
AVLSRÅDGIVNING  
KJØTTFE
Et bevisst avlsopplegg gir resultater i form av funksjonelle  
dyr med god helse og godt eksteriør. I tillegg kan du oppnå  
økonomisk gevinst med holdbare dyr og høy slakteverdi.

www.tyr.no



RÅDGIVNINGSTILBUD
Renrase og krysningsbesetninger  
på kjøttfe 

1. Avlsplan Enkel
 - oppsett av avlsplan

2. Avlsplan Pluss
 - oppsett av avlsplan som er  
  spesialtilpasset dine ønsker og                                             
  avlsstrategi for besetningen.

3. Avlsplan Super
 - oppsett av avlsplan med besøk,  
  der besetningen og dyrematerialet  
  vurderes og gjennomgås.

Melkebesetninger med kjøttfe

1. Valg av rase og okse tilpasset enkeltdyr  
 for optimal kjøttproduksjon
2. Valg av rase og dyremateriale til opp- 
 start med ammeku i tillegg til melkeku

Kontakt din rådgiver

Det er 24 avlsrådgivere fordelt utover i alle 
distrikt i Norge. Oversikt over rådgivere 
finnerdupåTINEsinehjemmesider 
www.tine.no. 

Du kan også ta kontakt med avls-
avdelingeniTYRforvidereformidlingtil
TINEsineavlsrådgivere:

Julie Vaagaasar tlf 90793957,  
epost juliev@tyr.no (www.tyr.no)

TYRsomavls-oginteresseorganisasjon
har som mål å tilby lik avlsrådgiving til sine 
medlemmer over hele landet. For å utnytte 
eksisterende ressurser i landbruket har 
TYRogGenoinngåttavtalemedTINEom
kjøp av avlsrådgiving. 

Ansvaret for avlsrådgivingen ligger hos 
avlsorganisasjonene,menTINEsineavls-
rådgivere skal utføre avlsrådgivning som 
enbetalingstjenesteforTYRogGenosine
medlemmer.

TILBUD OM AVLSRÅDGIVING

• Avlsplan for renrasa kjøttfebesetninger  
 med raser som det drives nasjonal avl på  
 (krever medlemskap i Storfekjøtt- 
 kontrollen)

• Avlsplan for krysningsbesetninger.  
 Hovedmål er riktig bruk av raser i forhold  
 til mål for besetningen (krever medlem- 
 skap i Storfekjøttkontrollen)

• Bruksdyrkryssing på melkebruket. Bruk  
 av kjøttfeokser for optimalt resultat i  
 Genosinavlsplan.

Avlsplan i ulike driftsopplegg

AvlsrådgivingutførtavTINEinneholderoppsettavavlsplaneriforskjelligedriftsopplegg
medkjøttfe:



TYR Storhamargata 44, 2317 Hamar 
tlf:95290855,epost:tyr@tyr.no

Følg oss på Facebook!
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Ved bruk av semin kan du enklere oppnå 
avlsframgang i egen besetning gjennom 
 optimale kombinasjoner. Du vil også 
få et mer nøyaktig kalvingstidspunkt. 
Semin oksene som tilbys har en bedre 
 dokumentasjon på egenskaper, og du vil 
 enklere forbedre totalstatus i besetningen.

TYRtilbyrnorskprodusertseminavrasene
Aberdeen Angus, Limousin, Simmental, 
Charolais og Hereford. I tillegg foretas  import 
av genetikk i tråd med den norske avlsplanen 
for de ulike rasene. Avls arbeidet gjennom-
føres i samarbeid med de ulike raselagene.

TYRforetaritilleggimportavsædforrasene
Blonded’Aquitaine,TirolerGrauvieh,Dexter,
GallowayogHighlandCattle.
 

Du kan lese mer om vårt tilbud i Okse-
katalogen på www.tyr.no 

BRUK AV SEMIN FOR 
AVLSFRAMGANG I EGEN 
 BESETNING
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