet til 

• Bærekraft (TYRs visjon) 

• Dyrehelse og hvordan vår produksjon framstår (beitende kyr med diende kalv) 

• Økt norsk sjølforsyningsgrad 

• Produksjon på norske ressurser 
Her kan der være nødvendig å lage noen små «filmsnutter» som kan brukes på sosiale medier som 
viser ammeku med kalv ut på beite som en motvekt mot de som helst ser at storfekjøttproduksjonen 
med basis i ammeku opphører. 
Å få norske forbrukere på vårt lag er et av de viktigste elementene framover. 
Derfor skal vi fortsatt bruke vår visjon 

BÆREKRAFTIG OG LØNNSOM 
som det bærende kommunikasjonsmål i 2018. 
Arbeidsåret 2018 vil og bli preget av diskusjonene om når vi får overskudd av storfekjøtt i det norske 
markedet. Flere og flere uttaler nå «brems». For TYR og dens medlemmer er det viktig uansett 
dekningsgrad av norsk storfekjøtt at økonomien styrkes. 
 
Som avlsorganisasjon vil vi i 2018 og stå overfor en del utfordringer og muligheter som: 

✓ Organisering av det nasjonale avlsarbeidet. 
✓ Revidering av styrende dokumenter. 
✓ Oppstart betalt avlsrådgiving  
✓ DNA prosjektet 
✓ Tillitsmannsopplæring  

 



Dato  Område / sak  Ansvarlig Tidsfrist/ vedtak 

23. 11.2017 Gjennomgang forutsetninger 
/prosess  

Styret  23.11.2017 

30.11 2017 Gjennomgang av budsjett 
prosessen i administrasjonen  

Daglig leder  30.11.2017 

Uke 49-50 Hvert ansvarsområde budsjetter er 
sine tall ut fra forutsetningene 

Budsjett ansvarlig 
/ Daglig leder 

10.12.02017 

10.12.2017 Gjennomgang av grovbudsjett / 
korrigeringer  

 Administrasjonen 13.12.2017 

20.12 2017 Budsjett presenteres styre  Daglig leder 20.12.2017 

05. 12.2016 -
06.01. 2017 

Evn. endringer i budsjett gjøres  Alle  jan 2017 

25.01. 2018 Budsjett vedtas av styre  Styre 15.01.2017 

23.03.2017 Budsjett orientering til årsmøte  Styre 23.03.2017  

 
 
Vedtak: 
Styret tar orienteringen om forutsetninger og foreløpige budsjett for 2018 til etterretning.  
Endelig vedtak om budsjett 2018 gjøres på styremøte 25. januar 2018. 
 
 
 
Sak 109-2017 Samarbeidsavtale mellom TYR og Geno. Krav fra Geno- Økte priser på semin 
Det var med saksdokumentene gitt en grundig redegjørelse om situasjonen siden styrets vedtak i sak 

89-2017. 

Styret hadde en grundig diskusjon knyttet til de krav og forslag til løsninger som kom fram i møte den 

7.desember.  

Styret poengterte viktigheten rundt en del prinsipper i saken. Videre er det avgjørende for TYR som 

avlsorganisasjon at vi har muligheter til å videreutvikle organisasjonen i tråd med medlemmenes 

behov framover. 

Alternative løsninger må og vurderes. 

Vedtak: 

Styret tar orienteringen om arbeidet med å få til en ny avtale med Geno om fordeling av 

semininntekter fra kjøttfe til etterretning. De videre forhandlinger som gjøres, skal være i tråd med 

styrets vedtak i sak 89-2017 

 

Sak 110 -2017 Presentasjon av Optibeef prosjektet v/Bente Aaby- NMBU. 

- Besetningsstudier 
- Optimal utnyttelse av testkapasitet- Økt avlsframgang 
- Forslag til beregningsfaktor for CH4 metan utslipp ammeku 

Optibeefprosjektet er et 4 åring prosjekt finansiert av fondet for forskningsavgift på 

landbruksprodukter og forskningsmidler over jordbruksavtalen (tidligere FFL/JA) samt 

samarbeidspartnere fra næringen: Nortura, KLF, TYR, Animalia og Geno. 

Forskningsarbeidet utføres av IHA, der de og er prosjektleder, samt Institutt for 

produksjonsdyremedisin(PROMED) ved NMBU. I tillegg deltar Nybio (tidligere NILF) og Nord 

Universitet (tidl. HINT). Nordisk samarbeidspartnere er Sveriges Landbruksuniversitet(SLU) og MTT 

Ag, Res samt Satafood Dev. Assoc. i Finland. 



 

Prosjektet skulle egentlig vært ferdig i 2017, men pga av endringer i de interne ressursene i 

prosjektet ble det besluttet å utsette endelig slutt tidspunkt for prosjektet til august 2018. 

Hensikt med prosjekter har vært: 

▪ Økt kunnskap om hvordan vi kan øke storfekjøttproduksjonen i ammekubesetningene 
gjennom 

✓  optimalisering av driftsopplegg 
✓  salgsmessig framgang 
▪ Data fra SFK:  
✓  Stor variasjon mellom besetningene i produksjonseffektivitet 
▪ Bedret produsentøkonomi 
▪ Stort fokus på resultater med praktisk nytte 

 

 

 

Hovedmål: Å framskaffe forskningsbasert kunnskap for økt storfekjøttproduksjon gjennom 

optimalisering av driftsopplegg og salgsmessig framgang i norske ammekubesetninger. Det vil være 

et sterkt fokus på praktisk anvendbare resultater for både produsenter, rådgivning og industri samt 

for undervisning.  

Delmål: 

1. Datainnhenting og analyser av sentrale produksjonsparametere fra norske ammeku-besetninger, i 

en kombinasjon av feltstudier, data fra kontroll og økonomiske databaser. 

2. Identifisere hvilke effekter enkeltfaktorer og driftsopplegg har på produktiviteten i 

ammekubesetninger gjennom analyser av feltdata og simuleringer. 

3. Gjennomføre analyser i avlsplanlegging for å avklare hvilke tiltak som optimerer det nasjonale 

avlsarbeidet på kjøttfe og identifisere potensialet i systematiske kryssingsopplegg med hensyn på 

produksjonsvolum og økonomi  

4. Foreta en overordnet evaluering og rangering av faktorer og produksjonsmodeller som har effekt 

på kjøttproduksjonsvolumet fra besetningene, og utarbeide et praktisk rådgivningsverktøy til nytte 

for sektoren.  

 

Hva påvirker effektivitet og produsentøkonomi: 

 

▪ Antall avvente kalver/mordyr per år 
▪ Kg slakt/mordyr per år 
▪ Kostnader per kg slakt 
✓  Fruktbarhet (kalvingsintervall) 
✓  Helse 
✓  Påsett % 
✓  Fôringsstrategier ammekyr og påsett 
✓  Fôringsstrategi slaktedyr  
✓  Rasevalg 
✓  Naturgitte produksjonsforhold 
✓  Krysningsopplegg 
✓  Øvrig management 

 

1. Veterinærmedisin, helse og reproduksjon  PROMED 
2. Produksjon/management        HINT (Marit Vetlesen) 
3. Økonomi      Nibio (Leif Jarle Asheim) 
4. Avlsarbeid      NMBU (Bente Åby) 



 

 

Informasjon om prosjektet er og tidligere gitt både i felles møter i TYR, samt artikler i TYRmagasinet, 

senes siste nr i 2017.(som nå er på vei til våre medlemmer) 

Bente Åby som er forsker ved NMBU orienterte om prosjektet og la spesielt vekt på delmål 3 som er 

Optimalt avlsarbeid. 

vil i styremøte gi en orientering om prosjektet, der vi vil være innom de viktigste elementene. 

Delmål 3: Optimal utnyttelse av testkapasitet i avlsarbeid vil være et svært viktig spørsmål for TYR 

framover så dette vil vi måtte bruke nødvendig tid på. 

 

Vedtak: 

Styret tar informasjon fra Optibeef prosjektet til etterretning. Delmål 3 i prosjektet optimal 

utnyttelse av testkapasitet forberedes som sak til styremøte i januar. Forslag til informasjon / 

kommunikasjon vedtas i samme møte. 

 

Sak 111-2017 Program   Årsmøte 2017 

 
Årsmøte 2018 avvikles 19-20 mars på Scandic Hamar. Oppmøte til lunch mandag den 19. 
I fjor hadde vi en felles seanse sammen med Norsvin og Geno. 
I år er det ikke lagt opp til dette. 
Tidligere år har vi hatt en fagdel på dag en som normalt har startet rundt kl 15. 
Erfaringen fra i fjor med at vi starter med en fagdel retter etter lunch ble i evalueringen av årsmøte i 
fjor gitt positive tilbakemeldinger på. 
Styret hadde en god diskusjon knyttet til årsmøte som avholdes på Scandic Hamar 19-20 mars og 
gjorde slikt vedtak: 
 
Vedtak:  
Årsmøte 19-20 mars 2018 starter med oppmøte og lunch kl. 11.30. Fagdel fra 12.30-14.45. 
Ordinært årsmøte start dag 1 kl 15.00.  
Tema for fagdel kan være:  
Klima og Matsikkerhet (Inger Johanne tar kontakt med Arnfinn Torstveit) 
Dyrevelferd som konkurransefortrinn i norsk matproduksjon 
  

Sak 112 Eventuelt 
Sak 112 a -Ammekurs i Buskerud   av kvinner for kvinner  

Torill orienterte 

Kursarrangør er Landbruksrådgivninga Østafjells med samarbeidspartnere inkludert TYR Buskerud  

Hensikten er kompetanse, erfaringsutveksling og nettverksbygging se link. 

Bidra til at flere kvinnelige ammekubønder blir synlige i miljøet, både i raselag, fylkeslag og sentralt i 

TYR. Kurset rettet seg i utgangspunktet mot Buskerud, men pr nå er det 25 damer fra hele 

Østlandsområdet som er påmeldt, og interessen virker stor for kurset. 

 

Vedtak: 

Søknad om støtte tas administrativt i samråd med styreleder. 

 

Sak 112b - Innovasjons midler – fylkesvis regionale midler – prioriteringer  

Det er signaler om at lokale Bondelag og Bonde og småbrukerlag vil nedprioriterer midler til 

grovfôrproduksjoner for det kommende år. 



Selv om ammekutallet øker er det fortsatt storbehov for innovasjonsmidler til ammekunæringen. 

 

Vedtak: 

Det sendes brev til fylkeslagsledere som oppfordres til å ta opp saken med de lokale faglagene. 

 

Sak 112c – brev fra Rune Waerstad 

Rune Waerstad har svart på styrets vedtak i sak 87-2017 på vegne av Kristin Vågsnes. 

 

Vedtak 

Det sendes brev til Kristin Vågsnes med bekreftelse at brevet et mottatt.  

 

Sak 112 -2017 Oppsummering / evaluering av møte  
 

Styret hadde en god oppsummering og evaluering av møtet. 

 

Neste styremøte blir på Hamar 25. januar 2018 
 

Hamar 20-21 desember 2017 

 

 
Leif Helge Kongshaug                    Erling Gresseth                      Torill Helgerud                        

 

 

 

Inger Johanna Bligaard  Per Øivin Sola                        Magnus Johnsen  

    

 

 

Kopi : Per Ivar Laumann 


