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1. STYRETS MELDING FOR 2015
INNLEDNING
TYR som avl og interesseorganisasjon har som mål om å være det
naturlige valg for bønder som er opptatt av norsk kjøttfeavl og norsk
storfekjøttproduksjon.
I TYRs forretningsidé fremgår det at organisasjonen skal være en
pådriver for å sikre nok storfekjøtt til det norske markedet med basis
i effektive grovfôrutnyttere.
Produksjon av storfekjøtt skal være med basis i norske ressurser.
Grovfôr og beite skal være grunnlaget for denne produksjonen.
Videre er det og en målsetting at den spesialiserte storfekjøttproduk
sjonen skal gjennom sin produksjonsform være en bidragsyter i å pleie
kulturlandskapet i alle deler av Norge.
Avlsprogrammet for norsk kjøttfeavl skal være kunnskapsbasert.
Det skal i stor grad vektlegges å avle fram gener som ivaretar
produksjonsformen som passer best til de norske ressursene.
TYR jobber kontinuerlig og målrettet for å skape større forståelse for
denne driftsformen hos andre organisasjoner, myndigheter og andre
samfunnsgrupper.
Arbeidsmålet for TYR i 2015 har vært en videreføring av tidligere
arbeidsmål der ammekua sin rolle har vært sentral. For meldingsåret
har fokus spesielt vært rettet mot bruk av beite som en vesentlig
ressurs for økt norsk storfekjøttproduksjon.
Organisasjonen har vært tydelig i kommunikasjonen på hvilke virke
midler som er de beste løsningene for norsk storfekjøttproduksjon
og som skal bidra for å redusere det nasjonale underskuddet på
storfekjøtt.
TYRs administrasjon har hatt kontor i Biohuset på Hamar fram
til mai 2015. TYR flyttet i mai sammen med Geno og Norsvin
til Storhamargata 44, (tidligere Melkefabrikken). Avlsstasjonen
ligger i Stange kommune.

Markedsforhold og økonomi for våre medlemmer
Markedsituasjonen for norsk storfekjøttproduksjon er bekymringsfull.
Selv med økt antall ammkyr i det siste er det fortsatt stort behov for
import. Prognosene for 2016 viser at det må importeres om lag
22.000 tonn for å dekke det norske markedet for storfekjøtt. Dette
inkluderer også de avtalefestede importene. Dette betyr at nesten
1/4 av storfekjøttet som omsettes i det norske markedet er import.
TYR mente i 2012 at situasjonen ville bli slik, og dessverre er dette
nå et faktum.
Den største utfordringen norsk storfenæring står overfor, er for få
mordyr. TYRs tidligere beregninger viser at vi har et behov for en årlig
økning av antall ammekyr på om lag 5000. Det er derfor gledelig at
også Nortura gjennom styrevedtak har bekreftet at det er behov for
en årlig økning i antall ammekyr på minst 4500.
Dette støtter opp om tidligere utredninger knyttet til behovet for
norsk storfekjøttproduksjon.

TYR har i en årrekke påpekt at en stor importandel av storfekjøtt til
det norske markedet over tid, vil føre til importpress også på andre
landbruksprodukter. Tine hevder nå at import av smakstilsatte melke
produkter (yoghurt) var en stor utfordring i 2015.
TYR mener at den eneste løsningen er at det gis målrettede
virkemiddel som stimulerer til økt mordyrtall.
For å greie å skaffe det nødvendige antallet nye mordyr, må det
bevisste handlinger til i alle organisasjoner. Det er ikke nok og bare
skaffe flere mordyr i eksisterende ammekubesetninger. Det må i tillegg
satses på et bevisst krysningsopplegg i mjølkeproduksjonen. Dette
vil gi økt lønnsomhet i denne produksjonen knyttet til kjøtt. I tillegg
vil det være et virkemiddel for å skaffe flere mordyr til ammeku
produksjonen.
For å øke populasjonen med flere dyr og flere besetninger, er det
i tillegg behov for utvikling av rimeligere og rasjonelle bygnings
løsninger, samt gode ordninger til innkjøp av dyr.
Løsningen til alt som er nevnt, er at lønnsomheten må bedres.
Det må i tillegg til produksjon og markedstiltak, tilføres tilskuddsmidler
for nødvendig vekst i storfekjøttproduksjonen.
Tall fra Jordbruksavtalen 2015/2016 viser, selv med bedring de siste
årene, at ammekuproduksjonen har en inntekt som er lavere enn
gjennomsnittet i landbruket.
For å øke produksjonen fra ammekubesetningene må lønnsomheten
økes. Det avgjøres blant annet gjennom økt prioritet i de kommende
jordbruksoppgjørene.
Innføring av kvalitetstillegget i forbindelse med jordbruksoppgjøret
2013/2014 var helt nødvendig, og er et av de viktigste tiltakene for
bedring i økonomien i næringen. Det er avgjørende at kvalitetstillegget
brukes målrettet for økt storfekjøttproduksjon og økning i antall mordyr.
TYR som organisasjon var derfor svært skuffet over at kravet fra
faglaga i forbindelse med jordbruksoppgjøret 2015/2016 ikke ble
målrettet nok.
TYR har hatt møter med Landbruks- og Matdepartementet, Norges
Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Nortura og KLF i forkant
av jordbruksoppgjøret 2015 – 2016.
Vi får forståelse for våre synspunkter, men det er ikke alltid like lett
å finne dette igjen i de krav og de avtalene som blir inngått mellom
Staten og faglaga.
TYR benytter anledningen til å ha god dialog med representanter på
Stortinget. På den måten påpekes nødvendigheten av egne tiltak for
økt storfekjøttproduksjon med basis i ammekua.
TYR mener at meningsutveksling om rammebetingelser, underskudd
i markedet, og lønnsomhet er viktige områder å arbeide videre med.
På den måten setter organisasjonen fokus på løsninger for at vi skal
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.
Med TYRs påvirkning er det med andre ord oppnådd mye i jordbruks
avtalesammenheng, men ikke nok.
Fokuset framover må være hvordan vi stimulerer til økt mordyrtall.
Det er nøkkelen til økt storfekjøttproduksjon i Norge.
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Per 31. juli 2015 var det 81.191 ammekyr, mot 78.483 året før.
Økningen er på 3,5 %. Veksten er størst i fylkene Akershus, Oppland,
Hedmark, Rogaland og Trøndelag.
Det er nedgang i antall ammekyr i Vestfold og Nordland. De andre
fylkene har noe økning, men det er svak utvikling i Agderfylkene ,
Hordaland og Sogn og Fjordane.
Antall besetninger som søker om produksjonstilskudd er 26 færre
enn året før.
Det registreres en økning i grasarealet på Østlandet, mens det er en
nedgang spesielt på Vestlandet og i Nord-Norge. Siden 2005 er det
blitt over 40 % færre melkebønder og vel 5 % færre ammekubønder.
Gjennomsnittbesetningene har økt i samme periode for ammeku
fra om lag 11 til nå vel 17 for landet.
Besetninger som i gjennomsnitt har 20 eller flere mordyr er i fylkene
Vest-Agder, Hedmark, Vestfold, Akershus og Nord-Trøndelag. Færre enn
10 mordyr i gjennomsnitt har fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og
Finnmark.

forhandlingene. Det førte til at det ble inngått avtale mellom staten
og Norges Bondelag for 2015 og 2016
TYR mener at det er viktig for forhandlingsinstituttet at det ikke blir
brudd i disse forhandlingene hvert år.
Som organisasjon er vi skuffet over resultatet for den spesialiserte
storfekjøttproduksjonen.
TYR er også skuffet over at faglaga bare krevde en økning i kvalitets
tillegget på 34 øre. Resultatet ble som kjent 30 øre. Dette er nærmest
en innfrielse av kravet. Her burde det etter TYRs mening vært gjort en
bedre jobb for norsk storfekjøttproduksjon.
Om ikke alt ble slik vi skulle ha ønsket, vil TYR jobbe målrettet opp
mot avtalepartene, stortingspolitikere og andre organisasjoner for
at virkemidlene blir målrettet. Dette for å sette fokus på de største
utfordringene norsk landbruk står overfor.
Det må i sterkere grad enn tidligere, gjøres tiltak som støtter opp
under de produksjonene som Norge har spesielle forutsetninger for.

Styrets arbeid

Når det gjelder avlsarbeidet på kjøttfe, er dette omtalt grundig senere
i årsmeldinga. Det er lagt ned en grundig 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.
Videreutvikling av Geno avlsplan og å ta i bruk Nordic Classification
i lineær kåring, er viktige arbeid som det har blitt jobbet aktivt med.
Nordic Classification vil nå bli utprøvd i aktive avlsbesetninger
framover.
Aksjon for økt stambokføring for raser uten nasjonalt avlsarbeid
var også vellykket.
Auksjonen på Staur ble holdt 26. april. Totalt ble 66 okser solgt for
til sammen vel fire millioner kroner med en snittpris på kr 63.250,
med slik snitt pris per rase:
Angus 43.700 kroner, Hereford 49.700 kroner, Charolais 74.600
kroner, Simmental 53.600 kroner og Limousin 68.700 kroner.
Auksjonen har gjennom årene utviklet seg til å bli TYRs viktigste
visningsarena og en festdag for kjøttfefolket.

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. Fokus på økt seminsalg og bedring av økonomien har vært
prioritert de siste årene. Styret er glad for at vi har lykkes med dette.
Økt seminsalg er viktig både for økonomien og den avlsmessige fram
gangen for kjøttfe. Det er derfor ekstra gledelig med økt gjenbruk i alle
raser. Det er og gledelig at vårt langsiktige arbeid med å øke antall
aktive avlsbesetninger gir resultater.
Opprettelse av arbeidsgruppe for gjennomgang av testregimet på
Staur er gjennomført Det er gjort viktige presiseringer og vedtak som
vil styrke avlsarbeidet framover.
Styret behandlet 100 saker i meldingsåret.

Medlemsutviklingen
Medlemsutviklingen i TYR har vært stabil de siste årene.
Det registreres en økende interesse for TYR som organisasjon.
Per 31.12 2015 var medlemstallet 1640. Dette er en økning
på 60 medlemmer fra året før. Det er gledelig, da vi også har
hatt avgang på vel 80 medlemmer i 2015.
Økt oppslutning om TYR som organisasjon er et viktig
fokusområde framover.
Det er planlagt å sende ut informasjon til alle som er registrert
i Storfekjøttkontrollen i forbindelse med utgivelse av TYR-magasinet
i juni 2016.

Rammebetingelser – framtidig utvikling
TYR mener det er avgjørende for økt storfekjøttproduksjon at denne
næringen blir sett på som en egen næring som trenger egne målrettede
virkemidler. Økonomien for den spesialiserte storfekjøttproduksjonen
er avhengig av et godt og fungerende importvern for å ta ut høyere
priser i sluttmarkedet.
En vedvarende stor import av storfekjøtt er en av landbrukets største
utfordringer og kan over tid medføre ytterligere press på importvernet.
Budsjettmidler til denne næringen må være målrettet slik at det bygger
opp under økt produksjon med basis i norske fôrressurser.
Storfekjøttproduksjon og klima har vært et tema det siste året. Av og til
kan det virke som dette blir tatt ut av sine sammenhenger. Kunnskaps
nivået kan virke lavt sett i forhold til det faktum at det er storfe sammen
med småfe som kan omdanne grovfôr og beite til høyverdig mat.
Det er derfor avgjørende at norske ressurser med basis i grovfôr og
beite ikke blir problemet, men en del av løsningen i klimaspørsmålet.

Jordbruksoppgjøret 2015 – 2016
TYR som interesseorganisasjon for de spesialiserte storfekjøtt
produsentene jobber aktivt gjennom hele året for å styrke økonomien
i denne produksjonen.
I det siste oppgjøret trakk Norges Bonde- og Småbrukerlag seg fra
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Avlsarbeidet. Auksjonen på Staur

MÅL OG TILTAK

Styret har i løpet av meldingsåret arbeidet med å oppfylle de målene
som årsmøtet vedtok som TYRs arbeidsprogram for 2015.
Arbeidsmål i hele organisasjonen har vært knyttet opp mot:
Ammekuas rolle i norsk storfekjøttproduksjon – fra avl til biff –
produksjon på norske ressurser.
Delmål:
•   Organisasjon og økonomi
–  Ytterligere styrking av TYRs økonomi, finansiert gjennom
felleskapsmidler.
–  Klargjøre fylkeslagenes rolle i organisasjonen.
–  Følge opp kommunikasjonsplan pkt. 2.
Godt informerte tillitsvalgte og ansatte.
•   Marked / rammebetingelser
–  Jobbe aktivt med bevisstgjøring av ammekuas rolle
i den grovfôrbaserte storfekjøttproduksjonen.
–  Kommunikasjon med utenlandske avlsselskaper for å øke
interessen for norsk kjøttfegenetikk.
•   Informasjon / medlemsaktivitet
–  Fortsette å utvikle nettsiden med blant annet aktuelle fagartikler
fra TYR-magasinet.
–  Sende ut nyhetsbrev per e-post til alle medlemmer vi har gyldig
mailadresse til hvert kvartal.
–  Delta aktivt på arrangementer og messer som Dyrsku’n,
Dyregodagane og lignende.
•   Avlsarbeidet
–  Videreføre tiltak for å øke antall aktive avlsbesetninger,
hvor vi tilbyr kåring som del av en felles aktivitet.
–  Innføre gruppeindekser som en del av målet mot totalindekser.
–  Bearbeide relevante resultater fra fenotypetesten på Staur
for framtidig bruk i det norske avlsarbeidet.
Ellers har styret og organisasjonen arbeidet med:
Gjennomført en ledersamling høsten 2015. Denne ble for første gang
arrangert i samarbeid med et fylkeslag. Årets samling ble arrangert
sammen med TYR Trøndelag og lagt til Stjørdal.

Fagtema på dag 2 var følgende:
•   Norsk storfekjøttproduksjon – produksjon på norske ressurser.
•   Muligheter og utfordringer.
•   Felles mål og felles løsninger.
Eksterne foredragsholdere var: Lars Petter Bartnes fra Bondelaget,
Oddvar Vigdenes fra Bonde- og Småbrukerlaget, Hans Thorn Wittusen
fra Nortura og Marianne Sletten fra Opplysningskontoret for egg
og kjøtt.
Oksekatalogen for 2016 ble utgitt etter planen i desember.
Dette er et viktig ledd i det nasjonale avlsarbeidet på kjøttfe.
Arbeidet med grovfôrprosjektet er godt i gang. Målsetting er at
dette skal påvirke framtidig seleksjon i det norske avlsarbeidet der
grovfôropptakskapasitet og fôrutnyttelse blir vektlagt enda mer.
TYR er arrangerer «Biffakademiet» sammen med Nortura. Det er
fortsatt stor interesse for kursene.
TYR har deltatt på arrangementene Dyrsku’n og Dyregoddagane.
Det nevnes også at Norsk Limousin arrangerte en vellykket auksjon
i forbindelse med Agroteknikk.
Slike arrangement er viktige arenaer for å fremme den spesialiserte
storfekjøttproduksjonen.
Årets ammekuprodusent for 2014 ble tildelt Gunnar Myrvang,
Koppang. Han har en Charolais-besetning,samt at han driver
krysningsavl med basis i Charolais. Vi gratulerer.
Hvem som blir årets ammekuprodusent for 2015 offentliggjøres
og deles ut på årets årsmøte på Hamar.
Utmerkelsen «Årets ammekuprodusent» er opprettet av Nortura,
Animalia og TYR for å øke bevisstheten rundt god drift i ammeku
produksjonen.
Datagrunnlaget baserer seg på innrapporterte opplysninger
i Storfekjøttkontrollen for 2015.
TYR er en aktiv part i Helsetjenesten for storfe. Dette i form av
deltakelse i fagstyremøter og innspill til helsetjenestens ammeku-
engasjement. Oddbjørn Flataker er TYRs representant i fagstyret
for Helsetjenesten for storfe.
Leif Helge Kongshaug er styremedlem i Norsk Landbrukssamvirke.
Videre er TYR med i flere prosjekter sentralt og lokalt der det er fokus
på økt storfekjøttproduksjon – mål og virkemiddel.
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STYRET

ØKONOMIEN I TYR

Styret i TYR har i 2015 hatt følgende sammensetning:
Leif Helge Kongshaug (leder)
Inger Johanne Bligaard (nestleder)
Vermund Lyngstad
Magnus Johnsen
John Skogmo
Per Øivin Sola
1. varamedlem til styret Torill Helgerud har deltatt fast på møter.
I tillegg deltar daglig leder i alle møter, samt at ordfører møter i møtene
der saker knyttet til ledermøte og årsmøte diskuteres.

TYRs regnskap for 2015 balanseres med et overskudd på kr 955.111.
Styret foreslår at årets overskudd overføres til fri egenkapital.
TYR har ved utgangen av 2015 en egenkapital på 3.148.639 kroner.
Isolert for 2015 ble det tildelt midler over jordbruksavtalen med
1.850.000 kroner og 3.625.000 kroner av omsetningsavgiftsmidler.
Med bakgrunn i årsregnskapet for 2015 er fortsatt driftsforutsetningen
lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier
noe annet.

MILJØ
PERSONALET
Oddbjørn Flataker, Christina Blakstad, Guro Alderslyst og Lina Rudlöf
har fungert i faste stillinger gjennom hele året. Johannes Ingvoldstad
var avlssjef i 60 % stilling fram til 1. mai 2015.
Katrine Haugaard begynte som avlsforsker i 100 % stilling fra 1. juni.
Solvei Cottis Hoff er ansatt som vikar som avlskonsulent i Linas
svangerskapsperiode. Kristian Heggelund er ansatt i et vikariat som
fagansvarlig avl fra 1. oktober 2015. I tillegg har organisasjonen en
delstilling som avlsforsker som er et samarbeid mellom TYR og Geno
med kontorplass på Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
ved NMBU.

Med en liten administrasjon i forhold til oppgaver og forventninger kan
det til tider oppstå et gap mellom disse forventningene og administra
sjonens mulighet til å innfri i tråd med alle ønsker. Som en konsekvens
av dette kan også arbeidsmiljøet bli påvirket av stort arbeidspress.
Både styret og ledelse er bevisst på de samfunnsmessige forvent
ningene 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 for god jobb gjennom året, samt medlem
menes engasjement for å styrke TYR som organisasjon for fremme av
økt storfekjøttproduksjon.

I styret for TYR,
Hamar, 18. februar 2016
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2. REGNSKAP 2015 – med noter
RESULTATREGNSKAP
TYR
Driftsinntekter og driftskostnader

Note

Salgsinntekt		

2015

2014

13 293 447

9 909 234

Annen driftsinntekt

8

6 002 062

7 170 256

Sum driftsinntekter

1

19 295 508

17 079 490

Varekostnad		

7 249 481

7 101 499

Lønnskostnad

2

4 671 661

3 604 522

Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler

3

277 194

250 071

Annen driftskostnad

2, 7

Sum driftskostnader		

6 176 499

5 625 881

18 374 835

16 581 973

Driftsresultat		
920 673
497 517

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt		

33 332

57 719

Annen finansinntekt		

10 289

18 078

Annen rentekostnad		

8 582

9 279

Annen finanskostnad		

602

179

Resultat av finansposter		

34 437

66 339

Årsresultat		
955 111
563 857
Overføringer
Avsatt til annen egenkapital		

955 111

563 857

4

955 111

563 857

Sum overføringer
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BALANSE
TYR
Eiendeler

Note

2015

2014

Anleggsmidler
Stambokbase		

92 170

177 250

3

92 170

177 250

Sum immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		

1 088 101

1 004 639

3

1 088 101

1 004 639

Investeringer i aksjer og andeler		

11 000

11 000

Sum varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler
Andre langsiktige fordringer

2, 9

369 172

363 099

Sum finansielle anleggsmidler		

380 172

374 099

Sum anleggsmidler		

1 560 443

1 555 988

6

670 273

353 786

Kundefordringer		

1 805 355

859 032

Andre kortsiktige fordringer		

194 309

312 347

Sum fordringer		

1 999 664

1 171 379

5

2 080 887

3 575 782

Sum omløpsmidler		

4 750 824

5 100 947

Sum eiendeler		

6 311 267

6 656 935

Omløpsmidler
Lager av varer og annen beholdning

Fordringer

Bankinnskudd, kontanter o.l.
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BALANSE
TYR
Egenkapital og gjeld

Note

2015

2014

Innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital		
3 148 640
2 193 529
Sum opptjent egenkapital		

3 148 640

2 193 529

4

3 148 640

2 193 529

Sum egenkapital

Gjeld			

Kortsiktig gjeld				
Leverandørgjeld		

1 706 498

1 460 840

Skyldig offentlige avgifter		

309 844

236 658

Annen kortsiktig gjeld		

1 146 286

2 765 909

Sum kortsiktig gjeld		

3 162 628

4 463 406

Sum gjeld		

3 162 628

4 463 406

Sum egenkapital og gjeld		

6 311 267

6 656 935

Hamar, 18.02.2016
Styret i TYR
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Note 1
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er
utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og i henhold til god
regnskapsskikk for små foretak per 31.12.2015. Ved anvendelse av
regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre for
hold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form.
Inntekts- og kostnadsføringstidspunkt – sammenstilling
Inntektsføring skjer når tjeneste leveres. Tilskudd til prosjekter inn
tektsføres parallelt med fremdriften på prosjektet, basert på de til
hørende 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.

med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld
balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Lang
siktig 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 etablerings
tidspunktet.
Enkelte poster er vurdert etter andre regler og redegjøres for nedenfor.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskriv
ningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggs
midler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer
som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløps
midler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge
kriterier lagt til grunn.

Fordringer
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.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig
verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler

Skatter
Selskapet er ikke skattepliktig.

Note 2
Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte, pensjoner m.m.
01.01. – 31.12.
Lønnskostnader m.m.
Lønninger
Folketrygdavgift
Pensjonskostnader inkludert obligatorisk tjenestepensjon
Andre ytelser
Sum lønnskostnader

2015

2014

3 852 111

2 967 107

539 977

440 036

93 893

111 175

185 680

86 202

4 671 661

3 604 520

4,9

4,9

Antall årsverk:
Gjennomsnittlig antall årsverk

I lønnskostnadene for 2015 inngår innleie av arbeidskraft med kr 171 033 og annonsering etter personell med kr 37 650

Godtgjørelser (i kroner)
Lønn/honorarer
Ytelser vedrørende pensjonsordninger, stipulert andel av OTP
Annen godtgjørelse

Daglig leder

Styret

870 520

135 000

17 500
8 818

Honorar til revisor, kostnadsført 2015
Lovbestemt revisjon

44 500

Annen bistand fra revisor

14 350

Beløpene er eksklusiv merverdiavgift.
										
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 318 793 per 31.12.2015.
Premiefondet kan benyttes til betaling av fremtidige premier.
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Note 3
Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

Bygg Stambokbasen
Anskaffelseskost 01.01.

503 317

425 400

31.12.15

31.12.14

Driftsmidler

Sum

Sum

1 667 994

2 596 711

2 323 711

Tilgang driftsmidler

275 578

275 578

288 000

Avgang driftsmidler

–

0

÷ 15 000

Anskaffelseskost 31.12.

503 317

425 400

1 943 572

2 872 289

2 596 711

Akkumulerte avskrivninger 31.12.

503 317

333 230

855 470

1 692 017

1 414 823

Bokført verdi per 31.12.

–

92 170

1 088 102

1 180 272

1 181 888

Årets avskrivning

–

85 080

192 114

277 194

250 072

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

10 år

5 år

10 år

Lineær

Lineær

Lineær

Note 4

Note 7

Egenkapital

Andre driftskostnader
Egenkapital

Egenkapital

2 193 529

Egenkapital 31.12.2014

2015

2014

Kostnader lokaler Staur

1 003 000

683 000

Diverse fremmede tjenester

2 125 000

1 970 000

Andre driftskostnader

Kontorrekvisita, telefon m.m.
Årets endring i egenkapital:
Årsresultat

955 111
3 148 640

Egenkapital 31.12.2015

Note 5

801 000

Informasjonskostnader

732 000

637 000

Andre driftskostnader

164 000

93 000

Diverse samarbeidsprosjekter

498 000

874 000

Spesielle kostnader

189 000

159 000

6 176 000

5 626 000

Andre driftsinntekter

2015

2014

Offentlige tilskudd

5 475 000

6 673 509

527 062

496 747

6 002 062

7 170 256

Note 8

Av likvide midler er kr 172 431 bundet til skyldig skattetrekk
og innsatt på egen bankkonto.

Andre driftsinntekter

Note 6

Andre inntekter
Sum andre driftsinntekter

Varer
Varer

31.12.15

31.12.14

Levende dyr

180 000

84 000

Beholdning av fôr til oksene

451 273

230 786

39 000

39 000

670 273

353 786

Sum varer

409 000

1 056 000

Sum andre driftskostnader

Kontanter m.m.

Varer for videresalg

409 000

Reiser/møtekostnader

Spesifikasjon av offentlige tilskudd:
Ja-midler
Omsetningsmidler

1 850 000
3 625 000
5 475 000

Note 9
Pantstillelser og andre forpliktelser
Virksomheten har ikke stillet sikkerhet per 31.12.2015 for egen
eller andres gjeld. Virksomheten har innbetalt tre måneders husleie
i depositum ved flytting til nye lokaler.
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3. REVISJONSBERETNING
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4. KONTROLLKOMITEEN
Årsrapport Kontrollkomiteen i TYR for 2015
Kontrollkomiteen har heller ikke i år lykkes med å samles til møte på Hamar med daglig leder, men har isteden hatt to telefonmøter.
Først et innledende møte 9. februar og så et avklarende møte med daglig leder 11. februar. Vi har som vanlig igjennom hele året fått
tilsendt styrets sakspapirer til hvert styremøte, og vi har i etterkant gått igjennom vedtakene i de godkjente protokollene.
Komiteen har avtalt med daglig leder at møte mellom kontrollkomité og daglig leder i 2017 fastsettes rett etter at styremøteplan
for 2016/17 er lagt.

Regnskap/økonomi
Regnskapet er lagt fram for kontrollkomiteen med kommentarer. Kontrollkomiteen har ikke kontrollert bilag eller regnskapstekniske spørsmål,
da dette ivaretas av revisor. Økonomien er positiv, og det er hyggelig at seminsalget er en god bidragsyter til det.

Årsmøtesaker
Sak 5. Budsjett og arbeidsprogram 2015
Hovedpunktene i arbeidsprogrammet er:
•   Organisasjon og økonomi
•   Marked/rammebetingelser
•   Informasjon/medlemsaktivitet
• Avlsarbeidet
Se kommentarer i konklusjonen.
Sak 6. Innkomne forslag
Vedtektsendring foreslått av TYR Nordland. Styret la fram forslag om å legge endringen inn i valgkomiteens instruks, og det blei vedtatt.
Valgkomiteens instruks er oppdatert iht. årsmøtevedtaket.
Sak 7. Vedtektsendringer
Styret la fram forslag til oppdatering (språkvask) av vedtektene, instruks for valgkomité og instruks for kontrollkomité.
Vedtektene og instruksene er oppdatert iht. årsmøtevedtaket.

Konklusjon:
Kontrollkomiteen ser at det meste peker i positivt retning. Økonomien er positiv, seminsalget går opp, eksport av både semin og embryo,
antall aktive avlsbesetninger og antall medlemmer øker. Det viser at jobben som gjøres i administrasjonen, styret, rase- og fylkeslag,
og hos det enkelte medlem nå begynner å bære frukter.
Totalt sett, ut ifra den framlagte dokumentasjonen, er kontrollkomiteen av den oppfatning at styrets arbeid har blitt utført i tråd med lover,
forskrifter, vedtekter, årsmøte- og styrevedtak.

Kolådalen/Haukabø/Espedalen 11. februar 2016
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5. ORGANISASJON
A. Årsmøte

C. Styrets sammensetning

Årsmøtet 2015 ble avholdt på Scandic Ringsaker Hotel, Olrud
18. og 19. mars 2015. Det var 42 stemmeberettigede til stede
(utsendinger samt styrets representanter og ordfører).

Etter årsmøtet 2015 hadde TYR følgende sammensetning:

B. Rase- og fylkeslagene, ledersamling
Ledersamlingen 2015 ble avholdt på Scandic Hell 21. og 22.10.15 –
dette var første ledersamling hvor et fylkes/regionlag hadde ansvaret
for å være teknisk arrangør. Samlingen ble gjennomført med blant
annet egne møter for raselagene – og eget møte for fylkeslag.
Dette ble svært godt mottatt.

Leder:

Leif Helge Kongshaug

Nestleder:

Inger Johanne Bligaard

Styremedlemmer:

Magnus Johnsen
Per Øivin Sola
Vermund Lyngstad
John Skogmo

Vararepresentanter:

Rase- og fylkeslag

Leder

Norsk Aberdeen Angus

Svein Eberhardt Østmoe

Norsk Charolais

Øystein Finsrud

Norsk Simmental

Bengt Vestgøte

Norsk Hereford

Øyvind Utgården

Norsk Limousin

Hans Olav Holann

Norsk Dexterforenig

Morten Siring

Norsk Galloway forening

Ronny Matnisdal

D. Ordfører, varaordfører

Norsk Blonde’d Aquitaineforening

Lars Arne Bakken

Årsmøtet 2015 valgte slik:

Norsk Høylandsfeforening

Håkon Marius kvæken

Norsk Tiroler Grauvieh forening

Arild Fallingen

TYR Buskerud

Wiggo Andersen

TYR Hålogaland

Andreas Lund

TYR Sogn og Fjordane

Edvald Øren

TYR Sørlandet

Gunnar Bjørndal

TYR Akershus

Bodil Melby Buraas

E. Valgkomiteen

TYR Hordaland

Hans Petter Eide

Valgkomiteen har hatt følgende sammensetning:

TYR Innlandet

Else Engen

Medlem Nord:

Tore Kyllingmo

TYR Møre og Romsdal

Asbjørn Dalen

Medlem Midt:

Ole Jonny Olden

TYR Nordland

Nina Skogmo

Medlem Øst:

Ståle Westby

TYR Rogaland

Torleif Susort

Medlem Vest:

Torleif Susort

TYR Telemark

Jon søli

Medlem Sør:

Onar Lima

TYR Trøndelag

Erling Gresseth

TYR Østfold

Tord Fuglem

TYR Vestfold

Magnus Johnsen
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1. vara:

Torill Helgerud

2. vara:

Torgrim Syrtveit

3. vara:

Erling Gresseth

4. vara:

Olav Brakestad

Det har i perioden vært avholdt 10 styremøter hvor 100 saker
har vært behandlet.

Ordfører :

Hallstein Flesland

Varaordfører :

Jan Håvard Refsethås

F. Økonomiutvalget
Det er styret som oppnevner representanter i TYRs økonomiutvalg,
og de jobber etter mandat fra styret. Økonomiutvalget oppnevner
medlemmer på første styremøte etter årsmøte. Økonomiutvalget
rapporterer fortløpende til styret og skal foreslå tiltak som styrker
den spesialiserte storfekjøttproduksjonen. Den prioriterte oppgaven er
å komme med innspill overfor avtalepartene i jordbruksforhandlingene
som angår den spesialiserte storfekjøttproduksjonen.
Forslaget fra TYR for avtaleåret 2015 – 2016 der prioriteringene var:
Økt kvalitetstillegg fra klasse O+ og oppover, økt husdyrtilskudd,
økt investeringstøtte til nybygg for økt mordyrtall og økte tilskudd
til norsk kjøttfeavl.
Andre tiltak forslag fra TYR var: Økning i driftstilskudd, beitetilskudd,
avløsning og at en måtte vurdere endringer i taket for maksimalt
tilskudd.

G. Avlsarbeidet i TYR
Avlsrådet
Avlsrådet har etter årsmøtet 2015 hatt følgende sammensetning:
Leder

Per Øivin Sola

Nestleder Runar Bakke

Utnevnt av styret i TYR
Norsk Charolais

Torfinn Bakke

Norsk Aberdeen Angus

Kåre Anders Ingeborgrud

Norsk Blonde d’Aguitaine
Forening

Morten Siring

Norsk Dexterforening

Ronny Matnisdal

Norsk Gallowayforening

Idar Hånde

Norsk Herefordforening

Kristian Hovde

Norsk Limousin

Økonomiutvalget har i 2015 hatt slik sammensetning:

Åge Rønningen

Norsk Highland Cattle

Erling Gresseth – Leder

Bengt Vestgøte

Norsk Simmental

Leif Helge Kongshaug

Arild Fallingen

Norsk Tiroler Grauvieh

Magnus Johnsen
Øystein Finsrud
Svein Eberhardt Østmoe
Oddbjørn Flataker (sekretær)
Økonomiutvalget har det siste året hatt jevnlig kontakt med stortings
representanter, medlemmer i næringskomiteen på Stortinget,
Landbruks- og Matdepartementet, Norges Bondelag, Norges Bondeog Småbrukerlag, Nortura og KLF.
Før jordbruksforhandlingene har utvalget hatt møter med faglagene,
Nortura, KLF og Landbruks- og Matdepartementet, der vi har presen
tert TYRs kravdokument, med forslag til løsninger for å styrke den
spesialiserte storfekjøttproduksjonene.
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.

Avlsrådet har hatt to møter i 2015 og det er protokollført 38 saker.
Et utvalg av saker som er behandlet i 2015:
•   Tildeling av testplasser.
•   Revidering av regelverket for fenotypetesten.
•   Regelverk for bufferlager ved import.
•   Innstramming av regelverket for stambokføring.
•   Nedsatt prosjektgruppe for fôr og fôringsregime på teststasjonen.
•   Flytting av tidspunkt for utsending av ungokser to måneder fram.
Fra februar og fram til desember året før.

Registreringer
Fra og med 01.01.2016 må ALLE hunndyr avstammingkontrolleres for
å kunne stambokføres. Frem til årsskiftet forelå det en unntaksregel
som tillot å stambokføre hunndyr selv om det manglet DNA for
avstammingskontroll. Denne regelen vedtok Avlsrådet å fjerne i sak
35-2015 fordi det var ment som en unntaksregel i en overgangs
periode. Det er særs viktig at produsenter med eldre stambokførte
kyr sjekker om det er sendt inn hårprøve av disse.

Genetiske trender
De neste sidene viser grafer med genetiske trender for de fem rasene
med nasjonalt avlsarbeid. Grafene viser utvikling av de gjennomsnittlige
avlsverdiene for de siste 15 år. Vi ser jevnt over en stigning for de fleste
egenskaper og raser. Det er verdt å merke seg at for egenskapen
vekstegenskaper 0 dager ønsker vi ikke at avlsverdiene skal stige.
Der ønsker vi at fødselsvekta ikke skal stige eller helst gå litt ned,
dermed bør grafen ligge flatt eller gå litt ned.
Grafene viser at vi
har avlsfremgang
i de aller fleste egen
skaper for alle raser.
Noen egenskaper
står på stedet hvil og
noen få viser svak
tilbakegang. Egen
skapene med tilbake
gang er det viktig
å følge med på frem
over og iverksette
tiltak for å snu
trenden.
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ABERDEEN ANGUS
Fødselsforløp og kalvingsevne

2000

2001

2002

2003

2004

Slakteegenskaper

Vektegenskaper

Moregenskaper 200 dager
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CHAROLAIS
Fødselsforløp og kalvingsevne

2000

2001

2002

2003

2004

2005 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Slakteegenskaper

Vektegenskaper

Moregenskaper 200 dager
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HEREFORD
Fødselsforløp og kalvingsevne

2000

2001

2002

2003

2004

Slakteegenskaper

Vektegenskaper

Moregenskaper 200 dager
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LIMOUSIN
Fødselsforløp og kalvingsevne

2000

2001

2002

2003

2004

2005 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Slakteegenskaper

Vektegenskaper

Moregenskaper 200 dager
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SIMMENTAL
Fødselsforløp og kalvingsevne

2000 2001

2002

2003

2004 2005 2006

Slakteegenskaper

Vektegenskaper

Moregenskaper 200 dager
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2014

2015

Utvikling antall mordyr og antall stambokførte mordyr
Tabellen viser utviklingen i antall mordyr for raser med nasjonalt avlsarbeid.
Det er viktig å huske på at denne tabellen viser andel dyr av hver rase som er minst 75 % rasereine og mer.
Det vil si det samme antall dyr som har avlsverdier for rasen.
En ser av tabellen at antall stambokførte mor
dyr har en god økning for alle raser. Stambok
føringskampanjen som ble kjørt i 2014 har
hatt god virkning. En må forvente en ytter
ligere økning for alle raser i 2016. De fleste
av de stambokførte dyra i kampanjen er født
i 2014 og vil kalve inn å bli mordyr i 2016.

Fenotypetesten
Totalt ble det påmeldt om lag 300 okser til
testomgangen 2015/2016. Det er 15 okser mer
enn forrige testomgang. Blant Angus, Hereford
og Charolais hadde godt over halvparten av
kalvene prioriterte fedre. Dette er avgjørende
for å få til gode søskengrupper. Vi håper denne
trenden fortsetter slik at vi får et større utvalg
og velge testkandidater fra.
Figur 1: Utvikling i antall mordyr for rasene med nasjonalt avlsarbeid
Oversikt over antall stambokførte mordyr er presentert i tabellen nedenfor:

Alle raser fikk fylt opp sine tildelte testplasser.
Testomgangen har gått rolig for seg, med
unntak av en skade på et bein som førte til
avliving. Dermed er det 79 okser på Staur
per 01.01.2016.
Tyr er generelt opptatt av gjenbruk av norske
gener. Det vil si at raselagene tar inn sønner
etter norske eliteokser. Vi vil her spesielt nevne
rasene Charolais og Simmental. Av 23 test
okser har charolais 10 sønner etter norske
eliteokser. Det er 43% av testoksene for rasen.
Av 13 testokser har simmental 6 sønner etter
norske eliteokser. Det er 46% av testoksene
for rasen. De tre andre rasene er ikke i nær
heten av slike tall.

Seminstasjonen
Figur 2: Utvikling i antall stambokførte mordyr for rasene med nasjonalt avlsarbeid

Seminstasjonen på Hallsteingård fungerer bra.
Det ble i år kjørt 16 seminokser + fem
reserveokser til Hallsteingård. 15 av de 16
uttatte seminoksene fungerte bra og ble
ungokser. En av seminoksene til charolais
fungerte ikke og ble slaktet. Der ble reserven
satt inn og den fungerte.
Dermed fikk alle fem raser det ønskede antall
seminokser. At alle raser sender med en
reserve, er en ordning vi vil fortsette med.
I år er det produsert Sperm-Vital-sæd av alle
ungokser unntatt en. Det er økende etter
spørsel etter dette.
På grunn av forventet stor etterspørsel etter
den homozygote limousinoksen 72179 Jovial
av Utgårdstrøen, valgte vi å bruke vår mulig
het til å holde denne oksen lenger på semin
stasjonen. Vi har tappet over 20 000 doser
av denne oksen. Dette er ment brukt mye
utenlands, men det Norske markedet skal
selvsagt være førsteprioritet.

Årsmelding og regnskap · 2015

| 21

Eliteokser:
I 2016 har vi 20 eliteokser hvorav 11 er nye for året:
Nye
2016

Seminnr. Navn

Rase Oppdretter

74025

Horgen Erie

ABA

Trond Qvale

Ny

74033

First Boyd av Lie

ABA

Steinar Schanke

Ny

74034

Fyn av Grani

ABA

Trond H. Dahl

70079

Espen av Bakke

CHA Runar Bakke

70089

Felix av Finsrud

CHA Øystein Finsrud

Ny

70101

Grieg av Dillerud

CHA Knut Otto Espeseth

Ny

70104

KB Granit

CHA Kjell Bredholt

Ny

70106

Gideon av Stang

CHA Dagfinn Henriksen

71038

KB Devil

HER

Kjell Bredholt

Ny

71044

Emil av Hånde

HER

Idar Hånde

Ny

71054

Fredd av Skjatvet

HER

H. R. Astrup, Skjatvet

72072

EvenTyr av Dovre

LIM

Simen Wigenstad

72091

Farmann av Dovre

LIM

Simen Wigenstad

72093

Fabian av Gorseth

LIM

John Jarle Gorseth

Ny

72119

Gubben av Hvam

LIM

Hvam videreg. skole

Ny

72120

Gino av Kittelsrud

LIM

Kolbjørn Kittelsrud

73061

Eastwood av Solnes SIM

Bjørn Gunnar Solnes

73062

Elvis P av Hovde

SIM

Kristian Hovde

Ny

73069

Frost av Telneset

SIM

Trude og Jørn Sagmo

Ny

73077

Gulli av Stustad

SIM

Bengt Vestgøte

Eksport
Det er en økende interesse for norsk genetikk i utlandet. TYR ser
veldig positivt på dette og mener det er et godt tegn på at det norske
avlsarbeid driver i riktig retning.
I 2015 ble det eksportert 500 doser av Charolaisoksen 70101 Grieg
av Dillerud. I tillegg har det vært flere som etterspør doser av
Limousinoksen 72179 Jovial av Utgårdstrøen. Hittil er det eksportert
en runde til Frankrike hvor han er brukt på kviger på den franske test
stasjonen. Vi har også fått forespørsel fra den svenske Limousin
foreningen og Frankrike har spurt etter en runde til. Til sammen vil
dette bli et anselig antall doser eksportert av Jovial.
Den svenske Charolaisforeningen har bestilt 100 doser av oksene
70090 Fat Lane av Veistad og 70122 Hudson av Høyfjell.
Vi jobber nå med å fullføre en embryoeksport av Aberdeen Angus
til Island i løpet av våren.
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70101 Grieg av Dillerud

Avlsstatuett
Denne utmerkelsen deles ut til den ungoksen med høyest rangtall
i test som gikk inn i semin for året. For 2015 gikk denne prisen til Dag
finn Henriksen, Åsgårdstrand. Han fikk prisen for Charolaisoksen 70131
Ivan av Stang. Han hadde et rangtall på hele 121. Det er 11 poeng
høyere enn neste okse i samme rase. Ivan er særdeles god på tilvekst,
fôrutnytting, og ryggmuskel. En tilvekst på 2204 gram per dag i testen
på Staur lar seg absolutt høre!

Auksjon på Staur
Auksjonene ble avholdt lørdag 25. april. Tross kaldt og surt vær var det
godt oppmøte. Publikum var en god blanding av nysgjerrige folk som
ikke har noen tilknytning til kjøttfemiljøet og ivrige ammekuprodu
senter. Det var også flere utstillere enn det har vært tidligere.
Før auksjonen gikk av stabelen kunne publikum besiktige oksene.
Representanter fra raselagene hjalp til med dette. I alt gikk 66 okser
under hammeren til auksjonarius Håkon Marius Kvæken. Det totale
salgsbeløpet ble på kr 4 195 000,- som ga en snittpris på kr 63 560,-.
Limousinoksen Jovial av Utgårdstrøen satte prisrekord for auksjonen
med en salgssum på kr 170 000,-.

Utvikling av avlsverdiberegningen
I løpet av høsten 2015 begynte arbeidet med å bytte plattform for
avlsverdiberegningen. TYR går over fra DMU til Mix99. Mix99 har
større kapasitet slik at avlsverdiberegningen kan kjøres i en helhet.
Med DMU må vi bearbeide mer av dataene underveis for at program
met skal takle kjøringen. Målet er å kjøre avlsverdiberegningen 6. april
på den nye plattformen. Dette er et ledd i arbeidet med å få på plass
delindekser og totalindeks. Vi opplever et sterkt ønske fra medlem
mene om å få på plass dette så fort som mulig.

Aktive Avlsbesetninger
Aktive Avlsbesetninger er et tiltak for å øke interessen for avlsarbeidet,
og premiere produsenter som gjør tiltak som er fremmende for avlen.
Det går i første rekke på registreringer av vekter, seminbruk og gjen
bruk av norske gener på renrasa og stambokførte dyr. Disse
besetningene skal være spydspisser i TYRs avlsarbeid, og vi har
et mål om at i utgangen av 2017 skal vi ha 100 slike besetninger.
Det er gjort flere vedtak som gir disse besetningene en del fordeler
betalt av TYR.

72179 Jovial av Utgårdstrøen

Fotograf:

Jan Arve Kristiansen

Nordisk eksteriørbedømmingssystem, NC
Dette er et nordisk samarbeid omkring et felles system for eksteriør
bedømming av storfe (mjølk- og kjøttferaser). Systemet heter Nordic
Classification System og forkortes NC. Finland, Danmark, Sverige og
Norge eier systemet sammen. I første omgang har man jobbet med
å lage en applikasjon (app) som kan brukes på håndholdte enheter
som for eksempel nettbrett og smarttelefoner. De andre medlems
landene har allerede tatt i bruk appen. Det har også Geno. I reali
teten betyr det at appen allerede var godt utviklet før TYR begynte
å jobbe med den.
I løpet av høsten 2015 har TYR, i samarbeid med Animalia, utviklet
den norske utgaven av NC-appen. Desember og første del av januar
ble brukt til testing og språkvask, og i slutten av januar var systemet
klart til bruk. Appen skal være et hjelpemiddel for kårerne. Ved bruk
av appen kan kårerne laste inn informasjon om dyrene som skal kåres
direkte fra Storfekjøttkontrollen. Kåringen kan fylles rett inn i appen
og etter kåring sendes dataene tilbake til Storfekjøttkontrollen.

Av disse fordelene kan nevnes redusert testavgift på Staur, gratis
avstammingskontroll på okser som tas ut til Staur. De får også gratis
ungdyrkåring. Det foreløpig siste er gratis stambokføringsavgift
på 150,- kroner for alle hunndyr stambokført i besetningen siste år.
Dette viser hvor viktig disse besetningene er for TYR.
Per januar 2015 hadde TYR 50 godkjente Aktive Avlsbesetninger.
Dette er en økning på seks besetninger fra 2014.
Disse fordeler seg slik på raser med fjorårets tall i parentes:
Aberdeen Angus: 10 (8)
Charolais:
20 (18)
Hereford:
10 (9)
Limousin:
6 (5)
Simmental:
2 (2)
Tiroler:
2 (2)
Per januar 2016 har TYR 63 godkjente Aktive Avlsbesetninger.
Dette er en gledelig økning på 13 besetninger!

Målet med det nordiske samarbeidet er å fortsette å utvikle applika
sjonen samtidig som man ønsker å få en mer ensartet modell for
kåring slik at det i fremtiden kan være mulig å sammenligne resultater
på tvers av landene.
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6. AKTUELLE SAKER, STATISTIKKER M.M.
A. Medlemstallet
Det har blitt jobbet aktivt i 2015 for å få flere medlemmer i TYR både av raselag, fylkeslag og TYR sentralt.
Dette har gitt resultater og medlemstallet har økt i løpet av 2015.
Per 31.12.15 har TYR totalt 1640 medlemmer.

Tabell: Oversikt over antall medlemmer i rase- og fylkeslag i TYR for de fire siste årene.
Medlemstall

2012

2013

2014

2015

Endring 2014 – 2015

Aberdeen Angus

163

158

147

147

0

Charolais

319

316

316

317

1

Hereford

169

171

163

168

5

Limousin

271

260

264

280

16

Simmental

102

95

101

119

18

Blonde d'Aquitaine

19

15

14

13

÷1

Dexter

58

63

58

62

4

Galloway

0

0

0

14

14

Highland Cattle

92

90

75

82

7

Tiroler Gravuieh

50

50

41

56

15

SUM RASELAG

1243

1218

1179

1258

79

TYR Akershus

55

55

77

87

10

TYR Buskerud

67

73

100

101

1

TYR Hordaland

46

45

72

74

2

TYR Møre og Romsdal

72

98

105

114

7

TYR Nordland

76

89

123

117

-6

TYR Innlandet

237

228

376

380

2

TYR Rogaland

87

88

178

182

4

TYR Sørlandet

62

88

102

104

2

TYR Sogn og Fjordane

11

13

33

35

2

TYR Trøndelag

130

122

205

219

14

TYR Vestfold

71

66

67

72

5

TYR Østfold

55

54

65

71

6

TYR Hålogaland

16

17

15

14

÷1

TYR Telemark

54

47

64

70

6

1039

1083

1582

1640

54

SUM FYLKESLAG
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B. TYR-magasinet

Det har vært utgitt fem nummer av TYR-magasinet i 2015. Noen av utgivelsene har eget tema.
Følgende tema har vært med i 2015: helse, registreringer, øknomi og bygg. Et blad var uten tema,
da det var behov for generell informasjon. Fylkes- og raselagene tilbys spalteplass i TYR-magasinet.
Dette er noe de fleste benytter seg av. Rekkefølgen på fylkes- og raselagene rulleres årlig.
I tillegg til TYR-magasinet sender vi ut et informasjonsskriv via e-mail til alle vi har registrert mailadresse
til minimum tre ganger per år. Dette er svært viktige kommunikasjonskanaler for TYR, da det er den
eneste kontakten vi har direkte til hele medlemsmassen, og tilbakemeldingene er også at medlemmene
er godt fornøyde med bladet.

C. Ammekutallet
Ammekua fordeler seg slik med hensyn til geografi, antall søkere med ammeku og gjennomsnittlig
besetningsstørrelse – tallene er hentet fra Landbruksdirektoratet og baserer seg på søknad om
produksjonstilskudd per 31.07. det aktuelle år.
Antall dyr / søkere
FYLKE

Snitt

2014

2015

2014

2015

Østfold

2309/124

2388/127

18,6

18,8

Akershus

2814/147

3016/152

19,2

19,8

24/2

23/2

12

11,5

Hedmark

8649/386

9147/377

22,4

24,3

Oppland

10968/625

11670/637

17,5

18,3

Buskerud

4906/274

5025/268

17,9

18,6

Vestfold

3010/112

2945/117

26,8

25,2

Telemark

2606/192

2759/196

13,5

14

Aust-Agder

1635/130

1957/129

12,6

12,7

Vest-Agder

2700/205

2745/204

13,1

13,4

Rogaland

9266/699

9683/703

13,2

13,8

Hordaland

2793/329

2745/304

8,4

9

Sogn og Fjordane

1844/235

1923/232

7,8

8

Møre og Romsdal

3705/283

3793/282

13,1

13,5

Sør-Trøndelag

4324/300

4546/313

14,4

14,5

Nord-Trøndelag

7617/405

7997/408

18,8

19,6

Nordland

5491/361

5306/341

15,2

15,6

896/70

943/73

12,8

12,9

72/7

104/10

10,2

10,4

75 655/4884

81 191/4875

15,5

16,7

Oslo

Troms
Finnmark
SUM
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D. Seminstatistikk
Innenlandsmarkedet
Tabellen under viser brukte/fakturerte doser av kjøttfesemin i seminårene 2013, 2014 og 2015.
Man kan også se antall endringer i prosent og endringer i antall doser fra siste året.
Tabell. Oversikt over brukte/fakturerte doser for de tre siste årene.
Endring fra i fjor
2013

2014

2015

%

Antall doser

1773

1738

2133

23

395

81

106

97

÷8

÷9

5553

5357

6831

28

1474

Dexter

76

69

90

30

21

Galloway

58

58

69

19

11

Hereford

2210

2238

2507

12

269

52

34

70

106

36

Limousin

4912

5290

6593

25

1303

Simmental

1453

1573

1792

14

219

277

261

329

26

68

16445

16724

20511

23

3787

2881

2952

3190

8

238

Aberdeen Angus
Blonde d'Aquitaine
Charolais

Highland Cattle

Tiroler Grauvieh
Sum
Melkesimmental

2015 var et veldig godt seminår og ga hele 23 % økning i brukte/fakturerte doser av kjøttfe.
Det er ganske jevn fordeling på brukte/fakturerte doser i kjøttfebesetninger og i mjølkekubesetninger.
Det er noen flere doser brukt i kjøttfebesetninger.
Tall fra Geno viser at det er født 2040 kalver i 2015 i mjølkekubesetninger (i Kukontrollen) som har ei reinrasa mjølkeku
til mor og en kjøttfe seminokse til far.
I tabellen under har vi hentet tall fra Geno avlsplan hvor vi kan se hvor mange mjølkekuer det ønskes kjøttfesemin på.
Mjølkekuprdusenter kan gjennom Geno avlsplan legge til om de ønsker å benytte kjøttfesemin på enkeltdyr som enten skal utrangeres
eller ved eventuelt å bygge seg opp en kjøttfebesetning. Sum alle raser samsvarer bra med antall fødte kalver i kukontrollen som vist over.
Tabell: Fordeling av valgt kjøttfesemin i Geno avlsplan for 2015.
Rase

Antall

Aberdeen Angus

175

Charolais

1221

Hereford

364

Limousin

708

Simmental

138

Sum raser

2606
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7. FORSLAG TIL ARBEIDSPROGRAM
TYR som avls- og interesseorganisasjon skal ha fokus på og arbeide
målrettet for å styrke norsk storfekjøttproduksjon. Virkemidlene
for å nå disse målene er:
•   Faktabasert avl der vi har som mål å avle fram de beste avlsdyrene
med basis i grovfôr.
•   Styrke økonomien for den spesialiserte storfekjøttproduksjon
gjennom økt fokus på lønnsomhet både gjennom økte budsjett
midler og økte priser i markedet.
•   Utvikle og styrke rollen til både raselag og fylkeslag gjennom
konstruktivt og målrettet samarbeid der oppgavene er klarlagte
og definerte.
Hovedmålene og de langsiktige målene ligger fast og er:

AMMEKUAS ROLLE I NORSK STORFEKJØTTPRODUKSJON.
Produksjon av kvalitet på norske ressurser.
For 2016 skal vi i tillegg ha sterk fokus på:
ØKT MORDYRTALL I AMMEKUNÆRINGEN.
Delmål:
•   Organisasjon og økonomi
•   Ytterligere styrking av TYRs økonomi, finansiert gjennom
felleskapsmidler.
•   Bidra til at det blir opprettet faglige arenaer med erfarings
utveksling for våre medlemmer lokalt – gjerne som kjøttfekafeer.

• Marked / rammebetingelser

•   Jobbe aktivt med bevisstgjøring av ammekua som en viktig
bidragsyter for å opprettholde et distriktslandbruk, og som
kulturlandskapspleier.
•   Øke forståelsen for at ammekua er en selvstendig næring
som må ha egne virkemidler.

• Informasjon / medlemsaktivitet

•   Utvikle og ta i bruk ny TYR-nettside i løpet av 1. halvår.
•   Jobbe aktivt for at landbruksutdanningen på alle nivå tar
hensyn til og prioriterer utdanning i takt med endringer
i storfeholdeti Norge.
•   TYRs aktuelle tema-ark knyttet til ammekuproduksjon
gis ut i ny utgave i løpet av året.
•   Sende ut nyhetsbrev per e-post til alle medlemmer
vi har gyldig mailadresse til minst hvert tertial.
•   Delta aktivt på arrangementer og messer som er
relevant for ammekunæringen.

• Avlsarbeidet

•   Bidra til at avlsplaner for kjøttfe blir tilgjengelig i Storfekjøtt
kontrollen.
•   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 2017/2018.
•   Besøke aktive avlsbesetninger i løpet av året.
•   Innføre gruppeindekser som en del av målet mot totalindekser.
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8.  INNKOMNE FORSLAG
Fra medlemmene Nils-Ole Robøle og Kristin Fysmo har det kommet forslag knyttet til:

Sak 1.   Forenkling av stambokføring
Sak 2.   Storfekjøttkontrollen knyttes opp mot Genos fruktbarhetskalender (app)
Styret har behandlet saken. Forslagene med styrets innstilling ligger vedlagt i årsmøtedokumentene.

9.  FORSLAG TIL ENDRING I MEDLEMSKONTINGENT 2017
(herunder kontingent til fylkeslagene)
TYRs medlemskontingent ble sist endret på årsmøte 2014,
gjeldende fra 2015.

Styret har vurdert medlemskontingenten for 2017, og foreslår
overfor årsmøte om slike endringer:

Medlemskontingenten i TYR har i dag slik inndeling:

Medlemskontingent
TYR-magasinet
Serviceavgiften

kr 100,kr 550,kr 800,- + mva.

Totalt TYR sentralt

kr 1450,-

Medlemskontingent
TYR-magasinet
Serviceavgiften

kr 100,kr 550,kr 650,- + mva.

Totalt TYR sentralt

kr 1300,-

I tillegg har vi støttemedlem- og abonnementsavgift som er lik
TYR-magasinet som er på kr 550,-.
Årsmøtevedtak i 2012 gjør at alle medlemmer i TYR må være medlem
i sitt respektive fylkeslag. Dagens sats er kr 300,-.
Det er TYR sentralt som krever inn denne kontingenten,
samt kontingent for de medlemmene som ønsker å være
medlem i et raselag.
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Medlemskontingenten for TYR sentralt økes med kr 150,- eks. mva.
Økningen legges på serviceavgiften. Medlemskontingent til regionog fylkeslag foreslås uendret.

10. VALGKOMITEENS INNSTILLING
Valgkomiteen har bestått av Torleif Susort (leder) fra Region Vest, Onar Lima fra Region Sør, Ståle Westby fra Region Øst,
Ole Johnny Olden fra Region Midt og Tore Kyllingmo fra Region Nord.
Har du spørsmål eller kommentarer til denne innstillingen? Kontakt leder i valgkomiteen Torleif Susort på tlf. 906 40 656

Styret
Styreleder
Leif Helge Kongshaug, 6530 Averøy (gjenvalg) for 1 år

Årsmøtets ordfører, som velges for 1 år
Vermund Lyngstad,1892 Degernes (ny) (tidligere styremedlem)

Nestleder
Inger Johanne Bligaard, 5563 Førresfjord (gjenvalg) for 1 år

Årsmøtets varaordfører, som velges for 1 år
Jan Håvard Refsethås, 7383 Haltdalen (gjenvalg)

Styremedlem
Magnus Johansen, 3174 Revetal (gjenvalg) for 2 år

Kontrollkomiteen
Asmund Vandsvik,7629Ytterøy (ny) velges for 3 år.
1. vara: Bjarte Nes, 2653 Gausdal (gjenvalg) velges for 1 år
2. vara: Arne Jan Midtigård, 8135 Sørarnøy (gjenvalg)velges for 1 år.

Styremedlem
Torill Helgerud, 3404 Lier (ny) for 2 år
Styremedlem
Per Øyvind Sola, 3070 Sande i Vestfold (gjenvalg) for 2 år
Varamedlemmer til styret, som velges for 1 år:
1. vara: Erling Gresseth, 7520 Hegra (ny)
2. vara: Merete Skarland Mørk, 7376 Helleland (ny)
3. vara: Olav Brakestad,5965 Hundvin (ny) (tidliger 4. vara)
4. vara: Birger B. Bull,9130 Hansnes (ny)

Valgkomiteen, som velges for 2 år
Medlem Region Øst: Linda Engebretsen, 2210 Granli (ny)
Medlem Region Sør: Onar Lima, 4330 Ålgård (gjenvalg)
Medlem Region Vest: Torleif Susort, 5565 Tysværvåg (gjenvalg)
Leder i valgkomiteen, som velges for 1 år
Torleif Susort, 5565 Tysværvåg (gjenvalg)
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Til notater:
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Til notater:
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