
 

   

Mailinformasjon april 2018 

Et årsmøte er over. 

19.-20. mars ble TYRs årsmøte avholdt på 

Scandic Hamar. Samtidig avholdt Geno og 

Norsvin sine årsmøter på samme sted. Men 

til i forskjell fra i fjor hadde vi ingen felles 

fagdel før årsmøtene i år. 

TYR hadde derimot sin egen fagdel. 

Dagfinn Torstveit, er bonde, pensjonert 

politimann, tidligere aktiv politiker og 

generelt en aktiv deltager i 

samfunnsdebatten. Han holdt et foredrag 

om trusselvurderinger, klima og 

matvaresikkerhet. Trusselbildet i hele 

verden – hvordan påvirker dette vesle 

Norge?  

 

Neste foredragsholder var Ola Nafstad, 

fagdirektør husdyr i Animalia. Han snakket 

om dyrevelferd som konkurransefortrinn. 

 

Plansjen Nafstad viser frem 

viser hvordan svineholdet er i Norge i 

forhold til de gjeldende krav og i resten av 

Norden og Europa – en ser at i Norge er 

det stort sett ok det vil si grønt mens utover 

i Europa blir det mer og mer rødt altså 

ikke greit i forhold til norske lover og 

regler. 

Tredje foredragsholder i fagdelen var 

Håvard Tajet som er forsker ansatt i Geno  

- han snakket om Genomisk seleksjon i 

husdyravl, - Hva er GS og hva kreves for å 

lykkes?  

 

Tajet forklarer og viser at det ikke alltid er 

slik at et avkom får 50% fra mor og 50% 

fra far, men at kryssiga kan skje helt andre 

steder 

Forsamlingen ga inntrykk av at de fant 

fagdelen interessant og lærerik. 

--------------------------------------------- 

Selve årsmøtet ble åpnet ved at Else Engen 

fra TYR Innlandet ønsket velkomment til 

Innlandet og Hamar.  

Forretningsorden ble gjennomgått, og 

Espen Krogstad og Runar Bakke ble valgt 

til å skrive under protokollen. Deretter 

fulgte en hilsen til årsmøtet fra Norsk 

Bonde og Småbrukerlags Birger Bull.  



 

   

Så var det tid for styreleder Leif Helge 

Kongshaugstale. 

«Løvetannen er en blomst de fleste 

har et forhold til. Noen liker den, 

andre ikke. Utseendet gir 

førsteinntrykket. Over tid er det 

viktigere hvordan en er, hvordan en 

oppfører seg, samspiller med sine 

nærmeste og hvordan konflikter 

løses. Noen synes løvetannen er 

ugress i plenen, andre synes faktisk 

den er en del av mangfoldet og 

ønsker den velkommen. Egenskapene 

til løvetannen er vekstkraft og 

formering. 

Når jeg starter på denne måten er 

det ikke som en leksjon i botanikk, 

men et forsøk på å få dere som hører 

på til å reflektere rundt løvetannen 

og TYR…. 

--- 

Etter årsmøtet vårt i fjor behandlet 

Stortinget den nye jordbruksmeldingen: 

«Endring og utvikling. En fremtidsrettet 

jordbruksproduksjon». TYR kom med både 

skriftlige og muntlige innspill , til 

Landbruks-og matdepartement og til 

Stortinget. TYR  sitt hovedbudskap: « 

Norsk storfekjøttproduksjon-bærekraftig 

og lønnsom.» Vi framhevet  

ammekunæringen med fokus på 

grovforopptak, fôrutnyttelse, utnyttelse av 

innmarks-og utmarksbeite, samt at «Økt 

norsk storfekjøttproduksjon med basis i 

grovfôr og beite, er et godt bidrag til 

redusert klimabelastning nasjonalt og 

internasjonalt.  

Samtidig advarte TYR mot å fylle for mye i 

«blå boks»  selv om WTO- problematikken 

ikke har vært langt framme den siste tiden. 

Men WTO-avtalen er der, og 

den er gjeldende internasjonalt 

rammeverk.! 

TYR er bevisst på at all produksjon skal 

være ut ifra et markedsbehov. 

-- 

Også TYR som organisasjon må tilpasse 

seg markedet. 

Med jevnt økende medlemstall og flere og 

flere ammekubønder, er det behov for et 

større TYR. Et TYR med et større og 

bredere ansvar – her nevnes spesielt 

rådgiving og økt forskerkapasitet.  

Som avlsorganisasjon, med tildelt ansvar 

fra Staten for norsk kjøttfeavl, tar vi 

ansvaret for utvikling på dette området på 

største  

alvor. Tyr skal levere framgang. 

Optibeefprosjektet nærmer seg slutten. 

Noen av konklusjonene er kjent og har fått 

konsekvenser for styrende dokumenter 

knyttet til kriterier for det nasjonale 

avlsarbeidet. TYR skal fortsette å levere 

resultat som avlsorganisasjon.   

 

Det er en pågående konflikt med Geno om 

hvor mye som skal betales av TYR for 

produksjon og distribusjon av kjøttfesemin. 

Geno krever en påplussing på 150% -eller 

to og en halv så mye som i dag. Tyr mener 

dette er et urimelig krav og mener det ikke 

er grunnlag for dette ut fra Genos 

framlagte tall. Styret i TYR har akseptert 
en økning på 60 kroner fra 1.februar i år. 

Det er fortsatt uenighet. TYR beklager at 

denne situasjonen har oppstått. Det er 

fortsatt slik at avlerne betaler selv 12500 

kroner for å ha en okse på Staur. Dette for 
at TYR sitt regnestykke skal gå opp.  



 

   

Økte inntekter fra seminsalget skulle bidra 

til at avlerne skulle slippe å betale denne 

egenandelen. TYR vegrer seg for å lempe 

ytterligere utgifter over på bonden. I norsk 

landbruk har dette alt for ofte blitt gjort- i 

stedet for å tilpasse egen organisasjon som 

resultat av endringer. 

Ellers er det særs gledelig at 

pr.februar i år er det 107 godkjente 

aktive avlsbesetninger. Det er 

kjempebra. Både eierne og de som 

har jobbet med dette ut fra styrets 

målsetting fortjener verbale 

blomster. 

--- 

TYR er offensiv og fremoverlent. 

Stillstand er tilbakegang. Tiden 

ligger foran oss. Det er opp til TYR 

som lag om vi vinner seirer også på 

bortebane. Da må Tyr ha lagdeler 

som står sammen og spiller 

hverandre god. 

Vi skal klatre på tabellen i 

landbruksfamilien. Pasningene er 

hardt saklig arbeid. Medaljer får vi 

ikke. Men gleden av å oppnå resultat 

er godt som gull….» 
Talen kan leses i sin helhet på www.tyr.no 

 

 

På årsmøtet ble også ny overordna 

strategiplan TYR mot 2025 presentert og 

gjennomgått 

Visjonen er fortsatt Norsk 

storfekjøttproduksjon – Bærekraftig og 

lønnsom. 

Overordna mål: 

  Produsent økonomi 
Den spesialiserte 

storfekjøttproduksjonen skal ha en 

inntekt som er på høyde med andre 

produksjoner i norsk landbruk 

 Organisasjonens 

økonomi 
Det skal jobbes aktivt for å styrke 

organisasjonens økonomi gjennom 

økte inntekter til avlsarbeidet fra 

offentlige midler, vekst i 

seminsalget og økt 

medlemskontingent 

 Medlemsvekst 

70 % av medlemmene i 

Storfekjøttkontrollen skal være 

medlemmer i TYR 

 Utvikling i avlsarbeidet – salg av 

genetikk 

TYRs avlsarbeid og utvikling er 

kunnskaps- og faktabasert. For 

dokumentert avlsframgang er vi 

avhengige av nødvendige 

registreringer og gjenbruk på 

besetningsnivå. Avl på rasenivå blir 

prioritert ut fra slike forutsetninger. 

TYR skal øke salget med minst 

7500 semindoser årlig fram til 2025 

i det nasjonale markedet. 

Det skal jobbes aktivt for økt 

eksport av norsk genetikk til 

markeder med høy betalingsevne 

 AVL – Aktive avlsbesetninger 

TYR skal ha minst 150 Aktive 

avlsbesetninger i 2020 og 200 i 

2025 

 Avlsrådgivning 

TYR skal ha etablert et tilbud om 

betalt avlsrådgivning for våre 

medlemmer i løpet av 2018 

 

Årsmøtemiddagen 

 

Etter en lang møtedag er det alltid hyggelig 

å kunne trekke i finstasen og møtes til et 

godt måltid i hyggelig samvær. Dette er 

også arenaen for å æres de som fortjener 

det. 

Avlsstatuett: For andre år på rad gikk 

denne til oksen 73077 Gulli av Stustad og 

oppdretter Bengt Vestgøte 

Aktive avlsbesetninger er jo 

satsningsområde for TYR og det er 

http://www.tyr.no/


 

   

hyggelig å kunne hedre de som har vært 

med på å gjøre den ekstra innsatsen lenge. 

I år var det premiering for 5 og 10 år som 

aktive avlsbesetninger 

Aktiv avlsbesetning 5 år: 

Grani Angus, Harald Dahl (AA fra 2009, 

med et års opphold i 2013) 

Bjørnerud Charolais, Pål og Inga Lill 

Kirkeby 

Aktivavlsbesetning 10 år: 

Bø Charolais, Martin Bøe og Gro Hagen 

Finsrud Charolais, Øystein Finsrud 

Wandsvik Limousin, Odd Wandsvik 

Aas Tiroler Grauvieh, Anders og Kristin 

Aas 

Prisene Biff Max og Biff Natur deles ut av 

Nortura under TYRs årsmøte. 

Biff Max: Ingar Anders Andersen og 

Anita Johnson for oksen 70118 Henrik av 

Huser. 

Biff Natur: Steinar Schanke for oksen 

74033 First Boyd fra Li (samme som 2017) 

De som har blitt kåret til eliteokser får 

også en oppmerksomhet 

Nye eliteokser: 

74043 Hovin Hauk – Aberdeen Angus –

Espen Krogstad, Tyristrand 

70136 JGC Indiana 3806 – Charolais – Per 

Øivin Sola, Sande i vestfold 

71064 Hyper av Håde – Hereford- Idar 

Hånde, Eresfjord 

71066 Heatseeker av Rindal – Hereford – 

Anne og thomas Rindal, Vingrom 

72152 Iste ET av Øiestad – 

Limousin – Elin og Halvor Øiestad, 

Rykene 

 

Den gjeveste prisen av de alle er nok årets 

ammekuprodusent – denne gikk for andre 

gang til Morten og Gøril Storeng fra 

Tynset. Du kan lese mer om dem på 

www.tyr.no 

DAG 2 på årsmøte omhandlet tradisjonelle 

årsmøtesaker. Styret hadde fremmet 

forslag om vedtektsendringer, blant annet 

foreslo de at § 8 Kontrollfunksjonen som 

omhandler kontrollkomiteen skulle fjernes 

og at ordfører skulle ivareta 

kontrollfunksjonen som kontrollkomiteen 

har hatt. Dette forslaget skapte litt 

diskusjon og det endte med en avstemning 

det forslaget fra styret falt.  

Også valget gikk knirkefritt – helt til en 

kom til valg av medlemmer i 

kontrollkomiteen. Under diskusjonen 

under forslag til vedtektsendring ble det 

trukket frem viktigheten av at 

medlemmene i kontrollkomiteen ikke har 

andre roller i organisasjonen. På bakgrunn 

av dette, trakk foreslåtte medlem Trond 

Vidar Berge sitt kandidatur til komiteen og 

foreslo Øystein Finsrud isteden. Finsrud 

ble enstemmig valgt. På samme grunnlag 

foreslo også Berge en annen kandidat til 

vervet som leder av komiteen. Leder i 

komiteen, Asmund Wandsvik trakk som en 

http://www.tyr.no/


 

   

følge av dette sitt kandidatur som leder, 

men han var allerede valgt inn i komiteen 

ved et tidligere årsmøte og ønsket ikke å 

trekke seg fra komiteen. Det ble noe 

diskusjon rundt dette. Kandidaten som 

Berge foreslo var ikke i komiteen fra 

tidligere og det ble konkludert med at 

dersom han skulle inn, måtte Wandsvik ut. 

Dette ville krevd at han eventuelt måtte 

kastes ved mistillit, noe årsmøtet ikke 

ønsket. Berge trakk da sitt forslag og 

Øystein Finsrud ble foreslått og valgt til 

leder av komiteen.  

Etter årsmøte 2018 ser oversikten over de 

tillitsvalgte slik ut; 

Styret: 

Leder: Leif Helge Kongshaug 

Nestleder: Erling Gresseth 

Styremedlem: Torill Helgerud 

Styremedlem: Per Øivin sola 

Styremedlem: Per Ivar Laumann 

1. vara: Merethe Mørk (møter fast i 

styremøtene) 

2. vara: Asbjørn Dahlen 

3.vara: Mari Østby 

4.vara: Bant Are Wollan 

 

Ordfører: Jan Håvard Refsethås 

Varaordfører: Bjørn Aasen 

Kontrollkomiteen: 

Leder: Øystein Finsrud 

Medlem: Asmund Wandsvik 

1. vara: Arne Jan midtigård 

2.vara: Leif Håkon Korsbø 

Valgkomiteen: 

Region Vest: Hogne Bjørklund 

Region Sør: Arnfinn Horpestad 

Region Øst ikke på valg 

Leder og region Nord: Tore Kyllingmo 

Magnus Johnsen gikk ut av styret etter 

mange års innsats. Han ble takket av under 

årsmøtemiddagen. Magnus fikk med seg 

en akvarell som et minne om den tiden og 

innsatsen han har lagt ned for TYR i denne 

omgang. 

 

Fullstendig protokoll fra årsmøtet legges ut 

på www.tyr.no så snart denne er godkjent 

og underskrevet. 

Staur og avslutning av fenotyptest 

Avlsavdelingen er travelt opptatt med 

avslutning av testen for oksene på Staur – 

dette arbeidet pågår også i påskeuka. Hele 

administrasjkonen snur nå fokus fra 

årsmøte til auksjon. For 28. april braker det 

løs med årets festdag for storfefolket. Vi 

vil også i år ha et fellesarrangement 

fredagskveld på Scandic Ringsaker 

(Olerud). Påmeldingen til dette 

arrangementet ligger allerede på 

www.tyr.no 

Påmelding til selve auksjonen vil også 

være på www.tyr.no (du trenger ikke 

melde deg på dersom du ikke skal være 

http://www.tyr.no/
http://www.tyr.no/
http://www.tyr.no/


 

   

med å by på oksene) Denne påmeldingen 

legges ut etter påske. Nytt i år er at 

gevinster trekkes blant budnumrene og 

ikke på lodd. Styret i TYR har vedtatt at 

alle okser solgt i TYR-regi skal være betalt 

før de kjøres til ny eier. I praksis betyr 

dette at kjøper får en betalingsoppfordring 

ved signering av kjøpeavtalen som forfaller 

samme dag. Beløpet må være på TYRs 

konto i løpet av onsdag 2. mai. Hvis det 

ikke lar seg gjøre må det fremvises 

bankgaranti. For seminoksene gjelder dette 

først når oksene skal kjøres fra 

seminstasjonen til ny eier. Grunnen til at 

det er så travelt med å få kjørt ut 

salgsoksene er at seminoksene må stå i 

karantene i en måned før de kan kjøres til 

seminstasjonen.    

 

 

 

Administrasjonen i TYR takker for et godt 

årsmøte, ønsker dere velkommen til Dagen 

før dagen arrangement og auksjon – og 

ikke minst en riktig fin påskeuke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


