Mailinformasjon september 2019
En beitesesong er i ferd med å avsluttes, og
selv om det meldes om noe variasjon, så
tror vi alle kan være enige om at sommeren
2019 har vært bedre enn sommeren 2018

Johanna er ei positiv jente vi gleder oss til å bli
bedre kjent med

Fagkonsulent avl- Julie Vaagaasar har
heretter hovedansvar for fenotypetesten og
det som skjer på Staur
Endringer i administrasjonen
Både avlskonsulent Solvei Cottis Hoff og
prosjekt og administrasjonsmedarbeider
Christina Blakstad skal ut i
svangerskapspermisjon nå i høst. I deres
sted har vi fått inn vikarer.
Johanna Aglen har i likhet med mange av
oss i TYR, en master i husdyrvitenskap.
Hun har arbeidserfaring fra blant annet
ammekufjøs og hundesenter.
Masteroppgaven hennes omhandlet
fruktbarhet på NRF. Johanna skal være
vikar for Solvei og er allerede godt i gang.
Hun har hovedansvar for stambokføring og
kontakt mot Animalia. Johanna treffer du
på 95 29 08 57 eller johanna@tyr.no

Som vikar for Christina kommer Veronica
Fjeld Sørensen. Hun er blant annet
ammekuprodusent på Gjøvik, har fullført
Biffakademi og er tillitsvalgt i
Felleskjøpet. Veronica kommer fra stilling
som kategorisjef i Natre Vinduer AS på
Biri. Veronica starter hos oss 01.10.19,
men har vært på besøk for å lære litt om
TYR i uke 37.

Vi gleder oss til Veronica starter hos oss 01.
oktober

Fenotypetesten 2019/20
Pulje 1 og 2 er godt etablert på Staur og
mange av oksene i pulje 1 har startet testen
– de siste i denne pulja starter 19.09.19.
Pulje 3 er også tatt ut – disse kommer inn
til Staur i uke 39
Følg med på www.tyr.no for jevnlige
oppdateringer fra fenotypetesten
Høsten er messetid
Det er mange messer og arrangementer
som TYR er engasjert i. Noen steder er det
fylkeslagene som har alt ansvar, - og andre
steder er administrasjonen med. Det har
allerede vært avholdt landbruksmesser i
Nord-Norge både i Balsfjord og på Horva,
Gladmat i Stavanger, Dyregod i
Batnfjordsøra, og denne helga (13.15.09.19) er det Dyrsku`n i Seljord. Der
skal det blant annet være storfeutstilling.
Midt i Matfatet på Hamar kommer neste
helg. Agrovisjon finner sted i Stavanger
01.-03.11.19 og Storfe 2019 27.-28.
november på Gardermoen. For at ting skal
fungere på disse arrangementene er vi helt
avhengig av at lokale medlemmer stiller
opp. Tusen takk til alle som legger ned en
enorm dugnadsinnsats for å vise frem vår
flotte produksjon og ammekyrne i Norge.
Nye øremerkenummer
1. januar 2020 vil store deler av landet få
nye fylkes- og kommunenummer.
Produsenter i de berørte områdene vil som
følge av dette få nytt produsentnummer.
Det vil fortløpende bli sendt ut og publisert
mer informasjon om dette fra
varemottakene og andre. Sjekk at
kontaktopplysningene dine er korrekte hos
Landbrukets Dataflyt – dette er det samme
som het Produsentregisteret tidligere, slik

at all nødvendig informasjon
når deg som produsent.
Etter årsskiftet skal du bruke nytt
produsentnummer for å logge på hos
landbrukets aktører.
Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt
med Landbrukets Dataflyt:
post@landbruketsdataflyt.no eller telefon
22 05 47 30

Bilde fra OS ID

Dyreholds ID for storfe
Høsten 2019 vil alle storfeprodusenter bli
tildelt et nummer (dyreholds-ID) fra
Mattilsynet. Dette nummeret skal fra 2020
benyttes i øremerkene på storfe sammen
med individnummer som produsenten
velger selv. Storfe får tilsvarende
øremerker som småfe
Småfe har i over 10 år blitt merket med 7
sifferet identifikator (Dyreholds-ID) og 5
sifferet individnummer. Nå blir storfe
merket på samme måte.
Storfeets unike identitetsnummer skal
fortsatt være tolv siffer. Det kombineres av
det nye nummeret som Mattilsynet nå lager
og individnummeret. Forskjellen er at
de første syv sifrene nå er Dyreholds-ID og
de siste fem er individnummeret på dyret.

Produsenten kan fortsatt selv velge
individnummer når han/hun bestiller
øremerker.
Dyr som fødes og merkes fra og med 1.
januar 2020 skal ha øremerker med det nye
nummeret. Du skal ikke merke om dyrene
dine selv om du får nytt nummer. De skal
ha sine gamle merker til de slaktes / dør.
Du vil derfor både kunne ha dyr med
gamle øremerker, og dyr med nye
øremerker i besetningen.
Det nye nummeret på øremerket må også
brukes når du melder hendelser til
Husdyrregisteret. Dette gjelder hendelser
som for eksempel flytting av dyr, merking
og melde fødsel av dyr.
Mattilsynet vil gi deg nummeret, men du
kan også finne det selv i Mattilsynets
skjematjeneste når det nye nummeret er
klart. Mattilsynet opplyser at det
sannsynligvis vil skje i løpet av september.
Facebook
Sosiale medier er viktig – i dag er det
faktisk her en treffer det store flertallet.
TYR lanserte i uke 34 en ny liten filmsnutt.
I denne filmen er det professor Birger
Svihus som forteller at kjøtt fra storfe som
nyttiggjør seg norske ressurser, er en god
kilde til protein i et humant kosthold.
Filmen finner du på TYRs FB side – del
den gjerne.

Profesor Birger Svihus

På FB-siden ligger det også
en spørreundersøkelse relatert til klima og
storfekjøtt. Denne undersøkelsen er
publisert i feeden til folk under 25 år i alle
de store byene og i 8 mils omkrets rundt
disse. Det blir spennende å se resultatene
av denne. Svarene skal benyttes i en
oppgave til et kurs ved NMBU om
klimagasser, men vil også ha betydning for
vår kommunikasjon ut til forbruker slik at
denne kan bli enda mer målrettet.
Ellers er styreleder svært aktiv om dagen.
Erling Gresseth svarte blant annet opp da
den nye konsernsjefen i Nortura, Anne
Marit Panengstuen hadde en svært uheldig
uttalelse om rødt kjøtt i media rett før hun
tiltro stillingen i Nortura. Han har svart
opp Torgeir Knag Fylkesnes,
stortingsrepresentant og nestleder i SVs
kronikk «Ei ku tilpassa Amazonas eller
Norge?» Dette svaret kan leses på
www.tyr.no, og det er ett par andre innlegg
som ligger klare. Disse publiseres også på
vår nettside så snart de er trykket i media.

TYRs administrasjon ønsker dere alle en
fin høst og minner om søknadsfristen for
produksjonstilskudd 15.10.19 med
telledato 01.10.19. Gå inn på
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/pr
oduksjon-ogmarked/produksjonstilskudd/soknad-omproduksjonstilskudd for å lese mer om hva
du skal søke på nå og hvordan du etter
registrerer opplysninger.

