
 

   

Mailinformasjon mai 2019 

Jordbruksoppgjøret 2019 

Jordbruksoppgjøret dro i gang ved at 

faglagene leverte sitt krav til Staten. TYR 

så med spenning frem til dette. I TYR sin 

strategi skal vi legge til rette for at vi skal 

ha alle typer gårdsbruk og størrelser i alle 

deler av landet.  

Med kravet som nå er lagt til grunn, mener 

vi at dette ikke tar nødvendig høyde for å 

ta vare på heltidsbonden i alle 

produksjoner. 

Det er gitt signaler om at den norske 

bonden skal investere i framtidsrettede og 

gode bygninger med høy dyrevelferd. Det 

er også sagt at det skal være mulig å ha 

landbruket som sin eneste inntektskilde. 

I kravet var det lite som stimulerer til dette. 

Snarere er det i sum motsatte signaler der 

landbruk som tilleggsnæring fremstår som 

vinner og heltidsbonden som har investert 

for framtiden blir taperen. 

TYR registrerte med forbauselse at 

faglagene fremmet krav om at et av de 

mest målrettede tiltakene  for  økonomien i 

ammekunæringen ,kvalitetstillegget fra O+ 

og oppover, skal reduseres med en krone. 

Det argumenteres med at dette medfører at 

det blir for feite slakt. 

TYR mener fortsatt at fett-trekk ikke skal 

kobles opp mot kvalitetstillegget, da dette 

bør håndteres som en eventuell kostnad 

hos varemottaker. I år er vi 

meddelt at det importeres fett til det norske 

markedet. 

Feite slakt gjelder absolutt ikke alle 

raser,eksempelvis de som brukes i 

ammekunæringen. 

Av de 27 millionene i reduksjon som dette 

medfører, går dette i hovedsak ut over 

ammekunæringen.  

Dette er en direkte reduksjon av 

lønnsomheten i ammekunæringen. Ser en 

det i sammenheng med å øke tillegget for 

O, er dette en direkte overføring fra 

ammekunæringen til melkeproduksjon.  

Beiteressurser. 

TYR er skuffet over at faglaga ikke tok 

med i forslaget beitetilskudd til ku med 

kalv på beite. 

Dette er et målrettet tiltak for ammekua til 

fordel for hele det norske landbruket med 

fokus på kulturlandskap, dyrevelferd og 

klima i tilknytning til karbonbinding og 

albedoeffekten. 

En ber om at de kommende forhandlingene 

stimulerer tiltak for en bedret økonomi for 

ammekunæringen som en selvstendig 

næring og fjerner de kravene som vil 

tilpasse næringen bare som en 

tilleggsnæring.  

Statens tilbud 

Tirsdag 07.05.19 la Staten frem sitt tilbud 

TYRs hovedkonklusjon er: 

Svært skuffende: 

• Det er skuffende at det ikke nå gis tilbud 

om å innføre tilsvarende tilskudd for små 



 

   

og mellomstore ammekubruk slik det ble 

innført for melkebruk i fjor. 

• Lite tilfredstillende at det ikke er vurdert 

gi tilskudd til ku med kalv på beite.  TYR 

ønsker mer fokus på å utnytte 

beiteressurser både på innmark og utmark, 

og viktig at utmarksressursen utnyttes i 

større grad. 

• Å ikke øke bevilgninger til 

avlsorganisasjoner med f.eks 1 mill, må 

betegnes som smålig for det arbeidet som 

bl.a TYR gjør med f.eks for å avle fram 

dyr som er gode på grovfôropptak og 

fôrutnyttelse. 

Skuffende: 

• At det ikke prioriteres utmarksbeite i 

større grad enn det som er gjort. 

• At det gis bare en økning på kr 4 på 

kulturlandskapstilskuddet 

• At det ikke gis lik økning i 

avløsertilskuddet for ammeku som for 

melkeku slik at avstande øker ytterligere 

da det gis kr 163 mer for en 

melkeku(+225) enn en ammeku ( +62). 

Avstanden er nå på kr 2893 per ku. 

Positivt. 

• Det gis økt husdyrtilskudd for ammeku 

med kr 300, der faglag krevde 0 

• Økt driftstilskudd i sone 5-7 med kr 316 

som er kr 48 mer enn det faglaga krevde. 

TYR mener at tilbudet fra staten ikke gir 

nok stimuli for å ta vare på de små og 

mellomstore ammkubruka. Innretningen 

må tilpasses ammekuproduksjonen som 

har lavere inntjening per ku. 

TYR har en stor jobb med å få aksept for at 

det er ammekua som bidrar til å 

opprettholde 

distriktslandbruket på små og mellomstore 

bruk på Vestlandet og i Nord Norge. 

Det er positivt at det ikke er fremmet 

forslag om endringer i kvaltietstillegget, 

slik faglagene foreslo. Det er viktig at ikke 

fagalaga jobber for å få gjennomslag for 

sitt forslag med økning på O og reduksjon 

på O+. 

Staten skal gis honnør for at det foreslås 

økt tilskudd husdyr og økt driftstilskudd.   

Totalt vil statens tilbud gi en brutto økning 

i vederlag for referanse bruk nr 8 

(ammeku) med om lag kr 25000 per år, 

eller kr 800 per ku. 

 

 

Fenotypetesten på Staur gård er 20 år i år. 

Det ble markert med en jubileumsmiddag 

på «Kvelden før dagen», fredag før 

auksjonen. Dette ble en svært hyggelig 

middag med mer enn 200 deltagere. 

Professor Odd Vangen ga oss 

jubileumstalen – og overasket alle med å 

synge «Visa hennes Staslin». Leder i 

avlsrådet, som også var TYRs første 

avlssjef, Per Øivin Sola delte ut noen 

«moropriser» til raselagen;  

Prisen for beste tilvekst gjennom 20 år 

gikk til Norsk Simmentalforening for 



 

   

oksen 73034 Amandus av Solnes som 

hadde en tilvekst på 2306g/dag i 

testperiosen 

Prisen for den høyeste ryggmuskelen gikk 

til Norsk Limousinforening for oksen 

72195 Kaptein av Viersdalen som hadde 

en ryggmuskel på 9,80 cm 

Prisen for høyeste utveiingsvekt gikk til 

Norsk Charolaisforening for oksen 89673 

Ringo av Oppegård  som veide 742 kilo 

Prisen for det høyeste grovfôropptaket gikk 

til Norsk Aberdeen Angus for oksen 74047 

Ivar fra Li – han spiste 5625 kilo silo i 

løpet av sine 147 dager i test 

Prisen for flest stambokførte avkom gikk 

til Norsk Herefordforening – dette er det 

oksen 9385 Putin av Reina som har med 77 

stambokførte døtre og 64 stambokførte 

sønner. 

Det var også svært hyggelig at 

samarbeidspartnerne våre Nortura, Geno 

og Animalia var tilstede på denne 

middagen sammen med både tidligere 

styreledere og ansatte. Tusen takk både for 

gode ord, blomster og gaver. 

 

 

 

 

….Men, så, lørdag 27.04.19 gikk årets 

okseauksjon av fenotypetestaokser av 

stabelen… 

Administrasjonen var tilstede fra klokken 

08.00 for å ordne det siste før 

storfekjøttfolket skulle komme, og da 

regnet det… Men etter hvert som folk 

begynte å komme  sprakk skydekket og 

sola strålte ned på Staur Gård. Auksjonen 

startet som vanlig med at oppdretterne av 

årets testvinnere fikk sin velfortjente 

oppmerksomhet fra styreleder Erling 



 

   

Gresseth

 

Testvinnere i 2018/19 

Charolais – 31633 Njord av By, rangtall 

113. Oppdretter er By gård v/Hermod 

Fledsberg, fra Steinkjer i Trøndelag 

Simmental – 31688 Nurk av 

Sandbuløkken, rangtall 116. Oppdretter er 

Stian Sandbuløkken fra Fron i Oppland 

Limousin – 31665 Nestor P av 

Utgårdstrøen, rangtall 115. Oppdretter 

Bjørn Aasen fra Tynset i Hedmark 

Aberdeen Angus- 31606 Nero Weeton av 

Haukabø, rangtall 113. Oppdretter 

Elisabeth Haugarne fra Edland i Telemark 

Hereford – 31655 Nachos av stene, rangtall 

115. Oppdretter Per Einar Almlid fra 

Frosta i Trøndelag 

Auksjonen forløp som forventet med en 

Håkon Marius Kvæken som hadde varmet 

opp snakketøyet godt og solgte okse ri høyt 

tempo. Det som var nytt i år var at tre 

okser ble trukket fra auksjonen etter at 

auksjonskatalogen gikk i trykket – dette 

var 

Angus: 31609 Napoleon av Bognes 

Charolais: Milo P av Langmo 

Limousin: Nawab PP av Søstuen 

Disse oksene er kjøpt av 

TYR for å brukes i produksjon av Y- 

semin 

Alle øvrige okser ble solgt – på 

www.tyr.no ligger det oversikt over prisen 

for den enkelte okse, men totalt ble det 

solgt okser for kr 4 672 000,- 

 

 

 

Ny testomgang 

Når en testomgang avsluttes har allerede 

jobben med den neste omgangen startet. 

Påmeldingsfristen for oksekalver for 

testomgangen 2019/20 er 09.mai 2019 

Det er den enkelte oppdretter som via 

Storfekjøttkontrollen melder på aktuelle 

oksekalver til test. All påmelding er 

elektronisk – det sendes ikke ut noen form 

for påmeldingsskjema. Ved påmelding skal 

det sendes inn hårprøve, sammen med 

hårprøven sender du med skjema for 

avstamningskontroll – HUSK å krysse av 

for mulig testkandidat i 

avstammningskontrollskjemaet. Dersom 

det ikke er lagret biologisk materiale av 

http://www.tyr.no/


 

   

mor og/eller far fra før, må dette også 

sendes inn.  

For at oksen skal være aktuell for test må 

følgende være oppfylt: 

• Oksen må være født mellom 

21.12.18 og 31.03.19 

• Oksen må være stambokførbar og 

av en av rasene Limousin, 

Charolais, Hereford, Aberdeen 

Angus eller Simmental 

• De ulike raselagene har kommet 

med ønsker om hvilke okser de 

ønske rå teste kalver etter. 

Prioriterte fedre er oppgitt i 

oksekatalogen 2018. Kontakt TYR 

eller raselagets avlsutvalg dersom 

du trenger informasjon om dette 

• Oksen må være normalt eller lett 

født 

• Oksens fødselsvekt må ikke være 

for høy (se regelverk på 

www.tyr.no) 

• Oksen må være innmeldt i 

Storfekjøttkontrollen, ha 

innrapportert fødselsvekt og ha 

egen avlsverdi. Anbefalt forbokstav 

i 2019 er O 

• Regelverk for fenotypetest av 

Kjøttfe i Norge kan leses på 

www.tyr.no 

• Benyttet sæd og/eller embryo fra 

utlandet siste fem år, samt levende 

importerte dyr i samme periode 

skal være importert i henhold til 

Koorimps regelverk. Utenlandsk 

sæd/embryo importert etter 

01.07.2011, skal ha oppfylt 

KOORIMPs tilleggs krav til 

dokumentasjon ved 

importtidspunktet 

• Besetningen kan ikke ha 

sæd/embryo som ikke overholder 

KOORIMPs 

tilleggskrav til dokumentasjon på 

privat dunk 

• Besetningen skal ikke være pålagt 

veterinære restriksjoner eller hatt 

levende importerte dyr (født i 

utlandet) inn i besetningen de siste 

tre år 

• Spørsmål rettes fagansvarlig avl, 

Kristian Heggelund på 951 34 105 

eller kristianh@tyr.no 

 

 

BEITEPLAKATER 

TYRs beiteplakater kan sendes ut i 

år også, men i år må vi ta litt betalt 

– kr 25,-/plakat. Plakatene har vært 

svært populære de to årene vi har 

lagd dem. De er i et materiale som 

skal tåle vær og vind – og formatet 

gjør at det blir temmelig høy porto 

på dem. Vi håper prisen ikke er 

avskrekkende da vi mener god 

informasjon er viktig. Minner også 

om at det ligger film med gode råd 

om hvordan en opptrer i et 

beiteområde på www.tyr.no 

Beiteplakater kan bestilles på 

tyr@tyr.no 
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