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1. Styrets melding for 2017
Innledning
TYR som avls- og interesseorganisasjon for bønder som driver spesialisert storfekjøttproduksjon med kjøttfe og krysninger har lagt bak seg et
nytt godt arbeidsår.

Den spesialiserte storfekjøttproduksjonen skal være en egen selvstendig produksjon med inntektsmuligheter på lik linje med andre produksjoner, enten som heltidsproduksjon eller i kombinasjon med annen
tilleggsnæring/ jobb.

De overordna målsetningene om å bedre økonomien for denne produksjonen, samt å drive faktabasert og målrettet avlsarbeid, er langsiktige
mål.

TYRs administrasjon har kontor på Hamar og er samlokalisert med
Geno og Norsvin i Senter for Avl og Bioteknologi, Storhamargata 44.
Fenotypetest-stasjonen ligger i Stange kommune.

TYRs visjon og arbeidsmål har fokus på bærekraftig produksjon med
basis i å produsere norsk storfekjøtt på norske ressurser. TYRs avlsprogram som selekterer på grovfôropptakskapasitet og fôrutnyttelse er et
målrettet bidrag for å avle fram norsk storfe med basis i grovfôr og beite.
Produksjonsformen er et viktig bidrag for å ivareta kulturlandskapet i hele
Norge, men spesielt der vi har store beite og utmarksressurser. Norsk
ammekuproduksjon er også svært viktig for opprettholdelse av
distriktslandbruket.
Norsk ammekuproduksjon har fått økt forståelse for sitt viktige bidrag
til økt sjølforsyning av norsk storfekjøtt. Vi må likevel jobbe målrettet for
å øke forståelsen for viktigheten av denne produksjonsformen i norsk
landbruk hos andre organisasjoner, myndigheter og andre samfunnsgrupper.
Organisasjonen har gjennom sine forslag til tiltak og virkemidler bidratt
til å finne løsninger for å redusere det nasjonale underskuddet av storfekjøtt.

Markedsforhold og økonomi for våre medlemmer
TYR som organisasjon har siden begynnelsen av 2000-tallet uttrykt sin
bekymring for et stort importbehov av storfekjøtt. Siden år 2000 har det
blitt importert over 215 millioner kilo storfekjøtt (se figuren nedenfor).
Dette utgjør i verdi for norske storfebønder, et bortfall av inntektsmuligheter tilsvarende et jordbruksoppgjør.
I det norske markedet er det overskudd av alle produksjoner utenom
storfekjøtt. Denne situasjonen har sammen med økte vederlag skapt
optimisme i næringen. Flere satser på ammeku som helårsproduksjon
eller i kombinasjon med andre produksjoner eller yrker.
Det vil nå framover være avgjørende at norsk storfekjøtt blir viet større
oppmerksomhet i det norske markedet. Å prognosere nedgang i salget
av et produkt med stort underskudd gir ikke nødvendigvis stimuli til økt
satsing på norsk storfekjøtt produsert på norske ressurser.
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Norsk storfekjøttproduksjon med basis i ammekua er en langsiktig
produksjon som har behov for langsiktige rammebetingelser. God og
stabil økonomi er nøkkelen for at også unge bønder vil satse på denne
produksjonen som heltidsnæring. Det er fortsatt et stort behov for å
investere i gode, rimelig og rasjonelle bygningsløsninger. TYR mener
derfor at denne produksjonen må prioriteres ved tildeling av midler
blant annet fra Innovasjon Norge.
Innføring av kvalitetstillegget i forbindelse med jordbruksoppgjøret
2013/-14 var helt nødvendig for å snu en negativ trend i norsk storfekjøttproduksjon. Dette var like viktig som da det ble innført driftstilskudd på ammekua i 2005.
TYR har siden innføring av kvalitetstillegg i 2013/-14 jobbet for at disse
midlene som bevilges over jordbruksoppgjøret blir målrettet for å
ivareta økonomien for denne produksjonen på en best mulig måte.
Å ha en god meningsutveksling om rammebetingelser, underskudd i
markedet samt målretting av virkemidler for ammekuproduksjonen, har
vært prioriterte arbeidsområder i 2017. På den måten setter organisasjonen fokus på løsninger for å 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.
I forbindelse med reforhandlinger av EØS-avtalens artikkel 19, har den
norske regjering økt kvoten på import av storfekjøtt med 1600 tonn.
Dette medfører et totalvolum på 2500 tonn fra 2020. Denne utviklingen
er sterkt beklagelig, og er noe TYR i en årrekke har advart mot som en
konsekvens av et stort underskudd av norsk storfekjøtt. Et godt utgangspunkt for et godt tollvern er at Norge har tilstrekkelig dekning av
norskprodusert storfekjøtt for eget marked.
Avtalene mellom blant annet EU og Mercur-landene om importkvoter vil
også påvirke norsk storfekjøttproduksjon.
Jordbruksoppgjøret 2017/-18
I forbindelse med jordbruksoppgjøret 2017/-18 har TYR vært tydelig på
hva som er viktig for utviklingen av den spesialiserte storfekjøttproduksjonen. TYR sine prioriteringer har blitt presentert i møte med Landbruks- og Matdepartementet, Norges Bondelag, Norsk Bondeog

Småbrukarlag, Nortura og KLF i forkant av forhandlingene. Som kjent
ble det brudd mellom partene i jordbruksoppgjøret 2017/-18, og i den
forbindelse ble oppgjøret med statens tilbud sendt til Stortinget.
TYR ga følgende innspill både skriftlig og muntlig i høringen av Stortingets Proposisjon141S i Jordbruksoppgjøret 2017/-18:
- Forutsigbare rammebetingelser
- En styrking av økonomien i den spesialiserte storfekjøttproduksjonen
- Økt sjølforsyningsgrad av norsk storfekjøtt
- Ammekua som viktig virkemiddel for distriktslandbruket
- Endring i AK tilskudd må ikke gjelde for de som allerede har satset
på husdyrproduksjon
- Økte satser til utmarksbeite kan ikke finansieres med reduserte
satser til innmarksbeite
- Krav om innføring av fett-trekk for slakt fra- 4 og oppover kan ikke
tas over jordbruksoppgjøret, men i ordninger som slakteriene
allerede har
Som kjent ble det flertall på Stortinget for Venstre sitt forslag om å øke
statens tilbud fra 410 millioner til 625 millioner. Partene hadde fordelingsforhandlinger og signerte protokollen knyttet til Proposisjon141 jf.
Innstilling 445 S. De viktigste endringene for den spesialiserte storfekjøttproduksjonen er nevnt nedenfor:
- Kvalitetstillegget ble redusert med 50 øre for kl O til kr 2,50 og
tilsvarende økning for kl O+ og oppover
- Bortfall av kvalitetstillegg for slakt i fettgruppe -4 og oppover
- Økning i distriktstilskuddet på kjøtt med 40 øre i sonene 2 - 5. Dette
ga henholdsvis kr 4,95 i sone 2, kr 7,75 i sone 3, kr 11,70 i sone 4 og
kr 12,30 i sone 5.
- Innføring av differensiert driftstilskudd for ammeku med en økning
på kr 250 i sone 1 - 4 til kr 3282 fra 1 - 39 dyr. Økning i sum sats for
over 40 dyr med kr 10 000.
- Økning med kr 600 per dyr i sone 5 - 7 til ny sats på kr 3632 fra
1 - 39 dyr, og økning for over 40 dyr med kr 24 000.
- Endring i tilskudd for dyr på beite med en økning på kr 200 for
utmark til ny sats kr 628, og en reduksjon for innmark med kr 78 til
ny sats kr 350.
- Det ble også gjort endringer i AK-tilskuddet der tilskuddet på kr 40
per daa ble tatt bort. I sone 3 ble reduksjonen kr 20 til ny sats kr 85.
Ingen endringer i sone 4. Økning i AK tilskudd for sone 5 - 7 med
kr 30 til nye satser på henholdsvis kr 240 i sone 5, og kr 270 i sone 6,
og kr 316 i sone 7.

Andel ammekyr per fylke i 2017
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Det er produksjonene i AK sone 1 og 3 og de som har bare innmarksbeite som er tapere i jordbruksoppgjøret. Selv om vi forstår målsetningen
med å stimulere til grovfôrproduksjoner i andre soner enn 1 og 3 mener
TYR det kan være andre måter å stimulere grovfôrproduksjon i andre
soner enn å redusere AK-tilskuddet.
Videre er bortfallet av kvalitetstillegg for fettgruppe -4 og oppover svært
uheldig. Dette er en driftskostnad for slakteriene og bør ikke påvirke
kvalitetstillegget over jordbruksoppgjøret.
Utvikling mordyrtall de siste 10 år
I og med at det ble gjort endringer i telledato i 2017, blir det vanskelig å
sammenligne utviklingen i mordyrtallet mot 2016. Tidligere har vi brukt
tall per juli, men i år må vi bruke tall per mai. Antall ammekyr per mai
2017 var 91 991 mot 85 199 per juli 2017.
Det registreres en god vekst i ammekutallet i de aller fleste deler av landet,
men størst økning er i de områdene som har stor andel ammeku fra før.
Spesielt på SørVestlandet var det et dårlig fôrår i fjor som kan ha påvirket
utviklingen i ammekutallet i denne delen av landet (se figur side 4).
Tendensen med at økningen i antall ammekyr er større enn nedgangen i
antall melkekyr ser ut til å fortsette, men det er enda for tidlig å konkludere med at vi snart har overskudd av norsk storfekjøtt.
Styrets arbeid
Styret har hatt et godt arbeidsår. Det er nedlagt et målrettet og effektivt
arbeid i forhold til de planene som ble lagt for styrearbeidet etter siste
årsmøte. Det er i meldingsåret behandlet 113 saker.
De langsiktige målene som ble lagt i revidert strategiplan fra 2012/-13
har vært grunnlaget for prioriteringer av styrets arbeid.
Hovedmålene er økte inntektsmuligheter for den spesialiserte storfekjøttbonden og styrking av organisasjonen gjennom økte inntekter. Det
er helt nødvendig med økte ressurser i organisasjonen i takt med flere
oppgaver som avls- og intresseorganisasjon. Bedring av økonomien og
dermed organisasjonens handlefrihet til å gjøre gode prioriteringer for
våre medlemmer er viktig for oss. Styret er fornøyd med at vi har lykkes
med dette.
Økt norsk seminsalg fra det nasjonale avlsarbeidet er viktig både for
økonomien og den avlsmessige framgangen. Videre er økt seminsalg
på melkebruket et viktig bidrag for å styrke sjølforsyningsgraden av
storfekjøtt i Norge og for å øke inntektene for melkebonden.
Revidering av strategiplan
Styret og administrasjonen jobber langsiktig for å nå de målene som er
nedfelt i gjeldene strategiplan, som ble vedtatt av styret i 2013. Mange
av hovedmålene har vi nådd, og derfor har styret jobbet med å revidere
gjeldene strategiplan i løpet av meldingsåret. Ny strategiplan har fått
benevnelsen «TYR mot 2025». I den er det satt konkrete mål knyttet til
organisasjonsutvikling og prioriteringer i avlsarbeidet der mål og
virkemiddel vil bli tatt med i nye handlingsplaner.
Det er også gledelig at vårt langsiktige arbeid med å øke antall aktive
avlsbesetninger gir resultater. Opprettelsen av Team Avl og Kompetansegruppe avl har vært et vellykket tiltak for å jobbe strategisk med
avlsarbeidet i organisasjonen.
Norsk storfekjøttproduksjon og klima
Norske bønder generelt og storfekjøttbønder spesielt er opptatt av å
produsere mat på norske ressurser på en klimasmart måte. Det er satt
fokus på en ny HolosNorBeef modell som skal benyttes som redskap
for å beregne klimaavtrykket fra ammekuproduksjonen. Modellen
tilsvarer liknende modeller for produksjon i respektive land.
WWW.TYR.NO

Klimautslipp fra drøvtyggere er et komplisert tema, som vi enda ikke vet
nok om. Nivå på karbonbinding samt albedo-effekt knyttet til beitebruk
er to konkrete områder vi må tilegne oss større kunnskap om.
HolosNorBeef modellen skal være et verktøy for klimarådgiving på
den enkelte gård. Som organisasjon vil vi støtte opp om arbeidet med
en klimasmart storfekjøttproduksjon under norske forutsetninger, og
ser fram til at modellen tar inn alle elementer som kan påvirke klimaavtrykket fra den enkelte gård.
70 % av jordbruksarealet i Norge kan kun brukes til grasproduksjon. I
tillegg til disse arealene er det store arealer med utmarksbeite. Norsk
landbruksproduksjon må derfor ha sitt utgangspunkt i en produksjon
som kan produsere mat av gras. Det er derfor kun storfe og sau som
kan omdanne disse naturgitte ressursene til fullverdig menneskemat.
Alternativet til norsk storfekjøttproduksjon på ammeku er å importere
storfekjøtt til det norske markedet fra land som har et vesentlig større
klimagassutslipp per kg kjøtt.
Norske ammekubønder ser på sin produksjon som en del av et helhetlig
internasjonalt klimabilde. Storfekjøttproduksjon på norske ressurser er
også en viktig del av norsk sjølforsyningsgrad.
TYR har i sitt avlsprogram lagt vekt på grovfôropptakskapasitet. Dette
gir norske ammekyr et godt utgangspunkt for å produsere mat med
basis i det som vi har mest av i Norge, nemlig grasressurser. Norske
ammekyr har en gjennomsnittlig levealder på mellom 7 og 8 år, som er
vesentlig lengre enn for eksempel melkeraser. En robust ammeku, som
lever lenge og har sin produksjon med basis i gras og beite, er en
klimasmart ku. I tillegg til å produsere klimasmart storfekjøtt med basis
i norske ressurser, vil også utnyttelse av beitearealer for å opprettholde
kulturlandskapet over hele landet være et klimasmart tiltak (jfr. albedo-effekten).
Norske ammekubønder vil for øvrig stille seg bak løsninger for et
klimasmart landbruk som er utarbeidet i felleskap med andre organisasjoner i landbruket.
Medlemsutviklingen
Medlemsutviklingen har vært svært positiv siste året. Per 31.12 2017
var det registrert 1855 medlemmer som er en økning på over 100
medlemmer fra 2016.
Det er også en økning i medlemstallet i raselagene fra i fjor. Økt oppslutning om TYR er svært viktig for at vi skal nå de overordna målene
som avls- og interesseorganisasjon. Den langsiktige målsetningen er at
antall TYR-medlemmer skal være minst 70% av medlemmer i Storfekjøttkontrollen.
Økt antall medlemmer i TYR vil være et prioritert satsingsområde også i
2018.
Rammebetingelser – framtidig utvikling
Som organisasjon mener vi det er helt avgjørende at det i enda større
grad enn tidligere blir satset på ammekuproduksjonen for at vi skal
kunne opprettholde landbruk i hele Norge. 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 holder kulturlandskapet ved like.
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.
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Avlsarbeidet og auksjonen på Staur
Når det gjelder avlsarbeidet på kjøttfe, er dette omtalt grundig senere i
årsmeldinga. Det er lagt ned en stor 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 nye aktuelle besetninger.
Å ta i bruk del- og gruppeindekser høsten 2016 var en viktig milepæl for
organisasjonen. Videreutvikling av avlsverdier på andre viktige egenskaper i kjøttfeavlen, som for eksempel fôropptak og fôrutnyttelse, blir en
prioritert oppgave framover.
Styret har vedtatt at avlsrådgiving skal bli en kjøpt tjeneste for reinraseog krysningsbesetninger i løpet av 2018.
Auksjonen på Staur ble holdt 28. april 2017. Totalt ble 60 okser solgt for
til sammen vel 5 millioner kroner med en snittpris på ca 80 000 kroner.
Auksjonen har gjennom årene utviklet seg til å bli TYRs viktigste visningsarena og en festdag for kjøttfefolket.
Mål og tiltak
TYR som avls- og interesseorganisasjon har sitt fokus på og arbeider
målrettet med tiltak som skal styrke norsk storfekjøttproduksjon med
basis i ammekua.
Viktige virkemiddel for å nå disse målene er:
• Faktabasert avl der vi har som mål å avle fram de beste avlsdyrene
med basis i grovfôr, der 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:
AMMEKUA SIN ROLLE I NORSK STORFEKJØTTPRODUKSJON
– produksjon av kvalitet på norske ressurser.
I 2017 har hovedbudskapet vært:
Norsk storfekjøttproduksjon – bærekraftig og lønnsom.
Produksjon av storfekjøtt på norske ressurser.
Delmålene for 2017 har vært som følger:
• Organisasjon og økonomi
o Ytterligere styrking av TYRs økonomi, der økt offentlig tilskudd er
klar målsetning
o Fortsatt fokus på lokale arrangement som kjøttfekafèer, med
fagtemaer og sosiale aktiviteter
o Bidra til at det blir opprettet faglige arenaer med erfaringsutveksling for våre medlemmer lokalt – gjerne som kjøttfekafèer
• Marked/ rammebetingelser
o Jobbe aktivt med bevisstgjøring av ammekua som en viktig
bidragsyter for å opprettholde et distriktslandbruk og som kulturlandskapspleier
o Økt forståelse for at ammekunæringen er et viktig bidrag til å nå
felles klimamål i storfenæringen
• Informasjon/ medlemsaktivitet
o Gjennomføre en on-line spørreundersøkelse for våre medlemmer
der vi tar opp aktuelle problemstillinger
o Fortsatt jobbe aktivt for at landbruksutdanningen på alle nivå tar
hensyn til og prioriterer utdanning i takt med endringer i storfeholdet i Norge
o Oppdatere aktuelle tema-ark til ammekuproduksjonen
o Oppdatering av TYRs design og logo første halvår 2017
o Utsending av nyhetsbrev per e-post til alle medlemmer vi har
gyldig mailadresse til minst hvert tertial
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o Delta aktivt på arrangementer og messer som er relevant for
ammekunæringen
•

Avlsarbeidet
o Ferdigstille avlsplaner både for reinrase- og eventuelt krysningsbesetninger i løpet av 2017
o 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/-18
o Gjennomgå vår modell for avlsverdiberegning for å optimalisere
avlsarbeidet
o Oppfølging for å nå TYR sin målsetning om 100 Aktive Avlsbesetninger innen utgangen av 2017
o Jobbe målrettet for å øke avlsavdelingens kunnskapsnivå på to
kjerneområder:
		 1. Bekjempelsen av relevante smittsomme sjukdommer for å
kunne delta i næringens satsing på området
		 2. Tilegne seg kunnskap om hvordan avlsverdiberegning foregår i
land det er relevant å sammenligne seg med. Dette for å dra
nytte av kunnskap inn i egne modeller

Delmålene er oppnådd i meldingsåret
Ellers har styret og organisasjonen gjennomført samling for ledere i
fylkeslag i juni samt ledersamling for alle ledere i rase og fylkeslag i
oktober.
Hovedtema på samlingene har vært organisasjonsbygging, klima og
kommende utfordringer for den norske storfebonden. Samlingene må
sies å være vellykket og et viktig bidrag til å bygge TYR som en framtidsrettet god organisasjon som skal ivareta den norske ammeku
bonden på en god måte.
Styret arrangerte også en fagtur til Canada i november med over
40 deltakere.
I norsk landbruk skjer det store endringer knyttet til endringer i rammebetingelser, herunder marked. Dette betyr at TYR som organisasjon må
være forberedt på å møte disse utfordringene. Dette krever en samstemt og sterk organisasjon som ivaretar ammekua sine interesser.
Oksekatalogen for 2018 ble utgitt etter planen i desember. Dette er et
viktig ledd i det nasjonale avlsarbeidet på kjøttfe.
Arbeidet med grovfôrprosjektet ble ferdigstilt i januar 2018.
Resultatet av TYR sitt langsiktige arbeid med sterkt fokus på grovfôropptakskapasitet (GFO) og fôrutnyttelse (FUP) ble presentert på
World Congress on Genetics Applied to Livestock Production på New
Zealand februar 2018. Egenskapene knyttet til grovfôropptakskapasitet
og fôrutnyttelse er allerede tatt inn i seleksjonen i det norske avlsarbeidet.
TYR arrangerer «Biffakademiet» sammen med Nortura. Det er fortsatt
stor interesse for kursene.
TYR har deltatt på arrangementene Dyrsku’n i Seljord, Dyregoddagane i
Batfjordsøra, Agrisjå i Stjørdal og Midt i Matfatet på Hamar i tillegg til
arrangement som både fylkeslag og raselag deltar i. Slike deltakelser er
viktig for å fremme den spesialiserte storfekjøttproduksjonen.
Årets ammekuprodusent for 2016 ble Gyrd Nannestad fra Ringsaker.
Han har en Limousin-besetning og oppfylte kravene til å bli en Aktiv
Avlsbesetning i 2017.Vi gratulerer! Utmerkelsen «Årets ammekuprodusent» er opprettet av Nortura, Animalia og TYR for å øke bevisstheten

rundt god drift i ammekuproduksjonen. Datagrunnlaget baserer seg på
innrapporterte opplysninger i Storfekjøttkontrollen for 2017. Hvem som
blir årets ammekuprodusent for 2017 offentliggjøres og deles ut på
årsmøtet 2018 på Hamar.

Økonomien
TYRs regnskap for 2017 balanseres med et overskudd på kr 1.724.700.
Styret foreslår at årets overskudd overføres til fri egenkapital. TYR har
ved utgangen av 2017 en egenkapital på 6.931.608 kroner.

TYR er en aktiv part i Helsetjenesten for storfe. Dette i form av deltakelse i fagstyremøter og innspill til helsetjenestens ammekuengasjement.
Oddbjørn Flataker er TYRs representant i fagstyret for Helsetjenesten
for storfe.

Isolert for 2017 ble det tildelt midler over jordbruksavtalen med
2.000.000 kroner og 4.285.000 kroner av omsetningsavgiftsmidler. Med
bakgrunn i årsregnskapet for 2017 er fortsatt driftsforutsetningen lagt
til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe
annet.

Etter samlokalisering med Geno og Norsvin arbeides det målrettet med
å kunne ta ut synergier på områdene innkjøp, FoU, IT og økonomi.
Videre er TYR med i flere prosjekter sentralt og lokalt der det er fokus
på økt storfekjøttproduksjon.
Styret
Styret i TYR har i 2017 hatt følgende sammensetning:
Leif Helge Kongshaug
(leder)
Erling Gresseth 		
(nestleder)
Inger Johanne Bligaard
Torill Helgerud
Magnus Johnsen
Per Øivin Sola
1. varamedlem til styret Per Ivar Laumann har deltatt fast på møter. I
tillegg deltar daglig leder i alle møter, samt at ordfører er til stede i
møtene der saker knyttet til ledermøte og årsmøte diskuteres.
Personalet
Oddbjørn Flataker, Kristian Heggelund, Christina Blakstad (permisjon fra
1. august), Guro Alderslyst, Solvei Cottis Hoff, Katrine Haugaard og Olav
Lie har fungert i faste stillinger gjennom hele året.
Lina Rudlöf hadde permisjon fram til 31.12, og Julie Vaagasaar har
jobbet i et vikariat for Lina.
Eli Hveem Krogsti er ansatt i et 100% vikariat for Christina Blakstad fra
1. august 2017.
I tillegg har organisasjonen leid inn en 50 % stilling som avlsforsker fra
Aninova fra august 2017.

Miljø
TYRs administrasjon har styrket seg i takt med forbedringen i økonomien. Selv med en styrking i administrasjonen er det fortsatt et gap
mellom forventningene og administrasjonens mulighet til å innfri i tråd
med alle ønsker.
Arbeidsmiljøet i bedriften betraktes som godt. Sykefraværet i bedriften i
2017 tilsvarte 1,3 % av total arbeidstid, noe som anses lavt.
Det har ikke forekommet eller blitt rapportert noen arbeidsuhell eller
ulykker i løpet av året, som har resultert i materielle skader eller personskader.
Både styret og ledelse er bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten og styret. I tillegg til
TYRs administrasjon er det årsmøtets valg som påvirker likestillingen i
selskapet.
Bedriften forurenser ikke det ytre miljø.
Sluttkommentar
Styret vil takke de ansatte og tillitsvalgte for en god jobb gjennom året,
samt medlemmenes engasjement for å styrke TYR som organisasjon
for å fremme økt storfekjøttproduksjon.

I styret for TYR
Hamar, 22 februar 2018
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2. Regnskap med noter
Resultatregnskap
TYR
Driftsinntekter og driftskostnader

Note

2017

2016

			
			
Salgsinntekt		

18 543 775

16 842 244

Annen driftsinntekt

8

7 056 799

6 962 932

Sum driftsinntekter

1

25 600 574

23 805 175

			
Varekostnad		

9 214 868

9 380 639

Lønnskostnad

2

6 553 208

6 244 040

Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler

3

308 063

321 545

Annen driftskostnad

2, 7

7 859 543

5 843 129

Sum driftskostnader		

23 935 683

21 789 352

			
Driftsresultat		

1 664 892

2 015 823

			
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		

43 846

35 015

Annen finansinntekt		

27 787

14 712

Annen rentekostnad		

11 825

7 281

Resultat av finansposter		

59 808

42 446

			
			
Årsresultat		

1 724 700

2 058 269

			
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		

1 724 700

2 058 269

Sum overføringer

1 724 700

2 058 269

4
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Balanse
TYR
Eiendeler

Note

2017

2016

			
Anleggsmidler			
Stambokbase		

-

7 090

Sum immaterielle eiendeler

-

7 090

3

			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		

1 396 921

1 697 894

Sum varige driftsmidler

1 396 921

1 697 894

3

			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		

11 000

11 000

Andre langsiktige fordringer

2, 9

72 367

125 382

Sum finansielle anleggsmidler		

83 367

136 382

			
Sum anleggsmidler		

1 480 288

1 841 365

			
Omløpsmidler			
			
Lager av varer og annen beholdning

6

2 137 910

372 695

			
Fordringer			
Kundefordringer		

1 866 593

Andre kortsiktige fordringer		

616 639

2 388 198
149 076

Sum fordringer		

2 483 232

2 537 274

			
			
Bankinnskudd, kontanter o.l.

5

6 119 605

5 566 481

			
Sum omløpsmidler		

10 740 747

8 476 450

			
Sum eiendeler		
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Balanse
TYR
Egenkapital og gjeld

Note

2017

2016

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

6 931 608

5 206 909

Sum opptjent egenkapital

6 931 608

5 206 909

6 931 608

5 206 909

1 899 751

1 237 272

Sum egenkapital

4

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter

451 303

392 138

Annen kortsiktig gjeld

2 938 373

3 481 497

Sum kortsiktig gjeld

5 289 427

5 110 906

Sum gjeld

5 289 427

5 110 906

12 221 035

10 317 815

Sum egenkapital og gjeld

I styret for TYR
Hamar, 22 februar 2018
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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 driftsmidlenes 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 forsikringsselskap. Ved innskuddsplaner betaler selskapet innskudd til et forsikringsselskap. Selskapet har ingen ytterligere betalingsforpliktelse etter
at innskuddene er betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad. Eventuelle forskuddsbetalte 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.			
Lønnskostnader mm.

2017

2016

5 279 190

5 177 438

Folketrygdavgift

793 132

617 119

Pensjonskostnader inkludert obligatorisk tjenestepensjon

257 157

243 790

Andre ytelser

223 729

205 693

6 553 208

6 244 040

7,6

5,5

Lønninger

Sum lønnskostnader
Antall årsverk:
Gjennomsnittlig antall årsverk
Godtgjørelser (i kroner)
Lønn/honorarer

Daglig leder

Styret

1 003 247

225 000

Ytelser vedrørende pensjonsordninger, stipulert andel av OTP

20 000

Annen godtgjørelse

19 795

Honorar til revisor, kostnadsført 2017
Lovbestemt revisjon

29 926

Annen bistand fra revisor

17 500

Sum

47 426

Beløpene er eksklusiv merverdiavgift.

Obligatorisk tjenestepensjon
Selskapet har etablert en innskuddsbasert pensjonsordning for alle ansatte i tråd med lov om obligatorisktjenestepensjon.
Virksomheten har balanseført et innskuddsfond, kr 21 988 pr 31.12.2017.
Innskuddsfondet kan kan benyttes til betaling av innskudd på pensjonsordningen, årets innbetaling utgjør kr 383 251
Innskuddsfondet kan kan benyttes til betaling av innskudd på pensjonsordningen, årets innbetaling utgjør kr 383 251
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Note 3

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler			
31.12.2017

31.12.2016

Bygg

Stambokbasen

Driftsmidler

Sum

Sum

503 317

425 400

2 789 829

3 718 546

2 879 289

Tilgang driftsmidler

0

0

0

0

1 038 700

Avgang driftsmidler

0

0

0

0

0

Anskaffelseskost 31.12

503 317

425 400

2 789 829

3 718 546

3 718 546

Akkumulerte avskrivninger 31.12

503 317

425 400

1 392 908

2 321 625

2 013 562

Bokført verdi pr 31.12

0

0

1 396 921

1 396 921

1 704 984

Årets avskrivning

0

7 090

300 973

308 063

321 545

10 år

5 år

10 år

Lineær

Lineær

Lineær

Anskaffelseskost 01.01

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

Note 4

Note 7

Egenkapital

Andre driftskostnader

Egenkapital

Egenkapital

Egenkapital 31.12.2016

5 206 909

Andre driftskostnader

2017

2016

Kostnader lokaler Staur

1 672 759

1 397 263

Diverse fremmede tjenester

2 110 383

1 128 722

Kontorrekvisita, telefon m.m.
Reiser/møtekostnader

Årets endring i egenkapital:
Årsresultat

1 724 700

Egenkapital 31.12.2017

6 931 608

498 075

822 578

396 883

176 631

Diverse samarbeidsprosjekter

717 303

566 338

Av likvide midler er kr. 247.277 bundet til skyldig skattetrekk og
innsatt på egen bankkonto.

Andre driftsinntekter
Andre inntekter
Sum andre driftsinntekter

Note 6

Egenkapital

Beholdning av for til oksene
Sum varer

12
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180 737
5 843 129

2017

2016

6 284 996

6 250 000

771 803

712 932

7 056 799

6 962 932

Andre driftsinntekter
Offentlige tilskudd

Varer for videresalg

15 430
7 859 543

Note 8

Kontanter m.m.

Levende dyr

1 167 922

Informasjonskostnader

Spesielle kostnader

Varer

402 937

1 685 970

Andre driftskostnader

Sum andre driftskostnader

Note 5

762 738

31.12.2017

31.12.2016

1 822 000

108 000

315 910

264 695

0

0

2 137 910

372 695

Spesifikasjon av offentlige tilskudd:
Ja midler
Omsetningsmidler

2 000 000
4 284 996
6 284 996

Note 9

Pantstillelser og andre forpliktelser		
Virksomheten har ikke stillet sikkerhet pr. 31.12.2017 for egen eller
andres gjeld. Virksomheten har innbetalt 3 mnd. husleie i depositum.

3. Revisjonsberetning

Til årsmøtet i Tyr

Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Tyrs årsregnskap som viser et overskudd på kr 1 724 700. Årsregnskapet består av
balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter
til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre
øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsmeldingen, men
inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon.
Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig

PricewaterhouseCoopers AS, Aslak Boltsgate 42, Postboks 1100, NO-2305 Hamar
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap
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for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge
av misligheter eller feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
•

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å
håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som
grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter
ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden
misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger
eller overstyring av internkontroll.

•

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.

•

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

•

konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved
avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om
selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på
tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert
på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser
eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.

•

evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

(2)
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Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne
kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.
Hamar, 22. februar 2018
PricewaterhouseCoopers AS

Pål Bakke
Statsautorisert revisor

(3)
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4. Organisasjon
Årsmøte 2017
Dette ble avholdt på Scandic Hamar 21.-22. mars. Møtet startet med et
felles fagprogram for TYR, Norsvin og Geno. Temaene var «Nye metoder i
avlen» og «Biotek som del av det grønne skiftet». Landbruksminister
Jon Georg Dale, leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes og leder i
Norsk Bonde og Småbrukarlag Ann Merete Furuberg innledet og
diskuterte. Det var 49 stemmeberettigede tilstede på møtet (utsendinger,
styrets representanter og ordfører).
Rase og fylkeslagene, ledersamling
Det ble avholdt møte for lederne i fylkeslagene sammen med styret
20.-21. juni. Det var første gang det ble avholdt en slik samling og dette
ble svært vellykket.
Ledersamlingen ble avholdt på Kringler Gjestegård, Maura 18.-19.
oktober. TYR Akershus var med som teknisk arrangør av samlingen.
Dette ble også et godt møte. Det ble avholdt separatmøter for raselagene og fylkeslagene i forbindelse med Ledersamlingen.

Styrets sammensetning
Etter årsmøtet 2017 hadde styret følgende sammensetning:
Leder

Leif Helge Kongshaug

Nestleder

Erling Gresseth

Styremedlemmer

Torill Helgerud
Magnus Johnsen
Inger Johanne Bligaard
Per Øivin Sola

Vararepresentanter
1. vara

Per Ivar Laumann

2. vara

Merethe Mørk

3. vara

Olav Brakestad

4. vara

Birger B. Bull

Første vara møter fast i alle styremøter.
Styret har behandlet 113 saker i løpet av perioden.
Raselag

Leder

Norsk Charolais

Trond Vidar Berge
(Hans Otto Helstad i deler av året)

Norsk Simmental

Bengt Vestgøte

Ordfører

Jan Håvard Refsethås

Norsk Hereford

Inge Grepstad Kristoffersen

Varaordfører

Trond Vidar Berge

Norsk Limousin

Torleif Susort

Norsk Aberdeen Angus

Svein Eberhard Østmoe

Norsk Dexter

Morten Siring

Norsk Blond d’Aquitaine

Lars Arne Bakken

Norsk Highland Cattle

Jarle Syversby

Norsk Tiroler Grauvieh

Anders Aas

Fylkeslag

Leder

TYR Buskerud

Tor-Erik Kolbræk

TYR Hålogaland

Dag Ivar Hansen

TYR Sogn og Fjordane

Hogne Bjørklund

TYR Sørlandet

Gunnar Bjørndalen

TYR Akershus

Kristen Svarstad

TYR Hordaland

Hans Petter Eide

TYR Innlandet

Else Engen

TYR Møre og Romsdal

Asbjørn Dahlen

TYR Nordland

John Skogmo

TYR Rogaland

Inger Johanne Bligaard

TYR Telemark

Sveinung Kjellemo

TYR Trøndelag

Asmund Wandsvik

TYR Østfold

Hans Martin Graarud

TYR Vestfold

Silje Kristine Eckdahl

Ordfører og varaordfører
Årsmøte 2017 valgte slik:

Valgkomiteen
Valgkomiteen har hatt følgende sammensetning:
Medlem Øst

Linda Engebretsen

Medlem Vest

Torleif Susort

Medlem Sør

Onar Lima

Medlem Midt

Ole Jonny Olden

Region Nord

Tore Kyllingmo

Foto: Anders Ring
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Økonomiutvalget
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.
Medlemmer i TYR Økonomiutvalget i 2017 har vært:
Leder

Erling Gresseth

Medlem

Leif Helge Kongshaug
Sivert Mauset
Dag Ivar Hansen
Tor-Erik Kolbræk

Sekretær

Oddbjørn Flataker

Utvalget rapporterer forløpende til styret, og skal foreslå tiltak som
styrker den spesialiserte storfekjøttproduksjonen på kort og lang sikt.
Utvalget har hatt størst fokus på konkrete utfordringer i markedet for
norsk storfekjøtt. Siden år 2000 har vi observert en utvikling innen
import av storfekjøtt, og andelen import har økt fra 2% til 20% de siste
årene. Samtidig ser vi at veksten i salget for de andre kjøttslagene som
produseres i Norge har økt vesentlig. Kylling og gris har siden år 2000
økt sin produksjon med henholdsvis 45 og 170 %, mens det har vært en
nedgang i produksjon av storfekjøtt.
En prioritert oppgave for økonomiutvalget er å gi innspill til det kommende jordbruksoppgjøret basert på denne utviklingen. I forkant av
jordbruksforhandlingene 2017/-18 jobbet utvalget målrettet med
forslag knyttet til en styrket økonomi i ammekunæringen. Økt kvalitetstillegg fra O+, økte tilskudd ved bruk av innmark og utmark, økt tilskudd
husdyr ammeku og økt tilskudd til kjøttfeavl var blant forslagene
økonomiutvalget la fram. Et annet forslag til tiltak var investeringsstøtte
til økt mordyrtall.
Økonomiutvalget har det sist året hatt jevnlig kontakt med stortingsrepresentanter, medlemmer i næringskomiteen på Stortinget, Landbruksog Matdepartementet, Norges Bondelag, Norges Bonde og Småbrukerlag, Nortura og KLF.

Avlsarbeidet i TYR
Avlsrådet
Avlsrådet har hatt følgende sammensetning i 2017:
Leder

Per Øivin Sola

Utnevnt av styret i TYR

Nestleder

Runar Bakke

Norsk Charolais

Torfinn Bakke

Norsk Aberdeen Angus

Kåre Anders
Ingeborgrud

Norsk Blonde d’Aquitaine

Morten Siring

Norsk Dexter

Ronny Matnisdal

Norsk Galloway

Idar Hånde

Norsk Hereford

Kristian Hovde

Norsk Limousin

Siv Meling

Norsk Highland Cattle

Bengt Vestgøte

Norsk Simmental

Anders Aas

Norsk Tiroler Grauvieh

Odd Vangen

NMBU

Asgeir Svendsen

Nortura

Siv Undem

KLF

Avlsrådet har hatt to fysiske møter, 24.mai og 16.november. I tillegg ble
det avholdt et telefonmøte 15.mars i forbindelse med revidering av
TYRs overordna dokumenter. Gjennom året er det protokollført 23
saker. Her er et utvalg av saker som er behandlet:
• Årlig revidering av TYRs overordna dokumenter inkusiv regelverk og
kjøpsavtaler for fenotypetesten
• Fordeling av testplasser i fenotypetesten 2017/-18
• Innføring av bruksokse som seminoksekategori
• Krav til Aktive Avlsbesetninger
• Strategivalg for fremtiden
• Ungdyrkåring

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 storfekjøttproduksjonen.
Økonomiutvalget ser det som helt avgjørende at rammebetingelsene
for norsk storfekjøttproduksjon blir styrket. Å ha et åpent forhold både
til Regjering og Storting, der TYR kan komme med forslag til løsninger
med dagens utfordringer i norsk storfekjøttproduksjon, er avgjørende i
årene framover.

Foto: Maren Arnøy
WWW.TYR.NO
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Utvikling av antall mordyr og antall stambokførte mordyr
Diagrammene viser utviklingen i antall renrasede mordyr (≥75%) og
antall stambokførte mordyr fra 2016 til 2017. Diagram 1 viser utviklingen
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Diagram 1: Utvikling i antall renrasede
mordyr (≥75%) og antall stambokførte
mordyr fra 2016 til 2017 for rasene
med nasjonalt avlsarbeid.
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Figurene viser antall fødte 75% raserene kalver (blå søyle), antall
registrert med fødselsvekt (rød søyle), antall registrerte 200 dagers
vekter (grå søyle) og antall registrerte 365 dagers vekter (gul søyle) for
hver årgang og rase fra 2000 til 2016. For 2016 er ikke 365 dagers vekt
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Dexter
Dexter

Stambokførte mordyr 2016
Stambokførte mordyr 2016

Utvikling av vektregistreringer
Vektregistreringer er en viktig del av avlsarbeidet på kjøttfe, og for en
mest mulig effektiv kjøttproduksjon i hver enkelt besetning. Registreringene er grunnlaget for avlsverdiberegningene, og flest mulig registreringer er viktig for at vi skal være sikre på at vi velger de rette avlsdyrene
og med det får større genetisk fremgang i populasjonen. Registreringer
er også viktig i besetninger som ikke bedriver avl for livdyrsalg, for å ha
kontroll på hvilke som er de gode ammekyrne for videre påsett, og for å
følge utviklingen av kalvene fram mot slakt.
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blant rasene med nasjonalt avlsarbeid og diagram 2 viser utvikllingen for
rasene uten nasjonalt avlsarbeid.
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Diagram 2: Utvikling i antall renrasede
mordyr (≥75%) og antall stambokførte
mordyr fra 2016 til 2017 for rasene
uten nasjonalt avlsarbeid.

inkludert, da ikke alle kalver av den årgangen var gamle nok til å bli veid
for den aldersklassen da datautplukket ble gjort.
En ser at alle rasene har økt i populasjonsstørrelse siden 2000, hvorav
Charolais og Limousin har den største økningen. Antallet vektregistreringer har også økt, men ikke like raskt som antall fødte kalver, slik at
prosentandelen har sunket noe for de fleste vektklasser. Trenden er
allikevel den samme for alle år og raser.
- antallet vektregistrereringer er betydelig lavere enn antall
fødte kalver
- antallet vektregistreringer synker med økt alder på kalven
Å øke antall vektregistreringer i alle raser er og vil fortsatt være en viktig
satsning for TYR, for å fremme avlen og en god kjøttproduksjon.

Charolais
Charolais er den rasen som har hatt en relativ lik vekst i antall registreringer som i antall fødte kalver, og dermed holdt prosentandelen av
veide kalver stabil. Rasen har hatt sterkest vekst i kalveantallet, fra
ca 1700 kalver i 2000 til nærmere 15 000 i 2016. Også denne rasen har
høyest andel registrerte fødselsvekter i 2000 med 59%, og har etter det

hatt en slak nedgang til 50% som de har ligget stabilt på siden 2011.
For registrerte 200 dagers vekter har andelen ligget rundt 20% de fleste
av årene, med noen år med noe høyere eller noe lavere andel. For
registrerte 365 dagers vekt har andelen variert litt mellom 11% og 15%,
med ganske stabil andel på 12% de siste 8 årene.

Charolais
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Aberdeen Angus
enkelte år med noe lavere eller noe høyere prosent. Fra 2009 og fram til
For Aberdeen Angus har antallet fødte kalver økt fra ca 1500 i 2000 til
2015 har andelen ligget på rundt 15-19%, men ser nå ut til å være noe
nesten 5000 i 2016. Andelen registrerte fødselsvekter i 2000 var høy
stigende med 24% av kalvene registrert med 200 dagers vekt i 2016.
med hele 74%, men selv om antallet kalver med registrert fødselsvekt
For 365 dagers vekt har andelen ligget jevnt på rundt 15% fra 2000 og
har økt de neste 15 årene, så har prosentandelen sunket. Siden 2011
fram til 2007, før et dropp de neste årene ned til 10-11%. I 2015 ble 13%
har prosentandelen ligget jevnt på 42%, som tyder på at økningen i
Aberdeen
avAngus
kalvene veid ved 365 dager, så man kan håpe at trenden også her er
antall registrerte fødselsvekter nå følger veksten i kalveantallet. For
200
stigende.
dagers
6000 vekt lå andelen veide kalver på rundt 25% fram til 2008, med
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Foto: Svein Eberhard Østmoe
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Hereford
Antallet Hereford-kalver har økt fra ca 2800 i 2000 til 7900 i 2016.
Andelen av kalver med registrert fødselsvekt har sunket fra 58% i 2000
til 34% i 2010. Fra 2010 og fram til i dag har prosentandelen ligget
ganske stabilt på 34%, noe som vil si at kun 1/3-del av kalvene veies

ved fødsel. Andelen kalver veid ved 200 dager har sunket fra 29% i
2000, til 13% i 2011. I 2012 og 2013 var også andelen 13%, men har
steget noe de siste årene og var i 2016 på 16%. Andelen 365 dagers
vekter har blitt omtrent halvert fra 14% i 2000 til 7-8% i årene 2012-2015.
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Limousin
Limousin er rasen med nest størst økning i antall fødte kalver, med litt
under 800 kalver født i 2000 til 10 000 fødte kalver i 2016. I 2000 ble 67%
av kalvene veid ved fødsel, men denne prosenten har sunket til om lag
50%, som den har ligget stabilt på siden 2010. Både 200 dagers vekt og
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365 dagers vekt har hatt en nedgang fra 2000 (henholdsvis 24% og 14%
veide kalver) og fram til 2009, men har etter det økt noe igjen. Andelen
kalver veid ved 200 dager var 9% i 2009 og 18% i 2015, mens andelen
kalver veid ved 365 dager var 6% i 2012 og 12% i 2015.
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Kjøttsimmental
Kjøttsimmental er rasen med minst populasjon, med ca 2600 kalver
født i 2016, en økning fra 630 kalver født i 2000. Andelen kalver med
registret vekt ved fødsel var 66% i 2000, og også i denne rasen har
andelen sunket til rundt 50% de siste årene. Andelen kalver med registrert 200 dagers vekt var 23% i 2000, før den lå stabilt på 15-18% de
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neste 10 årene. Fra 2010 har det vært en gradvis økning, og i både 2014
og 2015 var registreringsgraden for 200 dagers vekt på 25%. For 365
dagers vekt har andelen ligget relativt jevnt alle årene fra 2000 til 2015,
med noe variasjon mellom 9 og 12%.
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Utvikling av avlsplaner og utrangeringsårsaker i storfekjøttkontrollen
I samarbeid med Animalia har TYR i løpet av 2017 utviklet verktøy for
avlsplanlegging på besetningsnivå i Storfekjøttkontrollen. Dette har
vært en stor og omfattende jobb. Resultatet ble at vi har fått to avlsplaner: en for reinraseavl og en for krysningsavl. Slike verktøy kan brukes
som hjelpemiddel for å finne rett okse til rett ku både ved inseminasjon
og ved bruk av flere avlsokser i besetningen. Dette er ment som et
verktøy både for bonden sjøl, men også for rådgivere som skal veilede
oksebruk i besetningene. TYR har som mål at disse avlsplanene skal
videreutvikles og tilpasses enda mer i åra framover.
I tillegg har vi fått inn utrangeringsårsaker på kviger og kyr i Storfekjøttkontrollen. Dette er lagt slik at på hovedsida til hver bruker i kontrollen
får man opp manglende opplysninger for utrangeringsårsaker. Når man
legger inn hvorfor ei ku er slakta eller utmeldt, blankes dette ut. Meningen med dette er å få bedre oversikt over sjukdomsbilde, fruktbarhet,
kalvingsevne og klauvhelse på de forskjellige rasene. På sikt vil dette
være et meget nyttig verktøy i avlsarbeidet.
Okseauksjonen på Staur
Årets auksjonsdag var lørdag 29.april. Kvelden før ble arrangementet
«Dagen før dagen» avholdt. Kvelden startet med foredrag om bekjempelse av BRSV og BCoV med Harald Holm. Deretter ble auksjonsoksene
presentert av Kristian Hovde og fagansvarlig avl i TYR. Kvelden ble
avsluttet med en felles middag.
Lørdag var 60 okser klare for salg, og Håkon Marius Kvæken var auksjonarius. Dette ble dagen for nye rekorder. Det startet med ny salgsrekord
på enkeltokser innad i rase: kr 185 000 for Limousin og kr 150 000 for
Angus. Det fortsatte med salgsrekord på kr 200 000 for Charolais.
Tidenes rekord ble imidlertid satt av 70176 Lampard av Flittie med en
salgssum på hele 215 000 kroner.
Alle okser ble solgt og det ble satt ny rekord med en gjennomsnittspris
på 85 300 kroner. Dette ga følgende gjennomsnittspriser per rase:
Limousin
Hereford
Charolais
Simmental
Angus

kr 98 000,kr 73 222,kr 96 895,kr 69 222,kr 69 222,-

Angus og Charolais har 3 ungokser, Hereford og Simmental har 2
ungokser og Limousin har 5. Alle okser, med unntak av 2, har godkjent
SpermVital-sæd.
Alle oksene ble kjørt ut til sine nye eiere siste uka i januar. På styremøtet
i oktober ble det innført kontantbetaling på okseauksjonen på Staur. Før
oksen blir kjørt til ny eier skal oksen være betalt, eller det skal foreligge
bankgaranti. Dette trådte i kraft fra 01.01.2018. Betaling av oksene i
forkant fungerte fint og alle betalte før oksene ble kjørt ut.
Fenotypetesten 2017/-18
Med 376 påmeldte ble det ny påmeldingsrekord på årets testomgang.
125 produsenter meldte på kalv til testen på Staur. 16 oppdrettere
meldte på kalver av rasen Angus. 38 oppdrettere meldte på charolaiskalver, og 20 oppdrettere meldte på simmentalkalver. For Limousin
meldte 27 forskjellige oppdrettere på dyr, og for Hereford 24. Vi er godt
fornøyde med påmeldingen, og alle raser fylte opp sine tildelte testplasser. Charolais og Aberdeen Angus fikk fylt opp sine testplasser med
sønner etter 1. og 2. prioritetsfedre. Limousin, Simmental og Hereford
har noen kandidater etter 3. prioritetsfedre i tillegg.
Tilvenningstiden og testperioden har fungert veldig fint for oksene. Alle
kom raskt i gang i systemet, og det har vært lite sykdom. Vi har dessverre mistet 3 okser i årets testomgang på grunn av skader/uhell.
Årets grovfôrkvalitet ble helt opp imot det vi ønsker med 0,89 FEm/
kgTS. Vi forholder oss til vedtaket fra avlsrådet i 2015 om at det gis
maks 5 kg kraftfôr per okse per dag med grovfôrkvalitet over 0,90 FEm/
kg TS. De lette rasene får 3,2 kg som maksimum kraftfôrmengde.
Limousin får 4,8 kg og de andre tunge rasene får 5 kg. Kraftfôret er som
tidligere testomganger Formel BIFF.
Avlsstatuetten
I 2016 vedtok avlsrådet i TYR nye kriterier for utdeling av avlsstatuetten.
Tidligere har denne prisen blitt utdelt til den ungoksen som har gått i
semin fra testing på Staur med høyest rangtall uansett rase.
Med innføring av totalindeks og delindekser mente avlsrådet det var
riktigere å dele ut denne prisen til en avkomsgransket okse. Og det ble
derfor bestemt at avlsstatuetten fra 2017 skal tildeles den eliteoksen
som etter det årlige eliteokseuttaket har høyest totalindeks uansett
rase.

Totalt ble det solgt okser for 5 118 000 kroner.
Seminokser
Nytt av året er at seminoksene ble transportert til det nye oksefjøset på
Store Ree i juli etter karantene på Staur. Her har de stått i egne binger
med 3-5 okser i hver binge. Med nytt fjøs og nye rutiner kom ikke
sædtappinga i gang før i slutten av august, noe som er senere sammenlignet med tidligere år.

Den første oksen som ble tildelt avlsstatuetten som eliteokse var
simmentaloksen 73077 Gulli av Stustad. Oppdretter og vinner er Bengt
Vestgøte fra Tranby i Buskerud.
Gulli av Stustad er en såkalt «allround-okse» som er god på nesten alle
egenskaper. Oksen hadde i 2017 følgende indeksrekke: 108 i fødselsindeks, 124 i produksjonsindeks og 124 i morindeks. Dette ga en totalindeks på hele 129 for 73077 Gulli av Stustad.

I år har det vært et utfordrende år på flere måter. 3 okser viste seg å ha
for dårlig sædkvalitet og 2 okser hadde ikke ridelyst. Disse 5 oksene ble
slaktet i november.
Alle tre angusoksene har levert godkjent sæd, etter noen problemer for
den ene. Med bakgrunn i dette i tillegg til det økende sædsalget til
Angus, søkte de om å få 3 ungokser i 2018, noe de fikk innvilget.
Charolais har hatt meget store utfordringer. 3 av 6 seminokser fungerte
ikke og dermed ble reserven tatt i bruk.
Både Hereford og Simmental hadde 1 okse som ikke fungerte, og
reserven i begge raser ble tatt i bruk. Alle limousinokser har fungert, og
dermed ble ikke reserven tatt i bruk.

WWW.TYR.NO

Årsmelding og regnskap 2017

21

Eliteokser
Det ble plukket ut 18 eliteokser for seminåret 2018. 5 av disse er nye eliteokser.
Nye 2018

NY

NY

Seminnr.

Navn

Rase

Oppdretter

74029

Horgen Erie

ABA

Trond Qvale

74033

First-Boyd fra Li

ABA

Steinar Schanke

74039

Li’s Great Tigre

ABA

Steinar Schanke

74043

Hovin Hauk

ABA

Espen Krogstad

70080

Express av Oppegård

CHA

Marlen og Geir Lillevik

70104

KB Granit

CHA

Kjell Bredholt

70118

Henrik av Huser

CHA

Anita Johnson og Ingar Andersen

70136

JGC Indiana 3806

CHA

Per Øivin Sola

71054

Fredd av Skjatvet

HER

H.R Astrup, Skjatvet Gård

71058

Gullars av Kleivi

HER

Finn Arne Askje

NY

71064

Hyper av Hånde

HER

Idar Hånde

NY

71066

Heatseeker av Rindal

HER

Anne og Thomas Rindal

72091

Farmann av Dovre

LIM

Simen Wigenstad

72152

Isle ET av Øiestad

LIM

Elin og Halvor Øiestad

73062

Elvis P av Hovde

SIM

Kristian Hovde

73069

Frost P av Telneset

SIM

Trude og Jørn Sagmo

73077

Gulli av Stustad

SIM

Bengt Vestgøte

73084

Hiawata av Hovde

SIM

Kristian Hovde

NY

Import/eksport
I samarbeid med avlsutvalg i alle raselag i TYR har vi foretatt import i
forhold til gjeldende avlsplaner for de enkelte raser. Dette gjelder både
raser med nasjonal avl og raser uten nasjonalt avlsprogram. Hovedhensikten med dette er å styrke den nasjonale avlen på enkeltegenskaper for rasene med nasjonal avl. For rasene uten nasjonalt avlsarbeid er
hovedhensikten å unngå innavl, men også å forbedre egenskaper i
rasen.

Aktive Avlsbesetninger
I desember 2017 hadde avlsavdelingen dagsseminarer for kommende
aktive avlsbesetninger (AA) i Stavanger, Drammen og Stjørdal. Vi hadde
ca 20 deltagere på hver plass og alle 10 raser var representert. Vi gikk
gjennom krav og goder for AA, avlsverdier, raser og vektlegging, veiing,
Storfekjøttkontrollen og oppsett av avlsplan. Dagsseminaret var tenkt til
produsenter som er i startgropa eller som snart når målet om å bli en
AA, og dermed ble det mye spørsmål og gode diskusjoner.

Den største eksportsatsingen i år er 40 embryo av Norsk Angus til
Island. Dette har vært et samarbeidsprosjekt mellom raselaget, TYR og
Geno. Det ble skyllet 14 kviger i to Angus-besetninger. Kvigene var nøye
utvalgt etter avstamming og kvalitet. Resultatet ble 56 embryo. 40 av
disse er eksportert til Island, som ønsker å bygge opp en stamme av
rasen basert på norske dyr. Avtalen gir mulighet for ytterligere eksport
av embryo og sæd.

I 2017 ble det 83 godkjente Aktive Avlsbesetninger, og de fordeler seg
slik på rase med tall fra 2016 i parentes:

Simmentaloksen Gulli av Stustad har blitt eksportert til Sverige. De har
kjøpt over 200 doser av oksen, og Gulli er hovedoksen i årets import for
rasen Simmental i Sverige.
I tillegg er det eksportert sæd av simmentaloksen 73101 Ja P av Nes til
Finland. Finnene har også kjøpt SpermVital-sæd av limousinoksen
73177 Jovna av Gorseth.
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Aberdeen Angus
Charolais
Hereford
Limousin
Simmental
Tiroler Grauvieh

15
28
15
15
7
3

(11)
(23)
(12)
(10)
(4)
(3)

Innen utgangen av 2017 har TYR hatt som mål å nå 100 Aktive Avlsbesetninger. Opptelling 5. februar 2018 viser 107 godkjente besetninger.
Dette er vi meget fornøyd med. Vi har satt et nytt mål og det er å nå
150 aktive avlsbesetninger innen utgangen av 2020. I vårt avlsarbeid er
vi og raselagene helt avhengig av at våre produsenter bruker norsk
semin og har vektregistreringer. Dette gir sikrere avlsverdier og raskere
avlsframgang.

5. Aktuelle saker, statistikker mm.
Medlemstall
Medlemstall raselag

2013

2014

2015

2016

2017

Endring 2016-2017

Aberdeen Angus

158

147

147

150

166

16

Charolais

316

316

317

338

348

10

Hereford

171

163

168

182

195

13

Limousin

260

264

280

282

348

66

Simmental

95

101

119

131

148

17

Blonde d'Aquitaine

15

14

13

12

18

6

Dexter

63

58

62

62

69

7

Galloway

0

0

14

18

23

5

Highland Cattle

90

75

82

85

92

7

Tiroler Grauvieh

50

41

56

53

59

6

SUM RASELAG

1218

1179

1258

1313

1466

153

Medlemstall

2013

2014

2015

2016

2017

Endring 2016-2017

TYR Akershus

55

77

87

92

95

3

TYR Buskerud

73

100

101

114

127

13

TYR Hordaland

45

72

74

77

78

1

TYR Møre og Romsdal

98

105

114

127

130

3

TYR Nordland

89

123

117

106

118

12

TYR Innlandet

228

376

380

412

420

8

TYR Rogaland

88

178

182

194

214

20

TYR Sørlandet

88

102

104

105

110

5

TYR Sogn og Fjordane

13

33

35

41

53

12

TYR Trøndelag

122

205

219

231

240

9

TYR Vestfold

66

67

72

75

79

4

TYR Østfold

54

65

71

73

88

15

TYR Hålogaland

17

15

14

29

26

-3

TYR Telemark
SUM FYLKESLAG

47

64

70

72

77

5

1083

1582

1640

1748

1855

107

E-postutsending
Det er i løpet av 2017 sendt ut 4 informasjonsbrev via e-post til de av
våre medlemmer med gyldig epostadresse.

Husdyrtreff
I 1981/82 startet noen av landbrukets organisasjoner opp med Husdyrtreff. Dette er et opplegg hvor elever på naturbruks- og landbruksskoler
får tilbud om å delta i en landsdekkende konkurranse. Elevene skal
svare på oppgaver og de får tilbud om aktuelle foredragstema. Det
kåres både skolevinnere og landsvinnere innen alle produksjoner. I 2017
fikk vi inn totalt 43 oppgaver fra videregåendeskoleelever og 7 fra voksen
agronomelevene. Av dette var det 11 oppgaver på storfekjøttproduksjon.
Landsvinner på storfekjøttproduksjon ble Jønsberg videregående skole.
Vi ser at dette er en god måte å ha kontakt mot skoleverket på.

Web og sosiale medier
TYR benytter web og Facebook aktivt som kanaler for informasjon til
våre medlemmer. I tillegg inneholder nettsidene oppdatert faglig
informasjon som også er tilgjengelig for andre med interesse for norsk
storfekjøttproduksjon og avl på de ulike kjøttferasene. Administrasjonen
har gjennom året vært behjelpelig med å legge ut informasjon fra
fylkeslagene etter behov.

Skolebesøk
TYR, Geno og Norsvin inviterer alle skoler med naturbruk/landbruksstudier
til besøk hos avlsorganisasjonene. Dette er svært populært, og for å
effektivisere dette setter vi opp datoer som de er velkommen mot
forhåndspåmelding. De får da foredrag fra alle organisasjonene. Frem
til og med 2017 har de fått se sædtapping og besøkt Staur dersom det
ikke er karantene. I 2017 hadde vi 5 dager med til sammen 200 elever.

TYR Magasinet
Det ble gitt ut 5 nummer av TYR Magasinet i 2017. Bladet er populært
blant våre medlemmer og andre som er opptatt av storfekjøttproduksjon. For mange er det den eneste faste kontakten de har med vår
organisasjon. Det er gledelig at det også er populært for annonsører å
benytte bladet vårt.

WWW.TYR.NO
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Ammekutallet
I 2017 ble produksjonstilskuddsordningen lagt om. På bakgrunn av dette
er ammekutallet per 31.07 for 2016, mens det er per 01.05 for 2017.
Antall dyr/søknader

Antall dyr/ søknader

FYLKE

2016 (per 31.07)

2017 (per 01.05)

Endring

Gjennomsnittsbesetning 2017

Østfold

2590/ 139

2937/ 153

347/ 14

19

Akershus

3357/ 162

3686/ 160

329/ -2

23

28/ 2

27/ 3

-1/ 1

9

Hedmark

9913/ 386

10 848/ 419

935/ 33

28

Oppland

13 286/ 682

14 472/ 726

1186/ 44

27

Buskerud

5360/ 272

5796/ 283

436/ 11

20

Vestfold

3165/ 123

3367/ 131

202/ 8

26

Telemark

3000/ 200

3244/ 215

244/ 15

15

Aust-Agder

1761/ 131

1987/ 139

226/ 8

14

Oslo

Vest-Agder

3079/ 231

3490/ 241

211/ 10

14

Rogaland

10 677/ 738

11 836/ 786

1159/ 48

15

Hordaland

2824/ 309

2888/ 313

64/ 4

9

Sogn og Fjordane

1907/ 216

2041/ 234

134/ 18

9

Møre og Romsdal

4086/ 325

4112/ 308

26/ -17

13

Sør-Trøndelag

4891/ 429

5230/ 348

339/ -81

15

Nord- Trøndelag

8658/ 331

9183/ 454

525/ 123

20

Nordland

5521/ 331

5662/ 341

141/ 10

17

Troms

1006/ 71

1104/ 75

98/ 4

15

90/ 7

81/ 7

-9/ 0

12

85 199/ 5105

91 991/ 5336

6792/ 231

17

Finnmark
SUM

Seminstatistikk 2017
Salget av kjøttfesemin har hatt nok et år med god utvikling. Selv om vi
ikke har klart å oppnå en like stor prosentvis økning som i 2016, har vi
oppnådd et større antall solgte doser. Utviklingen har vært positiv for de
aller fleste raser, men det er Blonde d’Aquitaine som tar kaka med en
Rase

2013

2014

2015

2016

2017

Endring fra
2016 i %

Endring i
antall doser

Aberdeen Angus

1773

1738

2135

2572

4521

76

1949

Blonde d'Aquitaine
Charolais

81

106

97

179

328

83

149

5553

5357

6891

8624

10071

17

1447

Dexter

76

69

90

86

137

59

51

Galloway

58

58

69

104

122

17

18

Hereford

2210

2238

2508

3205

3794

18

589

52

34

70

64

50

-22

-14

Highland Cattle
Limousin

4912

5290

6613

8474

9420

11

946

Simmental

1453

1573

1799

2219

2759

24

540

Tiroler Grauvieh

24

relativ vekst på 83% i 2017. Aberdeen Angus er hakk i hel med sine 76%,
og på tredjeplass finner vi Dexter med 59% økning. For øvrig kan vi nevne
at de fleste rasene har bortimot doblet antall inseminasjoner de siste fem
årene.

277

261

330

394

474

20

80

Sum

16445

16724

20602

25921

31676

22

5755

Melkesimmental

2881

2952

3191

3659

4664

27

1005
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6. Arbeidsprogram 2018
TYR har klare målsetninger i forhold til sine primærområder avl på
kjøttfe og storfekjøttprodusentenes interesser. Det er også en stor
sammenheng mellom disse to hovedarbeidsområdene i organisasjonen.
Ammekuproduksjon som egen næring, og som en næring det skal være
mulig å leve av, må være et mer tydelig mål framover.
Som interesseorganisasjon:
Norsk landbruk generelt og norske landbruksorganisasjoner må i
enda større grad enn i dag ta hensyn til utviklingen i ammekunæringen i den framtidige norske landbrukspolitikken.
Som avlsorganisasjon:
For at Norge skal øke sjølforsyningsgraden av norsk storfekjøtt må
dette i større grad enn i dag komme fra ammekunæringen. Om 10 år
vil minst 50% av det norske storfekjøttet som brukes i Norge komme
fra ammekunæringen. Større og større andel vil også komme fra
krysningsbesetninger.
Avlsarbeidet framover vil med bakgrunn i dette, ha basis i en sterk
reinraseavl som skal styrke den norske ammekua, men som også skal
gi økt storfekjøttproduksjon fra krysningsavl.
Hovedmålene må ligge fast:
• Avle fram dyr som utnytter grovfôr, beite og norske fôrråvarer på
en best mulig måte.
• Arbeide for at ammekua sin rolle i norsk storfekjøttproduksjon
skal oppfattes som bærekraftig og lønnsom.
Delmål:
• Organisasjon
• Arrangere regionale kurs for tillitsvalget i fylkeslagene.
• Være medspiller i kurs og tema knyttet til et klimasmart landbruk.
• Jobbe aktivt med bevisstgjøring av ammekua som en viktig
bidragsyter for å opprettholde et distriktslandbruk og ammekua
som kulturlandskapspleier.
• Delta aktivt i arbeidet med god dyrevelferd i norsk storfehold som
en viktig del av kommunikasjonen for et aktivt norsk landbruk.

• Økonomi
• Jobbe for norsk ammekuproduksjon som en selvstendig produksjon som har inntektsmuligheter på linje med andre produksjoner
som det er naturlig å sammenligne seg med.
• Øke forståelsen for at en større andel av avlsarbeidet på kjøttfe
blir finansiert gjennom offentlige midler.
• Medlemsaktivitet/ informasjon
• Gjennomføre en on-line spørreundersøkelse for våre medlemmer
der vi tar opp aktuelle problemstillinger.
• Oppdatere aktuelle tema-ark til ammekuproduksjonen.
• Sende ut nyhetsbrev per e-post til alle medlemmer vi har gyldig
mailadresse til minst hvert tertial.
• Kommuniser ammekuproduksjonen i klimadebatten på en god
og faktabasert måte.
• Jobbe fram enkel kommunikasjon via små filmsnutter, der
ammeku med diende kalv som unytter norske ressurser er
hovedelementet.
• Delta aktivt på arrangementer og messer som er relevant for
ammekunæringen.
• Avlsarbeidet
• Utarbeide avlsrådgivingspakker for reinrase- og krysningsbesetninger.
• Kontinuerlig oppfølging av aktive avlsbesetninger gjennom
rådgivingsprogram for reinrasebesetninger i løpet av 2018.
• Oppfølging for å nå TYRs målsetning om 150 aktive avlsbesetninger innen 2020.
• Sluttføre gjennomgang av vår modell for avlsverdiberegning for
optimalisering.
• Vurderer overgang fra rangtall til avlsverdier for egenskaper
knyttet til fenotypetesten inkludert avlsverdier for GFO og FUP.
• Oppstart i arbeidet med å benytte DNA i framtidig geonomisk
seleksjon i avlsarbeidet på kjøttfe.
• Avlsverdioppdateringer skal gjennomføres hver 2. måned etter
første kvartal 2018.
• Jobbe kontinuerlig for økt gjenbruk av norsk semin og økt
registeringsgrad for å styrke det norske avlsarbeidet.
• Prioritere arbeidsoppgaver per rase i tråd med TYRs reviderte
strategiplan «TYR mot 2025».

Foto: TYR
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7. Vedtektsenderinger
Dagens
§ 4. Retter, plikter, ansvar og overtredelse (kulepunkt 8)
Årsmøtet i 2013 gjorde tilføyelse i §4 med nytt kulepunkt knyttet til
import slik:
• Medlemmer skal ikke ha dyr i sin besetning som enten er levendeimportert eller resultat av importert sæd/embryo som bryter
KOORIMPs regelverk. Brudd på dette regelverket fører til eksklusjon
med følgende virkning fra vedtak er fattet:
- Levende import: 10 år
- Dyr som er resultat av ureglementert sæd/embryo: 3 år
Det har i en del tilfeller vært en diskusjon rundt tolkningen av kulepunkt 8:
«… medlemmer skal ikke ha dyr i sin besetning …»
Forslag til endringer i §4 kulepunkt 8
Medlemmer skal ikke ha levendeimporterte storfe i sin besetning.
Medlemmer plikter å oppfylle KOORIMPs regelverk med tilleggskrav ved
import av sæd/embryo på importtidspunktet.
Brudd på dette kulepunkt fører til eksklusjon med følgende virkning fra
vedtak er fattet:
- Levende import : 10 år
- Sæd/embryo import: 3 år
Dagens
§ 5. Årsmøtet (første kulepunkt)
Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. Det består av:
• 20 utsendinger fra fylkeslagene og 20 utsendinger fra raselagene,
som fordeles slik:
- Utsendinger fordeles etter medlemsantallet. Medlemstallet per
31.12 året før legges til grunn for utregningen.
- Et lag må ha minimum 25 medlemmer for å få retten til å ha
utsending i årsmøtet.
TYR har vokst som organisasjon, og årsmøtet består i dag av representanter fra både rase- og fylkeslag. Både rase og fylkeslag har ulike
størrelser og omfang. Vi mener det er på tide å starte en prosess for å
se på sammensetningen av årsmøtet. I tillegg ser vi fylker slår seg
sammen, og andre organisasjoner ser også på sine strukturer.

Styret foreslår over for årsmøtet at det nedsettes en arbeidsgruppe på
6 personer med 2 fra fylkeslag, 2 fra raselag og 2 fra styret for å se på
forslag til utsendinger til årsmøtet.
Forslag til eventuelle endringer legges fram for årsmøte i 2019.
Dagens
§ 7. Styret
Styret består av styreleder pluss 5 styremedlemmer med 4 vararepresentanter. Styreleder velges for ett år og styremedlemmer velges for to
år av gangen. Blant styrets medlemmer skal minst 2 velges fra raselagene i TYR. Det velges 4 vararepresentanter i nummerert rekkefølge 1 til 4.
Minst 4 av styrets medlemmer, inkludert innkalte varamedlemmer, må
være til stede for at vedtak kan fattes.
Ved stemmelikhet i styret, har lederen dobbeltstemme.
Daglig leder har møteplikt og talerett, men ikke stemmerett i styret.
Ordfører møter i styret når det er nødvendig for utførelse av ordførers
oppgaver.
Styret arbeider etter instruks vedtatt i årsmøtet.
Forslag til endringer i § 7
Styret foreslår overfor årsmøte følgende endringer i §7:
3. setning som begynner med «Blant styrets medlemmer skal minst 2
velges fra raselagene i TYR…» forslås fjernet.
Dagens
§ 8. Kontrollfunksjonen
Kontrollkomiteen skal bestå av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer i
nummerert rekkefølge 1 til 2. Medlemmene velges for 3 år av gangen,
slik at et medlem er på valg hvert år.
Varamedlemmer velges for ett år.
Kontrollkomiteen arbeider etter instruks vedtatt i årsmøte.
Styret foreslår overfor årsmøte følgende endringer i §8:
TYRs §8 tas ut av TYRs vedtekter. Ordfører ivaretar denne funksjonen
og dens instruks endres i tråd med dette. Styret foreslår overfor årsmøtet
at valg av revisor legges til i instruks til ordfører.

8. Forslag til kontingent for 2019
Styret har vurdert forslag til endringer i medlemskontingent for 2019.
I og med at medlemskontingenten ble endret fra 2018 forslår styret
at det er ingen endringer i medlemskontingenten for 2019.

Foto: TYR
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9. Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteen har bestått av Torleif Susort (leder) fra region Vest,
Onar Lima fra region Sør, Linda Engebretsen fra region Øst,
Ole Johnny Olden fra region Midt, og Tore Kyllingmo (nestleder) fra
region Nord.

Ordfører:
Jan Håvard Refsethås, 7383 Haltdalen (gjenvalg) velges for 1 år
Varaordfører:
Bjørn Aasen, 2500 Tynset (NY) velges for 1 år

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i TYR 2018, for de som er på valg:
Styret:
Styreleder
Leif Helge Kongshaug, 6530 Averøy (gjenvalg) velges for 1 år
Nestleder
Erling Gresseth. 7520 Hegra (gjenvalg) velges for 1 år.
Styremedlemmer
Per Ivar Laumann, 8275 Storfjord i Tysfjord
(NY, opprykk fra 1. vara) velges for 2 år
Torill Helgerud, 3404 Lier (gjenvalg) velges for 2 år
Per Øivin Sola, 3073 Sande (gjenvalg) velges for 2 år

Medlemmer i kontrollkomiteen:
(går ut hvis styret får tilslutning til endring i vedtektenes §8)
Trond Vidar Berge, 4330 Ålgård (gjenvalg) for 3 år
Leder i kontrollkomiteen:
Asmund Wandsvik, 7629 Ytterøy (gjenvalg) for 1 år
Valg av varamedlemmer til kontrollkomiteen
(går ut hvis styret får tilslutning til endring i vedtektenes §8)
1. vara
Arne Jan Midtigård ,8135 Sørarnøy (gjenvalg) for 1 år.
2. vara
Leif Håkon Korsbø, 4463 Hovsherad (gjenvalg) for 1 år.
Valg av medlemmer i valgkomiteen

Varamedlemmer til styret
1. vara.
Merethe Mørk, 4376 Helland (opprykk fra 2. vara) velges for 1 år
2. vara.
Asbjørn Dahlen, 6638 Osmarka (NY) velges for 1 år
3. vara.
Mari Østby, 2080 Eidsvoll (NY) velges for 1 år
4. vara.
Bent Are Wollan, 2386 Brumunddal (NY) velges for 1 år

Region Vest
Hogne Bjørklund, 6816 Naustdal (NY) valgt for 3 år
Region Sør
Arnfinn Horpestad,4365 Nerbø (NY) valgt for 3 år
Leder i valgkomiteen
Tore Kyllingmo, 8646 Korgen (NY) velges for 1 år

Foto: Susanne Fuglestad
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