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INNLEDNING
TYR som avl og interesseorganisasjon for de spesialiserte storfekjøttprodusenten har som mål å ta ansvar for sikre nok storfekjøtt av god
kvalitet til markedet basert på effektive grovfôrutnyttere som bidrar til
å pleie kulturlandskapet, samt gi våre medlemmer lønnsomhet i sin
produksjon.
Kunnskapsbasert avl på kjøttfe er virkemiddel for å oppnå god lønnsomhet for TYRs medlemmer. TYR som organisasjon jobber målrettet
for å skape forståelse for denne driftsformen hos andre organisasjoner,
myndigheter og andre samfunnsgrupper.
Arbeidsmålet for TYR i 2013 ble definert som, «Ammekua sin rolle i
norsk storfekjøttproduksjon». Med dette målet har vi i stor grad lykkes i
å rette fokus på det som er løsningen for norsk storfekjøttproduksjon
på kort og lang sikt.
TYR sin administrasjon har kontorer i Biohuset på Hamar, og avlsstasjon i Stange kommune.

Markedsforhold og økonomi for våre medlemmer

Markedsituasjonen for norsk storfekjøttproduksjon viser fortsatt at
det er stort behov for import, prognosene fra Nortura for 2014 viser
at det fortsatt er et importbehov for ca. 10.000 tonn i tillegg til avtalte importer på vel 7.500 tonn.
Det er derfor viktig at norske storfekjøttprodusenter greier å tette
gapet mellom produksjon og markedets behov.
Regjeringen Stoltenberg v/ landbruksministeren nedsatte en ekspert
gruppe for storfekjøttproduksjon som la fram sin rapport i februar
2013. TYR var aktiv deltaker i gruppa gjennom vår styreleder.
Arbeidsgruppa har pekt på muligheter på kort sikt, og på lenger sikt.
For TYR sine medlemmer er de viktigste signalene at det er behov
for mellom 40 tusen og 80 tusen mordyr fra den spesialiserte storfekjøttproduksjonen for å tette gapet mellom markedets behov og dagens produksjon i løpet av de neste ti årene.
Av tiltak som nevnes er flere kalver per årsku, økt anvendelse av
bruksdyrkrysning og planmessig kryssing med kjøttfe.
For å stimulere til dette er det pekt på tiltak som; faglig løft for økt
produksjon og forbedret lønnsomhet. Fokus på de tyngste kostandsdriverene i produksjonen. Innretning av tilskudd som i sterkere grad
fremmer produksjon framfor hold av dyr.
For å øke populasjonen med flere dyr og flere besetninger er det i
tillegg til overnevnte behov for utvikling av rimeligere og rasjonelle
bygningsløsninger, samt økt støtte til investeringer og finansiering av
bygg og til innkjøp av dyr.
Nøkkelen til alt som er nevnt er at lønnsomheten må bedres, og det
må i tillegg til produksjon og markedstiltak tilføres tilskuddsmidler som
gir grunnlag for nødvendig vekst i storfekjøttproduksjonen.
Tall fra Jordbruksavtalen 2013/2014 viser at ammekuproduksjonen
har en inntekt som er lavere enn gjennomsnittet forøvrig i landbruket.
TYR har i mange år hevdet at hvis ikke inntektsutviklingen i den spesialiserte storfekjøttproduksjonen ble vesentlig bedre ville konsekvensene
vise seg i form av økt underskudd i markedet, økende import og færre
storfe til å holde kulturlandskapet åpent og levende.
TYR har derfor både i forbindelse med jordbruksoppgjøret 2012
/2013 og siste jordbruksoppgjør for 2013/2014 vært pådriver for å
innføre et kvalitetstillegg for storfekjøtt.
Det er derfor gledelig å registrere at slikt kvalitetstillegg ble innført i
forbindelse med sist års jordbruksoppgjør. Med en produksjon på ca.
300 kg storfekjøtt per årsku vil det siste jordbruksoppgjøret gi en økt

bruttoinntekt på omlag to tusen kroner pr ku.
TYR har gjennomført møter med blant annet Stortingets næringskomité, enkeltrepresentanter på Stortinget, Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Nortura og
KLF. TYR mener at det gjennom bred meningsutveksling om rammebetingelser, underskudd i markedet, fokus på driftsmessige og praktiske
forhold, har fått satt fokus på løsninger for at vi skal lykkes med den
spesialiserte storfekjøttproduksjonen.
Sammenligner en med tilskudd for ammekua over Jordbruksavtalen
de siste 10 årene, har det med TYRs langsiktige arbeid vært mulig for
en besetning med 20 ammekyr å hente ut drøye 130 tusen kroner
mer i tilskudd (beitetilskudd, produksjonstilskudd, driftstilskudd m.m)
Med TYRs påvirkning er det med andre ord oppnådd mye i jordbruksavtalesammenheng, men ikke nok. Nå må vi ha fokus på hvordan
vi stimulerer til økt mordyrtall, som er nøkkelen til økt storfekjøttproduksjon i Norge
Per 31. juli 2013 var det 74 257 ammekyr i Norge. Antall ammekyr
økte med vel 1 % fra 2012 til 2013. Antallet besetninger fortsetter å
gå ned og det var omlag 100 færre søker per 31 juli 2013 enn pr.juli
2012 . Antall besetninger som søkte om tilskudd var per 31 juli 2013,
4 997, og gikk dermed svakt ned med omlag 1 % - fra 5 096 til 4 997
besetninger.
Gjennomsnittsbesetningen i Norge er i 2013 på 15 ammekyr. Ammekua utgjør nå om lag 25 prosent av det totale kutallet i Norge. Det
samlede mordyrtallet i norsk storfeproduksjon gikk ned med om lag 3
600 kyr fra 2012 til 2013 De siste ti årene er mjølkekutallet redusert
med om lag 52 tusen kyr, mens ammekutallet i samme periode har
steget med om lag 26 tusen kyr (netto reduksjon 26 tusen mordyr).
Det reduserte mordyrtallet kan sies å tilsvare et produksjonspotensial
av storfekjøtt på om lag 7.800 tonn storfekjøtt.
Styrets arbeid.
Styret har hatt et godt arbeidsår, arbeidet målrettet og effektivt opp
mot de planene som ble lagt for styrearbeidet etter sist årsmøte.
Det har vært behandlet 106 saker. De viktigste sakene er: Kravdokument opp mot jordbruksoppgjøret, der TYR var en av pådriverne for
å få innført eget kvalitetstillegg på storfekjøtt. Ny revidert strategiplan
som har vært ute på høring i rase og fylkeslagene og var tema på Ledermøte høsten 2013. Ny overordna avlsplan med til hørende dokumenter. Beskrevet rolle og ansvarsfordeling knyttet til oppgavene for
nasjonal avl på kjøttfe.
Viktige rammebetingelser for bedre økonomi i næringen.
Det politiske grepet med å endre tollen på viktige landbruksprodukter, deriblant storfekjøtt fra kronetoll til prosent toll er et avgjørende
grunnlag for å ta ut en høyere pris på norsk storfekjøtt i markedet,
Videreføring av fokus på produksjon med basis i norsk grovfôr, slik det
er uttalt i Stortingsmeldning «Velkommen til bords» er nøkkelfaktor for
å ha landbruk over hele landet.

Importvernet
TYR mener at et effektivt importvern er en forutsetning for bedret
økonomi og økt storfekjøttproduksjon i Norge, og er derfor fornøyd
med at den nye regjeringen har videreført prosenttollen.
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Jordbruksoppgjøret 2013-2014

TYR som interesseorganisasjon for de spesialiserte storfekjøttprodusentene jobber aktivt gjennom hele året for å styrke økonomien i denne produksjonen. TYR har i flere år påpekt at uten en styrking i økonomien for den spesialiserte storfekjøttproduksjonen vil konsekvensen bli
er stort underskudd på norsk storfekjøtt.
Med TYR sin påvirkning har den spesialiserte storfekjøttproduksjonen fått et økt inntektsgrunnlag på 150 tusen kroner de siste 5 årene.
TYR hadde i siste års oppgjør definert følgende hovedområde som
måtte innfris som var.

Kvalitet – Produksjon – Forenkling

TYRs forslag om å innføre et nytt kvalitetstillegg for storfekjøtt ble
innfridd og med at det ble gitt som et kronetillegg pr. kg, ble to av våre
hovedområde – kvalitet og produksjon innfridd.
Vi kom ikke i mål med forenkling, men fikk forståelse for at det og er
nødvendig for ytterligere stimulering for norsk storfekjøttproduksjon.
Med utgangspunkt i at en ammeku bør produsere 300 kg kjøtt per
årsku, vil endringer i
jordbruksoppgjøret for 2013-2014 gi økte inntektsmuligheter på
om lag 2000 kroner per årsku. Avtalepartene i jordbruket har beregnet
at referansebruket får en netto resultatforbedring på vel 31 tusen
kroner.

Storfe 2013

TYR var en av 5 arrangører for den største samlingen for norske storfebønder på lang tid. Et veldig godt faglig arrangement, og tilbakemeldingene viser at det er behov for slike arrangement. Det er flott at
organisasjonene kan gå sammen og skape en slik arena for norske
storfebønder.

Ressursbruken i TYR

For videre utvikling av TYR som organisasjonen med ansvar for den
nasjonale kjøttfeavlen, var det det viktig at årsmøte 2013 oppheva
tidligere årsmøtevedtak knyttet til den totale ressursbruken i organisasjonen.
Innføring av prinsippet om at det er de som bidrar med aktivt å
utvikle norsk kjøttfeavl, skal ha dekt sine kostnader knyttet til disse
oppgavene, må videreutvikles i takt med de totale tilgjengelige ressurser.
Samordning av medlemskontingenten mellom fylkeslag og TYR
sentralt medfører og at en god del av fylkeslagene får større inntekter
knyttet til medlemskontingent.
Avtale knyttet til tilbakeføring av andel sædsalg er gjennomført i tråd
med årsmøtevedtaket, og vil gjelde fra 2014.

Avlsarbeidet, auksjonen på Staur

Når det gjelder avlsarbeidet på kjøttfe, er dette omtalt grundig seinere
i årsmeldinga.
Likevel nevnes her at vi har fått videreutviklet og gjort tilpassinger i
Storfekjøttkontrollen, samt vedtatt TYRs avlsplan med tilhørende
dokumenter.
Auksjonen på Staur ble holdt 27. april. 54 okser ble solgt for til
sammen 1 866 000 kroner, til en snittpris på 49 648 kroner. Snittprisen for de rasene som ble auksjonert bort ble: Angus kr 42 167, Hereford 46 222 kroner. Charolais 62 467 kroner, Simmental 42 100 kroner og Limousin 46 714 kroner. Dette er priser fra auksjonen, og det er
ikke tatt høyde for seminokser som har vist seg å ikke ha godkjent
sædkvalitet og som i etterkant har gått ut.
Auksjonen har gjennom årene utviklet seg til å bli TYRs viktigste visningsarena og en festdag for kjøttfefolket.

Medlemsutviklingen

Medlemsutviklingen i TYR har vært stabil de siste årene. Pr 31.12 2013
var medlemstallet 1653 (mot 1661 i fjor).
Sett i lys av at det er over 100 færre som har søkt om produksjonstilskudd i 2013 sammenlignet med 2012 så er det bra at vi holder medlemstallet.
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Det utføres mye godt vervearbeid i alle ledd i organisasjonen, og vi
ser at det i forbindelse med større arrangement som Dyregoddagane
og Dyrsku`n er mulig å få nye medlemmer.

MÅL OG TILTAK
Styret har i løpet av meldingsåret arbeidet med å oppfylle de mål
årsmøtet vedtok som TYR sitt arbeidsprogram for 2013

Arbeidsprogram 2013

Ellers har styret og organisasjonen arbeidet med:
• Gjennomført en ledersamling høsten 2013, der temaet var TYRs
reviderte strategiplan og det kommende jordbruksoppgjør
for 2014-2015 og i tillegg til
- Styrking av TYR som organisasjon
- Ny avlsplan med tilhørende dokumenter.
- Informasjon og mediestrategi
• Prosjektet «Jakten på det gode mordyret» som ble satt
i verk i 2012, er videreført i 2013

Årsmøtet i 2012 vedtok arbeidsprogram for 2013, der en skulle ha
arbeidsmålene forankret i
– Ammekua sin rolle i norsk storfekjøttproduksjon–som oppnås ved:

• TYR sin økonomi er avhengig av tilskuddsmidler. Det har vært jobbet
aktivt med å øke den generelle andel av tilskuddet knyttet til det.
TYR har for 2013 lyktes med en betydelig økning av midler
til prosjekter som er mer langsiktige.

Økonomi og organisasjon:
• Styrking av organisasjon for å løse de oppgavene knyttet
til prosjektledelse som det er bevilga midler til i de
langsiktige prosjektene
- Økt satsing på grovfôrutnytting i avlsarbeidet
på kjøttfe (2013-2017)
- Utviklingsplan, stambokføring (2013-2016)

• Omforent Tiltaksplan fra avlsarbeidet på kjøttfe fra 1998 danner
grunnlaget for TYR `s avlsmål og avlsplan

Marked og øvrige rammebetingelser:
• Bidra til å tette gapet mellom dagens produksjon
og markedets behov for norsk storfekjøtt
• Øke den spesialiserte storfekjøttproduksjonens omdømme som den
viktige bidragsyteren for å produser kulturlandskap og kvalitetskjøtt,
gjennom informasjon, kompetansebygging og samfunnskontakt.
• Bevisstgjøring av den grovforbaserte storfekjøttproduksjonen sin 		
rolle i det totale norske landbruk.
• Bidra til samhandling mellom landbrukets organisasjoner overfor
avtalepartene i jordbruket
Informasjon og medlemsaktivitet:
• Styrking av organisasjonen for å ivareta oppgaver
knyttet til rase- og fylkeslag
• Sette i verk tiltak for å nå nye delmål knyttet til medlemsvekst
slik det er beskrevet i revidert strategiplan
• Initiere og delta i arrangementer og møter der det er naturlig
at TYR er en viktig bidragsyter
• Innfører produsentbasert medlemsregister i løpet av 2. halvår 2013.
Avlsarbeidet:
• Økt bruk av kjøttfesemin i avlsarbeidet gjennom å ta kjøttfe
mer aktivt inn i Genos avslplan.

• Det ble arrangert åpen studietur til England der raselag var spesielt
inviterte for å se på trerasekryssning som et ledd
for økt storfekjøttproduksjon.
• Oksekatalogen for 2014 ble utgitt før jul i 2013, slik at vi nå kan ha
all informasjon om alle tilgjengelige okser tilgjengelig på samme tid.
• Oppgavene til TYR vokser, og det er derfor gledelig at vi har kunnet
ansette en person med ansvar for prosjekter
• TYR har sammen med Nortura videreført «Biffakademiet» i 2013 og
det er fortsatt stor interesse for å delta.
• TYR har deltatt på arrangementene, Dyrsku`n, Dyregoddagane og
Storfe og Sirkus og ser at slike arrangement er viktige arena for å
fremme den spesialiserte storfekjøttproduksjonen.
• Årets ammekuprodusent for 2012 ble tildelt Rune Smidesang og
Idun Hammeren . De driver en Herefordbesetning på Fåvang i Gud
brandsdalen og fikk sin utmerkelse på Storfe 2013.
Årets ammekuprodusent for 2013 offenliggjøres
og deles ut på årets årsmøte.
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 2012

STYRET
Styret i TYR har i 2013
hatt følgende sammensetning:
Erlend Røhnebæk (leder)
Leif Helge Kongshaug (nestleder)
Bjarte Nes
John Skogmo
Inger Johanne Bligaard
Sissel Andstad Lerud
1. varamedlem til styret Vermund Lyngstad har deltatt fast på møter.
I tillegg deltar daglig leder i alle møter, samt at ordfører og varaordfører møter i møtene der saker knyttet til ledermøte og årsmøte diskuteres. Styret har hatt 8 møter i 2013 og det er behandlet 106 saker.		

PERSONALET

Oddbjørn Flataker, Astrid Øversveen og Ole Henning Okstad har fungert i faste stillinger gjennom hele året. Vegard Urset fungerte i full
stilling fram til 1 april , og i 20 % stilling fram til juni 2013
Ny avlssjef Johannes Ingvoldstad begynte i 60 % stilling 1. august ,
mens Guro Alderslyst begynte som prosjektleder i organisasjonen fra
1. oktober
Marte Holtsmark er avlsforsker på storfekjøttegenskaper. Stillingen
er et samarbeid mellom TYR og Geno med kontorplass på Institutt for
husdyr- og akvakulturvitenskap ved UMB (Ås)

ØKONOMIEN I TYR
TYR sitt regnskap for 2013 balanseres med
et overskudd på kr 34.382,Styret foreslår at årets overskudd overføres til fri egenkapital.
TYR har ved utgangen av 2013 en egenkapital på kr 1.629.672,For 2013 er tilskuddet over jordbruksavtalen videreført med kr
1.350.000,- samt et øremerket midler til grovfôrprosjektet. Omsetningsrådet har videre innvilget et tilskudd på i alt 3.230.000 kroner
der 1.360.000 er knyttet opp mot prosjekter.
Med bakgrunn i årsregnskapet for 2013 er fortsatt driftsforutsetningen lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som
tilsier noe annet.

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

• Videreføre «Jakten på det gode mordyret» ut 2013.
• Oppstart av prosjektene:
- Grovfôrprosjektet
- Stambokprosjektet
• Implementering og ferdigstillelse fra prosjektet «Mer og bedre biff »
- Totalindekser basert på økonomiske vekter
- Avlsverdier basert på data fra Staur
• Oppstart av prosjektet «Felles nordisk eksteriør- og holdvurdering.»
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MILJØ

SLUTTKOMMENTAR

Med en liten administrasjon i forhold til oppgaver og forventninger
kan det til tider oppstå et gap mellom disse forventningene og
administrasjonens mulighet til å innfri i tråd med alle ønsker, og
som en konsekvens av dette kan også arbeidsmiljøet bli påvirket av
stort arbeidspress.
Det er registrert 5 sykedager blant de ansatte i 2013, og ingen
skader eller ulykker.
Både styret og lagets ledelse er bevisst på de samfunnsmessige
forventningene om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten og
styret. I tillegg til TYRs administrasjon er det årsmøtet sine valg som
påvirker likestillingen i selskapet.
Bedriften forurenser ikke det ytre miljø

Styret vil takke ansatte for god jobb gjennom året, samt medlemmenes
engasjement for å styrke TYR som organisasjon for fremme av økt
produksjon fra
I styret for TYR,

2. REGNSKAP 2013 – med noter
RESULTATREGNSKAP
TYR
Driftsinntekter og driftskostnader

Hamar, 20.februar 2014

Note

2013

2012

Salgsinntekt		

8 896 622

8 477 847

Annen driftsinntekt

8

4 024 648

3 810 350

Sum driftsinntekter

1

12 921 270

12 288 197

Varekostnad		

4 881 966

5 129 001

2

3 229 660

2 858 474

Lønnskostnad
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler

3

273 855

261 482

4 548 492

4 045 416

Sum driftskostnader		

12 933 973

12 294 373

Driftsresultat		

-12 703

-6 176

Annen renteinntekt		

39 450

19 894

Annen finansinntekt		

15 795

-3 156

Annen rentekostnad		

7 649

7 232

Annen driftskostnad

2, 7

Finansinntekter og finanskostnader

Annen finanskostnad		

511

0

Resultat av finansposter		

47 084

9 506

Årsresultat		

34 382

3 329

Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		

34 382

3 329

4

34 382

3 329

Sum overføringer
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BALANSE
TYR
Eiendeler

BALANSE
TYR
Note

2013

2012

Egenkapital og gjeld
Innskutt egenkapital

Note

2013

2012

Anleggsmidler
Stambokbase		

262 330

347 410

Opptjent egenkapital

3

262 330

347 410

Annen egenkapital		

1 629 672

1 595 290

Sum opptjent egenkapital		

1 629 672

1 595 290

4

1 629 672

1 595 290

879 635

682 397

Sum immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		

23 784

71 351

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		

872 847

1 014 054

3

896 630

1 085 405

Investeringer i aksjer og andeler		

11 000

11 000

Leverandørgjeld		

Sum varige driftsmidler

Sum egenkapital
Gjeld
Kortsiktig gjeld

Finansielle anleggsmidler
2

352 523

342 284

Skyldig offentlige avgifter		

133 579

293 056

Sum finansielle anleggsmidler		

363 523

353 284

Annen kortsiktig gjeld		

2 974 570

748 104

Sum kortsiktig gjeld		

3 987 785

1 723 557

1 522 484

1 786 099
Sum gjeld		

3 987 785

1 723 557

Sum egenkapital og gjeld		

5 617 457

3 318 847

Andre langsiktige fordringer

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Lager av varer og annen beholdning

6

526 850

247 070
Hamar, 20.februar 2014
Styret i TYR

Fordringer
Kundefordringer		

733 340

578 447

Andre kortsiktige fordringer		

281 458

560 533

Sum fordringer		

1 014 798

1 138 979

5

2 553 325

146 699

Sum omløpsmidler		

4 094 973

1 532 748

Sum eiendeler		

5 617 457

3 318 847

Bankinnskudd, kontanter o.l.
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Note 1

Note 3

Regnskapsprinsipper

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og i henhold til god regnskapsskikk for små foretak pr 31.12.2013. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold,
legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form.

Inntekts- og kostnadsføringstidspunkt - sammenstilling

Inntektsføring skjer når tjeneste leveres. Tilskudd til prosjekter inntektsføres parallelt med fremdriften på prosjektet, basert på de tilhørende kostnadene. Kostnader sammenstilles med, og kostnadsføres
samtidig med, de inntekter kostnadene henføres til. Kostnader som
ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Hovedregel for vurdering
og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som
skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler.
Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier
lagt til grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmid-

ler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld
balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Enkelte poster er vurdert etter andre regler og redegjøres
for nedenfor.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag
for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en
individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for
øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Inventar

Sum

Sum

1 394 994

2 323 711

1 849 415

Tilgang driftsmidler

0

474 296

Avgang driftsmidler

0

0

2 323 711

2 323 711

503 317

Anskaffelseskost 31.12

503 317

Akkumulerte avskrivninger 31.12

425 000

425 400

1 394 994

479 553

163 070

522 148

1 164 751

890 896

Bokført verdi pr 31.12

23 784

262 330

872 846

1 158 960

1 432 815

Årets avskrivning

47 567

85 080

141 208

273 855

261 482

10 år

5 år

10 år

Lineær

Lineær

Lineær

Økonomisk levetid

2013

2012

2 606 505

2 389 872

Folketrygdavgift

395 779

360 752

Pensjonskostnader inkludert obligatorisk tjenestepensjon

167 893

99 719

59 483

8 131

3 229 660

Note 4

Note 7

Egenkapital

Andre driftskostnader
Egenkapital

Egenkapital

01.01 – 31.12

Sum lønnskostnader

31.12.12

Selskapet er ikke skatteplikt

						

Andre ytelser

Bygg Stambokbasen
Anskaffelseskost 01.01

Avskrivningsplan

Skatter

Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte, pensjoner m.m.

Lønninger

31.12.13

Fordringer

Note 2

Lønnskostnader mm.

						

1 595 290

Egenkapital 31.12.2012
Årets endring i egenkapital:
Årsresultat

34 382
1 629 672

Egenkapital 31.12.2013

2 858 474

Andre driftskostnader

2013

2012

Kontorkostnader

255 998

160 820

Reisekostnader

840 367

724 963

Kommunikasjonskostnader

277 127

302 528

Kostnader til trykksaker
Fremmede tjenester

500 480

539 083

1 124 681

901 806

Kostnader for lokaler

256 716

330 009

Øvrige kostnader

1 293 123

1 086 207

Sum andre driftskostnader

4 548 492

4 045 416

2013

2012

3 584 698

3 381 000

439 950

429 350

4 024 648

3 810 350

Antall årsverk:
Gjennomsnittlig antall årsverk

Godtgjørelser (i kroner)
Lønn/honorarer

4,0

4,0

Daglig leder

Styret

777 519

115 000

Ytelser vedrørende pensjonsordninger, stipulert andel av OTP

15 583

Annen godtgjørelse

10 669

Note 5

Note 8

Kontanter m.m

Andre driftsinntekter

Av likvide midler er kr. 113 733 bundet til
skyldig skattetrekk og innsatt på egen bankkonto.

Andre driftsinntekter
Offentlige tilskudd
Andre inntekter
Sum andre driftsinntekter

Honorar til revisor, kostnadsført 2013
Lovbestemt revisjon
Annen bistand fra revisor
						
Beløpene er delvis inklusiv og eksklusiv merverdiavgift på grunn av at selskapet har forholdsmessig mva-fradrag
										
Obligatorisk tjenestepensjon 				
Selskapet har etablert ytelsesbasert tjenestepensjon for alle ansatte i tråd med lov om obligatorisk
tjenestepensjon. Årlige premier kostnadsføres løpende. 			
Virksomheten har balanseført et premiefond, kr 352 523, pr 31.12.2013.
Premiefondet kan benyttes til betaling av fremtidige premier.		
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32 587
7 850

Note 6
Note 9

Varer

Pantstillelser og andre forpliktelser
Varer

31.12.13

31.12.12

Levende dyr

494 000

196 000

Varer for videresalg
Sum varer

32 850

51 070

526 850

247 070

Virksomheten har ikke stillet sikkerhet pr. 31.12.2013 for egen
eller andres gjeld. Virksomhetens bankforbindelse har gitt
en husleiegaranti på kr 71 700.
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3. REVISJONSBERETNING
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F. Økonomiutvalget
Styret har delegert til økonomiutvalget i organisasjonen til å jobbe
aktivt opp mot økonomiske problemstillinger for den spesialiserte
storfekjøttproduksjonen. En av økonomiutvalgets oppgaver er å komme
med forslag til endringer og innspill til over for avtalepartene i jordbruksforhandlingene. Forslag fra TYR om å innføre eget kvalitetstillegg
for storfe var et viktig innspill som ble tatt til følge i jordbruksoppgjøret for 2013-2014.
Økonomiutvalget har i 2013 hatt slik sammensetning.

5. ORGANISASJON

Hans Gunstad

C. Styrets sammensetning

Årsmøtet i TYR ble avholdt på Rica Hotell Hamar, 20.-21.mars 2013.
43 stemmeberettigede deltok (37 utsendinger samt styrets represen-

Etter årsmøtet 2013 hadde TYR sitt styre følgende sammensetning:

tanter og ordfører). I alt deltok 67 personer på årsmøtet.

B. Rase- og fylkeslagene, ledersamling

Øystein Finsrud

Leder:

Erlend Røhnebæk

Nestleder:

Leif Helge Kongshaug

Styremedlemmer:

Inger Johanne Bligaard
Bjarte Nes

Det ble arrangert en ledersamlinger i TYR i 2013, i oktober. Her var
TYR sin strategiplan og forberedelser før jordbruksoppgjøret de viktigste temaene.

Sissel Anstad Lerud
John Skogmo
Vermund Lyngstad

1. vararepresentant

Magnus Johnsen

2. vararepresentant

Rase- og fylkeslag

Matheas Amb

3. vararepresentant

Elisabeth Haugarne

Norsk Aberdeen Angus

Cathrine Tveita

4. vararepresentant

Øystein Finsrud

Norsk Charolais

Øyvind Utgården

Norsk Herefordforening

Hans Olav Holann

Norsk Limousin

Fredrik Berglyd

Norsk Simmentalforening

Arild Fallingen

Norsk Tiroler Grauviehforening

Lars Arne Bakken

Norsk Blonde d'Aquitaineforening

Øystein Narjord

Norsk Highland Cattleforening

Sebastian Schmidt

Avlslaget for Gallowayfe i Norge

Christopher Lange

Norsk Dexterforening

Styret har hatt et godt arbeidsår, og fått arbeidet målrettet og effektivt
opp mot det planene som ble lagt for styrearbeidet etter sist årsmøte.
Det har vært behandlet 106 saker. De viktigste sakene er: Kravdokument opp mot jordbruksoppgjøret, der TYR var en av pådriverne for å
få innført eget kvalitetstillegg på storfekjøtt. Ny revidert strategiplan
som har vært ute på høring i rase og fylkeslagene og var tema på Ledermøte høsten 2013. Ny overordna avlsplan med til hørende dokumenter. Beskrevet rolle og ansvarsfordeling knyttet til oppgavene for
nasjonal avl på kjøttfe.
.

Ole-Kristian Bergerud

TYR Østfold

D. Ordfører, varaordfører

Kristin Waaler

TYR Akershus

Årsmøte valgte slik i 2013

Ståle Westby

TYR Innlandet

Per Hafnor

Buskerud Kjøttfelag

Magnus Johnsen

Vestfold Kjøttfeavlslag

Torgrim Syrtveit

TYR Sørlandet

Torleif Susort

TYR Rogaland

Olav Brakestad

TYR Hordaland

Halvar Espeseth

Sogn og Fjordane Kjøttfealslag

Medlem Midt

Jan Håvard Refsethås (valgt 2013, for 2 år)

Øyvind H. Karlsen

TYR Møre og Romsdal

Medlem Nord

Geir Lillevik

(valgt 2013, for 2 år)

Brian Gjermstad

TYR Trøndelag

Medlem Øst

Ståle Westby

(valgt 2012, for 2 år)

Gunvald Jonassen

TYR Nordland

Medlem Vest

Torleif Susort

Andreas N. Lund

Hålogaland Kjøttfeavlslag

(valgt 2012, for 2 år,
leder)

Jon Søli

TYR Telemark

Medlem Sør

Tom Tengesdal

(valgt 2012, for 2 år)

Vararepresentanter:
Leder
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Registreringer

Leif Helge Kongshaug, leder

A. Årsmøte 2013

Ordfører :

John Langmo

Varaordfører :

Halstein Flesland

E. Valgkomiteen
Valgkomiteen har hatt følgende sammensetning:

Oddbjørn Flataker, sekretær
Økonomiutvalget har det sist året hatt jevnlig kontakt med stortingsrepresentanter, medlemmer i næringskomiteèn på Stortinget, Landbruksog Matdepartementet, Norges Bondelag, Norges Bonde og Småbrukerlag, Nortura og KLF.
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 storfekjøttproduksjonene.
Økonomiutvalget ser det som avgjørende for det videre arbeidet for
å styrke norsk storfekjøttproduksjon på kort og lang sikt at vi har et
godt og åpent forhold både til Regjering og Storting, der vi kan legge
fram TYRs forslag til muligheter for løsning knyttet til å tette gapet
mellom norsk produksjon av storfekjøtt og markedets behov.

G. Avlsarbeidet i TYR
Avlsrådet

Avlsrådet har etter årsmøtet i 2013 hatt følgende sammensetning:
Leder

Bjarte Nes

Nestleder Runar Bakke

Norsk Highland Cattle Forening har ikke utnevnt representant
til TYRs Avlsråd i 2013. Avlsrådet har hatt tre møter i 2013
og det er protokollført 31 saker.
Et utvalg av saker som er behandlet i 2013:
• Hypotrichosis
• Dobbeltmuskulatur
• Framtidig organisering av importer
• Regelverk for Fenotypetest
• Revidert avlsplan for TYR

Styret i TYR
Norsk Charolais

Halvor Midtsundstad

Norsk Aberdeen Angus

Kåre Anders Ingeborgrud

Norsk Blonde d’Aquitaine
Forening

Christopher A. Lange

Norsk Dexterforening

Sebastian Schmidt

Norsk Gallowayforening

Idar Hånde

Norsk Herefordforening

Kristian Hovde

Norsk Limousin

Geir Aanerud

Norsk Tiroler
Greuviehforening

I 2000 hadde den da fire år gamle Storfekjøttkontrollen 530 medlemmer. Siden den gang har medlemstallet femdoblet seg. Til sammen 14
% av mordyrene var innrapportert i Storfekjøttkontrollen i 2000 (i
tillegg var 13 % av mordyrene av ammeku innrapportert i Kukontrollen). Når en ser på tilsvarende tall for 2013 så er til sammen 90 % av
norske ammekyr registrert i disse to kontrollene (hhv. 80 % i Storfekjøttkontrollen og 10 % i Kukontrollen). Dette gir oss helt andre muligheter til å gjennomføre et godt avlsarbeid enn i 2000. I tillegg har det
siden 2000 blitt innført automatisk innrapportering av slakte- og
semindata, noe som øker registreringsgraden ytterligere.

«Mer og bedre biff»

Det forskningsrådsfinansierte prosjektet «Mer og bedre biff» ble avsluttet høsten 2012 og skriver seg inn i historien som et av de mest vellykkede forskningsprosjektene for kjøttfeets del. Prosjektet har fulgt
budsjett og framdriftsplan og har gitt en svært høy grad av implementering inn i avlsarbeidet. Den enorme økningen i antall dyr og registreringer i Storfekjøttkontrollen førte til et stort behov for revidering av
de opprinnelige modellene for avlsverdiberegning. Det samme gjaldt
databasestruktur. Prosjektet har ført til en totalrevisjon av databasestruktur, avlsmodeller og innføring av avlsverdier for nye egenskaper.
De siste implementeringer som en direkte konsekvens av prosjektet
er planlagt gjennomført i 2013 med innføring av samleindeks
for kjøttfe. Dette har det blitt gjort vedtak på i Avlsrådet
i 2013 for innføring i 2014.

Genetiske trender

I forbindelse med avlsverdiberegningene blir det utarbeidet genetiske
trender for egenskapene det beregnes avlsverdier for. I vedleggene
finnes grafer med genetiske trender for de fem rasene med nasjonalt
avlsarbeid. Grovt oppsummert er det en avlsmessig framgang for de
fleste egenskaper hos alle raser. For noen egenskaper har det ikke vært
noen utvikling, mens for noen få egenskaper har det vært en svak
tilbakegang. Disse egenskapene er det viktig å følge med framover,
samt iverksette tiltak for å snu trenden.
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Aberdeen Angus

Charolais

Genetiske trender for kjøttfe, per november 2013

Genetiske trender for kjøttfe, per november 2013

Årstallet viser gjennomsnittlig avlsverdi for dyr født det aktuelle året

Årstallet viser gjennomsnittlig avlsverdi for dyr født det aktuelle året
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Hereford

Limousin

Genetiske trender for kjøttfe, per november 2013

Genetiske trender for kjøttfe, per november 2013

Årstallet viser gjennomsnittlig avlsverdi for dyr født det aktuelle året

Årstallet viser gjennomsnittlig avlsverdi for dyr født det aktuelle året
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Simmental
Genetiske trender for kjøttfe, per november 2013

Utvikling antall mordyr og antall stambokførte mordyr

Årstallet viser gjennomsnittlig avlsverdi for dyr født det aktuelle året

Tallene viser utvikling i antall mordyr og i antall stambokførte mordyr for rasene med nasjonalt avlsarbeid.
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93
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Rasene Aberdeen Angus og Hereford har lukket stambok. Mens de
andre rasene kan få flere stambokførte kyr gjennom oppkryssing, er
dette ikke mulig for disse to rasene. Økningen i antall mordyr for disse
rasene antas hovedsakelig å være fra besetninger som tidligere ikke var
medlemmer i Storfekjøttkontrollen, men som har meldt seg inn som en
følge av kravet om at alt storfe skal være innrapportert i Husdyrregisteret. Disse dyrene vil ikke være stambokførbare av raser med lukket
stambok. Simmental har utfordringer både knyttet til antall stambokførte mordyr, men også antall mordyr generelt.
For et mest mulig robust og selvstendig nasjonalt avlsarbeid i framtiden må det iverksettes tiltak for å øke antallet stambokførte mordyr av
disse rasene.

Fenotypetest

Vi merker fortsatt en økende interesse rundt fenotypetesten på Staur.
For alle raselag kan vi nå i løpet av de siste par testomgangene si at vi
har kommet i mål med å kun ta ut oksekalver av ønskede kombinasjoner. Tidligere har vi ikke hatt stort nok tilbud på interessante oksekalver til å kunne gjøre dette. Det er likevel en viktig jobb som må gjøres
framover for å øke antallet påmeldte oksekalver av ønsket avstamning
og med ønskede egenskaper. Dersom vi skal klare å tilby markedet
seminokser med de ulike egenskapene som etterspørres er det helt
avgjørende at vi har nok å velge i av ønsket kvalitet.
Teststasjonen på Staur har gjennomgått en større oppgradering
siden 2009. I en femten år gammel stasjon vil det være behov for
oppgradering og vedlikehold. Det vil framover bli jobbet med en oppgraderings- og vedlikeholdsplan for stasjonen.
Helsesituasjonen blant dyrene på stasjonen er generelt god. Det er
få veterinærbehandlinger.

TYRS AVLSSTATUETT FOR 2013

Avlsstatuetten for kjøttfe for 2013 ble delt ut på årsmøtet på Rica
Olrud, Hamar til Trond H Dahl, Akershus, for Aberdeen Angus oksen
74038 Grom av Grani. Oksen er sønn av en norsk eliteokse og fikk
hele 117 i Rangtall i fenotypetesten.
Oksen gikk gjennom fenotypetesten uten en eneste svak egenskap
og har en svært sterk avlsverdirekke der han særlig skiller seg ut med
en avlsverdi på 117 på slakteklasse.

Jakten på det gode mordyret

I 2012 ble kampanjen ”Jakten på det gode mordyret” startet. Kampanjen går ut på å sette fokus på viktige egenskaper ved ammekua og
iverksette tiltak for å oppnå avlsframgang på moregenskaper. En stor
utfordring for avlsarbeidet er omfanget av innrapporterte avvenningsvekter. Dette er den eneste måten per i dag til å kunne inkludere morevne (deriblant mjølkeproduksjonsevne) i avlsarbeidet. TYR har i
2013 fortsatt hatt fokus på å øke antallet innrapporterte avvenningsvekter og for å stimulere rase- og regionlagene til å oppfordre sine
medlemmer til å rapportere inn mer avvenningsvekter. Flere rase- og
regionlag har gitt støtte til innkjøp av vekter for å øke innrapporteringen av avvenningsvekter til Storfekjøttkontrollen. Vi har også hatt
fokus på dette i TYR magasin og på hjemmesiden.

RFFI- prosjektet

« Tidlig genotypebasert seleksjon på kjøttfe i Norge»
Prosjektet har vært et samarbeid mellom Biobank, TYR og Høgskolen i Hedmark, med støtte fra det regionale forskingsfondet.
Resultatet fra prosjektet har og medført at vi nå har etablert enkle
tester samtidig med avstammingskontrollen slik at vi kan avdekke
egenskaper som Hypotrichosis, hornanlegg og dobbelmuskulatur.
Med bakgrunn i metodene fra prosjektet, har og styret besluttet at
alle okser som skal være med i det nasjonale avlsarbeidet skal testes fri
for Hypotrichosis (Hereford) og Q204X (Charolais)

Prosjekt bør og skjedeprolaps.

Som et delprosjekt i fellesprosjektet, «Produksjonsoptimalisering i
ammekuproduksjon» som er et samarbeidsprosjekt mellom NVH og
TYR, gjennomføres en kartlegging av omfanget av bør og skjedeprolaps for å avdekke evt. problemlinjer i avlen.
Det har vært god oppslutning knyttet til utsendte spørreskjema, og
foreløpige resultat vil foreligge i løpet av 2014

raselag legger et styremøte eller annen samling til kvelden før auksjonen slik at det blir en weekend ut av det.

H. Representasjon

Aktive Avlsbesetninger

Oddbjørn Flataker er TYRs representant i KOORIMP fagråd
for levende dyr og i KOORIMPs styringsgruppe.

De Aktive Avlsbesetningene gjør en viktig jobb for avlsarbeidet. Dette
gjelder å få fram interessante avlsdyr for fellesskapet, men ikke minst å
øke sikkerheten på avlsarbeidet gjennom de mange registreringene
som blir foretatt og utstrakt seminbruk som fører til genetiske bånd
mellom besetninger. Besetninger som oppfyller kravene til Aktiv Avlsbesetning kan bruke dette kvalitetsstempelet i sin markedsføring. Til
sammen 47 besetninger ble godkjent som Aktiv Avlsbesetning i 2013.
I det framtidige avlsarbeidet på kjøttfe, vil de aktive avlsbesetningene få en enda sterke rolle i det nasjonale avlsarbeidet.
Med bakgrunn i dette ble det høsten 2013 arrangert en møteserie i
samarbeid med Nortura for å rekruttere flere til å bli aktive avlsbesetninger. Målsetningen er at vi i løpet av de neste 2 årene skal ha minst
100 aktive avlsbesetninger.

Revisjon av TYR som avlsorganisasjon.

Mattilsynet har hatt revisjon av avlsorganiasjoner i Norge av ESA. Her
ble det gennomgått alle rutiner til gjennomføring av avlsarbeidet og
stambokføring.
TYR fikk gode skussmål for organisering av avlsarbeidet og stambokføring. I tillegg til å si at alt var i henhold til forskrifter, lover og regelverk
kommenterte fagekspertene fra ESA følgende:
• Svært godt avlsarbeid på kjøttfe,
og hvordan TYR har organisert avlsarbeidet.
• Imponerende digitalt verktøy
i SFK i forbindelse med stambokføring.
• Ros for innføring av avstamningskontroll
ved stambokføring av hunndyr

KOORIMP

Helsetjenesten for storfe

Johannes Ingvoldstad er TYRs representant
i fagstyret i Helsetjenesten for storfe.

Styringsgruppa for Storfekjøttprosjektet
«Mer og bedre biff» (Norges forskningsråd)

Guro Alderslyst er TYRs representant i styringsgruppa
på det forskningsrådsfinansierte prosjektet med korttittelen
«Mer og bedre biff».

Samarbeidsråd for Storfekjøttkontrollen

Johannes Ingvoldstad er TYRs representant i Samarbeidsråd for
Storfekjøttkontrollen, hvor han også er leder.

Styringsgruppa for RFFI-prosjektet «Tidlig genotypebasert
seleksjon på kjøttfe i Norge»
Johannes Ingvoldstad er TYRs representant i styringsgruppa
på prosjektet «Tidlig genotypebasert seleksjon på kjøttfe i Norge».

Felles eksteriør- og holdvurdering i Norden

Johannes Ingvoldstad er TYRs representant i arbeidsgruppa
og styringsgruppa på det fellesnordiske prosjektet for eksteriørog holdvurdering i Norden.

Leietakerforum BioHus

Astrid Øversveen er TYRs representant i leietakerforum BioHus

Den norske komité av EAAP

TYR er representert i Den Norsk Komité av EAAP
(European Association for Animal Production).

Samarbeidsråd for storfekontrollene

Oddbjørn Flataker er TYRs representant i Samarbeidsrådet for
storfekontrollene. Samarbeidsrådet er pdd. ikke aktivt.

Auksjonen på Staur
Seminstasjon

Hallsteingård har blitt oppgradert med nye binger til de rasene som vi
har erfart har hatt problemer med overgangen fra talle til bås. 2013 var
det første året disse bingene ble tatt i bruk, og dette virker å ha hatt en
positiv effekt på klauver, bein og haser på oksene som har stått i sædproduksjon.

Auksjonen på Staur ble avholdt lørdag 27. april og ble en festdag for
storfefolket, med rekordoppslutning fra medlemmer og publikum.
Rasene Aberdeen Angus og Simmental satte nye prisrekorder på
auksjonen.
Folk koste seg i sola og kikket på stands fra raselag, hovedsponsorer
og bingesponsorer. Dette har blitt storfefolkets 17. mai, og mange

Seminnr.

Navn

Rase

Oppdretter

70057

Erlend av Bakke

Charolais

Runar Bakke, Skotselv

70077

By/Lund Elegant

Charolais

Asbjørn Helland, Steinkjer

70079

Espen av Bakke

Charolais

Runar Bakke, Skotselv

71038

KB Devil

Hereford

Kjell Bredholt, Stokke

72072

EvenTyr av Dovre

Limousin

Simen Wigenstad, Dovre

72073

Elvis av Kauserud

Limousin

Jarle Ring, Bøverbru

73057

Dennis av Nes P

Simmental

Bjarte Nes, Vestre Gausdal

74020

Carl av Grani

Aberdeen Angus

Trond Dahl, Holter

74025

Dunder av Bognes

Aberdeen Angus

Per Ivar Laumann,
Storjord i Tysjord
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6. AKTUELLE SAKER, STATISTIKKER M.M
A. Medlemstallet
Det har vært en opprydding i medlemsregistret i første halvår av 2013
som gjorde at medlemstallet ble redusert med omlag 200. Manglende
betaling av årskontingent var en av årsakene. Det har blitt jobbet aktivt
for å ta tilbake det "tapte" og vi kan pr. 31.12.2013 registrere et medlemstall på 1648. Blant raselagene er det Dexter som har hatt den
størst prosentvise framgang i medlemstallet, men her er medlemstallet

B. TYRmagasinet
i utgangspunktet ikke så stort, så små endringer utgjør en stor prosent. De største raselagene ligger på samme nivå som i fjor, hvor det er
Limousin og Simmental som har mistet flest medlemmer i antall. Blant
fylkeslagene er det TYR Møre og Romsdal og TYR Nordland som øker
mest. Her er det gjort en veldig bra innsats for å verve medlemmer.

Medlemsbladet TYRmagasinet har kommet ut med fem nummer i 2013,
og det har vært faste tema i hver utgave. Lagene er tildelt spalteplass
under fanen: Nytt fra Rase og fylkeslag. Fordelingen mellom lagene for
hver utgave blir gjort kjent fortløpende utover året.

C. Ammekuantallet

Aberdeen Angus

Totalt

Totalt

Totalt

Totalt

Endring

2012

2012

2011

2010

12/13+/-

158

163

167

162

-3

Ammekua fordeler seg slik med hensyn til geografi, antall søkere med
ammeku og besetningsstørrelse. Tall pr 31.juli for 2012 og 2013
(kilde: Statens landbruksforvaltning):

Antall dyr /søkere

Snitt

Charolais

316

319

324

316

-1

FYLKE

2012

2013

2012

2013

Hereford

171

169

162

168

1

Østfold

2 387/134

2 277/125

17,8

18,2

2 918/156

2 818/152

18,7

18,5

26/3

21/3

8,7

7

90

92

118

127

-2

Akershus

260

271

269

284

-4

Oslo

Simmental

95

102

99

105

-7

Hedmark

8 713/387

8 743/383

22,5

22,8

Tiroler Grauvieh

50

50

45

45

0

Oppland

10 470/629

11 054/650

16,6

17,4

Buskerud

4 588/273

4 624/274

16,8

15,7

Vestfold

2 795/125

2 861/118

22,4

24,2

Highland Cattle
Limousin

Blonde d’Aquitaine

15

19

18

18

-21

Dexter

63

58

31

26

9

9

6

6

7

50

Telemark

2 508/180

2 592/186

13,9

13,9

1 227

1 249

1 239

1 258

-2

Aust-Agder

1 455/122

1 661/130

11,9

12,7

Vest-Agder

2 591/200

2 652/203

12,9

13,3

TYR Akershus

55

55

56

56

0

Rogaland

8 553/718

8 883/718

11,9

12,3

Buskerud

73

67

68

65

9

Hordaland

2 793/360

2 799/332

7,8

8,4

1 930/276

1 931/252

6,9

7,6

Galloway
SUM RASELAG

Hordaland

45

46

41

39

-2

Sogn og Fjordane

TYR Møre og Romsdal

98

72

71

75

36

Møre og Romsdal

3 658/317

3 311/277

11,3

11,9

4 235/232

4 218/321

18,2

13,1

7 214/415

7 323/407

17,3

17,9

5 501/389

5 513/380

14

14,5

901/79

905/78

11,4

11,6

TYR Nordland

89

76

75

68

17

Sør-Trøndelag

TYR Innlandet

228

237

233

236

-4

Nord-Trøndelag

Rogaland

86

87

79

77

-1

Nordland

Sørlandet

58

62

53

51

-6

Troms

13

11

13

16

18

Finnmark

122

130

136

139

-6

SUM

Vestfold

66

71

71

74

-7

TYR Østfold

54

55

55

54

-2

Hålogaland

17

16

16

19

6

TYR Telemark

47

54

53

47

-13

SUM FYLKESLAG

1 051

1 039

1 020

1016

1

MEDLEMMER TYR

1 653

1 661

1 633

1 630

-1

Sogn og Fjordane
TYR Trøndelag
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83/10

66/8

8,1

8,2

73 319/5005

74 257/4997

14,6

14,8

Økningen i antall ammekyr fra 2012 til 2013 er på bare 913 dyr. En
ser at gapet mellom det markedet etterspør og det vi faktisk produserer fremdeles er stort. Gjennomsnittlig besetningsstørrelse er på i
underkant av 15 mordyr. Det er stor variasjon mellom fylkene i forhold
til hvor mange mordyr det er i snitt pr besetning. Vi ser også at i noen
fylker går antallet søkere ned, mens andre fylker har en oppgang i
antall søknader. Vi ser uansett at det er potensiale til å øke antall dyr
og søkere i hele landet.
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D. Seminstatistikk
Innenlandsmarkedet

Nedenfor gjengis utdrag av seminstatistikken for antall inseminasjoner
med kjøttfesæd i seminårene 2011, 2012 og 2013. Statistikken viser en
nedgang på 2 % det siste året, og en nedgang på 3 % fra 2011. Det
ser ut til at nedgangen er størst i bruken av kjøttfe på mjølkeku, og at
viktigste årsak er sterkere prioritering av rekruttering til egen besetning.
Siste år
Aberdeen Angus
Blonde d'Aquiatine

2011

2012

2013

Endring i %

Antall doser

1 704

1 667

1 771

6%

104

125

91

81

-11 %

-10

6 245

6 113

5 487

-10 %

-626

Dexter

76

117

76

-35 %

-41

Galloway

56

56

58

4%

2

Hereford

2 353

2 168

2 196

1%

28

53

44

48

9%

4

Limousin

4 358

4 569

4 883

7%

314

Simmental

1 580

1 530

1 451

-5 %

-79

313

254

277

9%

23

16 863

16 863

16 328

-2 %

-281

3 422

3 108

2 877

-7 %

-231

Charolais

Highland Cattle

Tiroler Grauvieh
Sum
Melkesimmental

Hyper av Hände

8. TYRS AVLSMÅL
Maksimal nettoverdi»
Markeder

Oksene som TYR tilbyr semin fra skal være det foretrukne valget når
det framtidige avkommet er ment til storfekjøttproduksjon, uansett om
kua oksen brukes på er reinrasa eller krysning av ammeku eller er mjølkeku. Med bakgrunn i dette har TYR vedtatt sitt overordnede avlsmål.

Overordnet avlsmål

Det overordnede avlsmålet på avlsarbeidet på kjøttfe i Norge
er ”Maksimal nettoverdi”.

7. FORSLAG TIL ARBEIDSPROGRAM FOR 2014
Arbeidsprogrammet for 2014 har som mål å styrke organisasjonen, og
bygge opp under målet som avl og interesse organisasjonen for de
spesialiserte storfekjøttprodusenter.
Gjennomføringen av arbeidsprogrammet må og synliggjøres i det arbeidet som gjøres i rase og fylkeslag.
Hovedmålet for TYR i de kommende årene vil fortsatt være:
Ammekua sin rolle i norsk storfekjøttproduksjon – fra avl til biff.
Overfor årsmøte foreslås følgende arbeidsprogram for 2014.

Organisasjon og økonomi:

• Kommunikasjonsplan – kommunikasjonsstrategi
for alle ledd i organisasjon 2014-2018
Kommunikasjonsmål nr. 1- 2014 – Åpenhet
og tillit innad i organisasjonen.
Gjennomføring av brukerundersøkelse hos våre medlemmer.
• Ytterligere styrking av TYRs økonomi, finansierte
gjennom fellesskapsmidler.

• Synliggjøre økonomiske fordeler med å benytte kjøttfe
i et bevist krysningsopplegg for å produsere mer storfekjøtt.

Informasjon / medlemsaktivitet:

Gjennomgang og oppgradering av TYRs nettsider.
Delta aktiv på arrangementer / aktiviteter der norsk storfekjøttproduksjon er tema

Avlsarbeidet :

• Videreføre tiltak for å øke antall aktiver avlsbesetninger
til minst 100 i 2017.
• Fokus på økt bruk av norsk kjøttfesemin i avlsarbeidet,
og oppføling av seminsalget for rasene med nasjonal avl.
• Oppstart og innføring av totalindekser i avlsarbeidet.
• Videreføre arbeidet med felles nordisk eksteriør
og holdvurdering, grovforprosjektet stambokføringsprosjektet.

Målsetning

Målsetningen med avlsarbeidet for å nå det overordnede avlsmålet er å
avle fram de beste dyrene for storfekjøttproduksjon under norske
forhold.

Egenskaper

Kjøttfekalvene skal fødes uten kalvingsvansker og være livskraftige ved
fødsel. De skal ha gode kjøttproduksjonsegenskaper (høy tilvekst, bra
kjøttfylde, lite fettrekk og god spisekvalitet) der kjøttproduksjonen i
størst mulig grad er grovfôrbasert og med best mulig fôrutnytting.
Dyrene skal ha et godt og håndterbart lynne og et funksjonelt ek-

Økonomiske vekter (når implementert)

Avlsmålet til den enkelte rase er beskrevet av en samlet avlsverdi som
skal fortelle hvor bra dyret er som avlsdyr ut fra rasens avlsmål. Den
samlede avlsverdien er satt sammen av avlsverdiene for enkeltegenskaper hvor de enkelte egenskapene er økonomisk vektet ut fra egenskapens betydning for produsentens økonomi.

Egenskaper som skal inngå i den samlede avlsverdien
Totalindeks

Samlet
avlsverdi

Gruppeindekser

Enkeltindekser

Fødselsindeks

Fødselsforløp, kvige
Fødselsforløp, ku
Vekstegenskaper, vekt v/0 dagers alder

Produksjonsindeks

Marked / rammebetingelser:
Jobbe aktiv med bevisstgjøring av ammekua sin rolle for den
grovfôrbaserte storfekjøttproduksjon i det norske landbruk.

steriør, der særlig gode bein og klauver er prioriterte egenskaper å
jobbe med.
Mordyret skal ha god fruktbarhet, kalve lett, ha god helse og et
funksjonelt eksteriør. Gjennom sin mjølkeproduksjon, fôrutnytting og
evne til å ta seg av kalven skal mordyret avvenne så tunge kalver som
mulig.
Det er en målsetning å øke andelen kolla dyr.
Intensivt og ekstensivt driftsopplegg
TYRs avlsarbeid skal ta høyde for at det i Norge drives både et ekstensivt og et intensivt driftsopplegg i ammekuproduksjonen og skal drive
et avlsarbeid mot disse to hovedretningene.

Morindeks

Vekstegenskaper, vekt v/200 dagers alder
Vekstegenskaper, vekt v/365 dagers alder
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
Døtres kalvingsevne
Døtres evne til å avvenne tunge kalver

Bærekraftig avl

Gjennom et bredt og robust avlsmål, ha styring på innavlsutviklingen og avle vekk genetiske defekter skal TYR drive et bærekraftig avlsarbeid.
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9. VEDTEKTSENDRINGER
Gjeldende vedtekter for TYR ble sist revidert og vedtatt på årsmøte
på Hamar, 21 mars 2013.
Styret har gjennomgått vedtektene i TYR, og ser at det det behov for
endringer i følgende .
§ 3 Medlemskap, §4, Retter, plikter ,ansvar og overtredelse
og § 10 Avlsråd.
Bakgrunnen for at styret foreslår endringer i § 3, er at det etableres
nye organisasjonsformer for gårdsdrift, og dagens vedtekter krever at
for å være valgbar og gis rett til tillitsverv må være tilskuddsberettiget.
Med organisasjonsformer som ANS eller lignede vil deltaker her ikke
kunne ta være tillitsvalgte i TYR, men kun være støttemedlemmer.
Dagens § 3 lyder slik:
§ 3. MEDLEMSKAP
• Alle storfekjøttprodusenter kan bli medlem av TYR.
• Andre personer/organisasjoner med spesiell interesse
for storfekjøttproduksjon og som derfor har nytte
av et medlemskap kan bli medlem.
• Medlemmer i TYR blir automatisk medlem i sitt lokale fylkeslag
• Medlemmene velger selv hvilke raselag de vil være medlem av.
• Inntil to personer kan inneha ett medlemskap, men ved
avstemminger gjelder én stemme pr medlemskap
• Støttemedlemskap kan tilbys personer som ikke er tilskuddsberettiget i produksjonssammenheng, og slikt medlemskap
gis ikke rett til tillitsverv
• Medlemskapet varer bare så lenge kontingenten er betalt
Styret vil derfor overfor årsmøte å tilføye nytt kulepunkt
(uthevet i rødt) slik:
§ 3. MEDLEMSKAP, nytt forslag
• Alle storfekjøttprodusenter kan bli medlem av TYR.
• Personer som er eier av gård i organisasjonsformer som ANS,
AS og DA samt daglige ledere av disse, kan være medlem av TYR
og er valgbare som tillitsvalgte.
• Medlemmer som har sluttet med aktivt drift, er valgbar som tillitsvalgt de 5 påfølgende år.
• Medlemmer i TYR blir automatisk medlem i sitt lokale fylkeslag
• Medlemmene velger selv hvilke raselag de vil være medlem av.
• Inntil to personer kan inneha ett medlemskap, men ved
avstemminger gjelder én stemme pr medlemskap
• Støttemedlemskap kan tilbys personer/organisasjoner som ikke
er tilskuddsberettiget i produksjonssammenheng. Dette medlemskap gis ikke rett til tillitsverv
• Medlemskapet varer bare så lenge kontingenten er betalt
Dagens § 4 lyder slik
§ 4. RETTER, PLIKTER, ANSVAR OG OVERTREDELSE
• Medlemmene har rett til å nytte de tjenester organisasjonen til
enhver tid yter overfor den spesialiserte storfekjøttproduksjonen.
• Medlemmene plikter å rette seg etter vedtektene, årsmøtet og ved
tak som styret fatter, og så langt mulig, påta seg de oppgaver og
verv som laget ber om.
• Tillistsvalgte kan ikke selge storfesæd.
• Medlemskapet varer bare så lenge kontingenten er betalt.
Om medlemskapet går ut, har det tidligere medlemmet ikke krav
på noen av organisasjonens eiendeler
• Medlemmer som bryter vedtektene, kan styret utelate
fra organisasjonen. Styrevedtak om utelatelse kan ankes
til årsmøtet som gjør endelig vedtak.
• Rase og fylkeslag skal drive sin virksomhet i tråd med
lagenes vedtekter.
Styret i TYR har rett og plikt til å iverksette tiltak overfor lag
som ikke fungerer.
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• TYR medlemmer skal ikke ha dyr i sin besetning som enten
er levendeimporterte eller resultat av importert sæd/embryo som
ikke er i tråd med KOORIMPs regelverk. Brudd på regelverket fører
til eksklusjon som medlem i TYR med følgende virkning :
For brudd på regelverk knyttet til import av sæd/embryo
blir medlem ekskludert i 3 år og for levende import i 10 år
gjeldende fra styrets vedtak om eksklusjon.
• Utelukkede medlemmer har ikke krav på noen av
organisasjonens eiendeler.
Nytt forslag til tilføyelse §4 – kulepunkt 3. ( med rødt)

§ 4. RETTER, PLIKTER, ANSVAR OG OVERTREDELSE

• Medlemmene har rett til å nytte de tjenester organisasjonen til
enhver tid yter overfor den spesialiserte storfekjøttproduksjonen.
• Medlemmene plikter å rette seg etter vedtektene, årsmøtet og ved
tak som styret fatter, og så langt mulig, påta seg de oppgaver og
verv som laget ber om.
• Tillistsvalgte kan ikke selge storfesæd, i konkurranse
med TYR- Geno.
• Medlemskapet varer bare så lenge kontingenten
er betalt. Osv.
Dagens §10 lyder slik:

10.	FORSLAG TIL KONTINGENT FOR 2015,
herunder andel til fylkeslagene
Medlemskontingenten for i TYR er i dag kr 1100, som av regnskapsmessige årsaker er delt opp slik:
		
Medlemskontingen kr 100.		
TYRmagasinet
kr 550.		
Serviceavgift
kr 450.- + mva
Årsmøte i 2013 vedtok at alle medlemmer i TYR automatiske bli medlem i sitt respektive fylkeslag med en medlemskontingent
til fylkeslaget på kr 300.
Medlemskontingenten til TYR ble sist endret
i årsmøte 2012 fra kr. 1000 til dagens kr.1100.Styret har vurdert medlemskontingenten for 2015
og foreslår at den slik vedtak:
Medlemskontingenten for TYR sentralt økes med kr 200,- eks mva,
der økningen legges på serviceavgiften.
Medlemskontingent fylkeslag blir og uendret på kr 300.-.

§ 10. AVLSRÅD

• TYRs Avlsråd består av én representant fra hver av raselagene
og ett styremedlem fra TYR.
• Avlsrådet's leder velges av avlsrådet for et år om gangen.
• Avlsrådet arbeider etter instruks vedtatt av årsmøte.
Avlsrådet er styrets faglig utvalg som har delegert ansvar i avlsspørsmål
etter vedtak i styret.
I forbindelse med revidering av TYRs avlsplan, har det avdekket et
behov for å styrke TYRs avlsråd med representanter fra varemottakere
og fra representant med høy avlsfaglig kompetanse fra Universitet
eller Høyskole.
Styret vil overfor årsmøte foreslå slik endring med å tilføye slike nye
kulepunkt (uthevet i rødt)slik:

§ 10. AVLSRÅD

• TYRs Avlsråd består av én representant fra hver av raselagene
og en representant oppnevnt av styret i TYR.
• I tillegg til representanter fra raselag og styret, bør avlsrådet og være
representert med personer fra varemottakere. Avlsrådet skal være
representert med en person med høy avlsfaglig kompetanse fra
Universitet eller Høyskole.
• Avlsrådet's leder velges av avlsrådet for et år om gangen.
• Avlsrådet arbeider etter instruks fra styret.
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11. VALGKOMITEENS INNSTILLING
1

Valg av leder i styret for 1 år
Nåværende leder: Erlend Rønbeck
Valgkomiteen foreslår: Gjenvalg på Erlend Rønbeck

2

Valg av 3 styremedlemmer for 2 år
1 Nåværende styremedlem: Bjarte Nes
Valgkomiteen foreslår: Vermund Lyngstad
2 Nåværende styremedlem: John Skogmo
Valgkomiteen foreslår: Gunvald Jonassen
3 Nåværende styremedlem: Sissel Andstad Lerud
Valgkomiteen foreslår: Celina Lindeborg
Medlemmer i styret på valg i 2015
Leif Helge Kongshaug
Inger johanne Bligaard

4

Valg av 4 varamedlemmer i styret for 1 år
1. vara Nåværende varamedlem: Vermund Lyngstad
Valgkomiteen foreslår: Magnus Johnsen

9

Til notater:

Valg av medlemmer i valgkomiteen for 2 år
Medlem 1 – Region Øst
Nåværende medlem: Ståle Westby
Valgkomiteen foreslår: Gjenvalg på Ståle Westby
Medlem 2 – Region Vest
Nåværende medlem: Torleif Susort
Valgkomiteen foreslår: Gjenvalg på Torleif Susort
Medlem 3 – Region Sør
Nåværende medlem: Tom Tengesdal
Valgkomiteen foreslår: Onar Lima
Medlemmer i valgkomiteen på valg i 2015
Region Midt Ole Johnny Olden for 1 år
Region Nord Geir Lillevik
Leder Valgkomiteen
Nåværende leder: Torleif Susort
Valgkomiteen foreslår: Gjenvalg på Torleif Susort

2. vara Nåværende varamedlem: Magnus Johnsen
Valgkomiteen foreslår: Jostein Hovland
3. vara Nåværende varamedlem: Mathias Syver Amb
Valgkomiteen foreslår: Toril Helgerud
4. vara Nåværende varamedlem: Cathrine Tveita
Valgkomiteen foreslår: Gjenvalg Cathrine Tveita
5

Valg av styrets nestleder for 1 år
Nåværende nestleder: Leif Helge Kongshaug
Valgkomiteen foreslår: Gjenvalg på Leif Helge Kongshaug

6

Valg av ordfører, varaordfører
Ordfører

Nåværende ordfører: John Langmo
Valgkomiteen forslår: Halstein Flesland
Varaordfører Nåværende varaordfører: Halsetin Flesland
Valgkomiteen forslår: Jan Håvard Refsethås
7

Valg av medlemmer i kontrollkomiteen
Medlem

Nåværende medlem: Elisabeth Haugarne
Valgkomiteen foreslår:
Gjenvalg på Elisabeth Haugarne
Leder
Nåværende leder: Ole Jakob Berget
kontroll- Valgkomiteen foreslår: Jon Søli
utvalg
Medlem kontrollkomiteen på valg
2015: Jon Søli
2016: Ole Jakob Berget
8

Valg av varamedlemmer til kontrollkomiteen for 1 år
1. vara
2. vara

Nåværende varamedlem: Gunnvald Jonasen
Valgkomiteen forslår: Bjarte Nes
Nåværende medlem: Arne Jan Midtgård
Valgkomiteen forslår:
Gjenvalg på Arne Jan Midtgård
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