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TYR – DIN AVLS- OG 
INTERESSEORGANISASJON



TYR er en avls- og interess eorganisasjon 
for norske storfe kjøtt produsenter. TYR sin

målsetting er å fremme bærekraftig kjøtt produksjon 
med kjøtt fe og arbeide for å skape forståelse for denne 
drifts formen hos andre  organisasjoner, myndigheter og 
samfunnsgrupper.I Norgeharvimulighetentilåprodusere
storfe kjøtt på lokale, naturgitte ressurser. Vi har en unik 
dyrehelse status og et avlsarbeid som bygger på sunne og 
bære kraftige  verdier. Dette er elementer TYR setter i høysetet. 

NORSK STORFEKJØTT PRODUKSJON

BÆREKRAFTIG OG LØNNSOM 



KUNNSKAPSBASERT AVL

«Funksjonelle og friske 
dyr er en forutsetning for 
en effektiv storfekjøtt
produksjon.» 
Avlsarbeidet baseres på bærekraftige 
verdier. Målet er funksjonelle og friske dyr 
med optimalt grovfôropptak og god fôr-
utnyttelse samt gode moregenskaper.

TYR har ansvar for det  nasjonale 
 avls arbeidet på kjøttfe i Norge. 

Dette innebærergjennomføringavavls
program for de fem rasene Limousin, 
Charolais, Hereford, Aberdeen Angus og 
 Simmental. TYR organiserer fenotype-
testenpåStaur gårdiStangederalle
fem raser er representert. I tillegg til 
norsk produsert semin får også våre 
 medlemmer tilgang til  importert genetikk.  

TYR importerer også attraktiv genetikk 
for utvikling av ytterligere fem raser: 
Blonde d’Aquitaine,TirolerGrauvieh,
 Highland Cattle, Dexter og Belted Galloway.

Utviklingen i avlsarbeidet og all import 
gjøres i samråd med de enkelte raselagene.

Foto: Grethe Rindal



SYNLIG OG SLAGKRAFTIG 

TYR skal være synlig i  debatter som 
angår våre medlemmer og norsk 
storfekjøtt produksjon.  Organisa sjonen 
jobber for at ammeku næringa skal ha et 
godt økonomisk grunn lag for  utvikling og 
vekst. Dette innebærer nær kontakt med 
andre fagorganisasjoner i landbruket, 
næringsaktører og politiske myndigheter. 

KULTURLANDSKAP  
OG KLIMA

TYR er opptatt av ammekua sitt 
 potensiale til å produsere mat på 
 norske ressurser. Beitebruk i områder 
der annen mat ikke kan dyrkes samt 
ivaretakelse av kultur landskapet 
gir verdier i form av økt nasjonal 
selvforsynings grad og grunnlag for 
frilufts liv i skog og mark. I tillegg er 
 beiting i utmark et viktig element i 
 forhold til klima og global oppvarming. 
Gjennom vårt fokus på et bære kraftig 
avlsarbeid og utnyttelse av lokale, natur-
gitte ressurser bidrar TYR og ammeku-
produksjonen til løsningen på de 
 klimatiske utfordringene vi står overfor. 
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TYR som avls- og interesse-
organisasjon har ansvar for å bidra til 
at norsk storfekjøtt produksjon både 
er etisk  for svarlig, dyrevelferdsmessig 
god og drives i tråd med gjeldende 
lover og regler. 

Ammekua med kalv på beite i 
sommer halvåret gir rom for naturlig 
atferd. Avls arbeidet baserer seg på 
sunne og bære kraftige verdier som 
gir friske og robuste dyr. Kurs og fag-
møter med tema omkring dyrevelferd 
og management bidrar også til å 
heve kunnskaps nivået til både nye og 
 erfarne storfekjøtt produsenter. 

DYREVELFERD VI ER TIL FOR DEG!



• TYR jobber for å bedre de øko nomiske 
vilkårene for kjøttfe produsenter gjen-
nom sine faglige og politiske nettverk.

• Vi arrangerer blant annet kurs i 
samarbeid med Nortura for både 
nyoppstartede og videre kommende 
kjøttfe produsenter.

• Vi hjelper deg med stambokføring og 
avstamningskontroll.Sommedlem får 
du disse  tjenestene til sterkt
reduserte priser.

• Medlemskap i TYR inkluderer
TYR  magasinet – Norges eneste
 fag tidsskrift rettet direkte mot 
storfekjøtt produsenter. 

• Gjennom TYR får du medlemskap i et 
fylkes- eller regionlag som blant annet 
arrangerer  sosiale og faglige aktiviteter. 

• TYR har et godt samarbeid med de 
ulike raselagene som er  tilknyttet 
organisa sjonen. Som tillitsvalgt både i 
raselag og  fylkes-/ regionlag kan du  
påvirke veivalg for organisa sjonen og 
pådenmåtenendredinegen hverdag.

• TYR og Geno har nå inngått en avtale 
med TINE om avlsrådgiving på kjøttfe. 

• Flere gode medlemsfordeler finner du 
på: www.tyr.no/om-oss/
medlemsfordeler-i-tyr/Foto: Anita Høidalen



TYR 
Storhamargata 44, 2317 Hamar, 
tlf: 952 90 855, epost: tyr@tyr.no

Følg oss på Facebook!
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Du kan lese mer om TYR  
på vår nettside. Der kan  
du også melde deg inn. 

www.tyr.no 




