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Styrets melding 2019 

 
Innledning 
TYR har lagt bak seg et nytt arbeidsår. Etter mange år med en positiv utvikling i 
produksjonsøkonomien ble 2019 preget av endringer i klassifiseringssystemet og reduserte 
utbetalingspriser for norsk storfekjøtt. TYR sin grunnleggende holdning er at det må i større 
grad legges vekt på de konkrete innspillene TYR som organisasjon har gitt overfor 
slakteriene og Animalia. Inntektene i ammekuproduksjonen er generelt lav. Derfor er den 
svært sårbar overfor endringer i utbetalingsprisen til våre medlemmer. 
 
Norsk ammekuproduksjon skal produsere storfekjøtt på norske ressurser der grovfôr og 
beite er basis i fôrgrunnlaget. Produksjonsformen er et viktig bidrag til å opprettholde et 
aktivt distriktslandbruk og ivareta kulturlandskapet. Ammekunæringa skal direkte og 
indirekte være et godt bidrag til en bærekraftig storfekjøttproduksjon og bidra til økt 
sjølforsyningsgrad basert på norske ressurser. 
TYR mener det skal være rom for alle produksjonstørrelser i alle deler av landet, og med et 
stadig synkende melkekutall er ammekuproduksjonen et viktig bidrag til å opprettholde 
storfeantallet i distriktene. 
  
Utvikling  
Etter mange år med økt satsing på ammekuproduksjon er det mye som tyder på at 
denne utviklingen stopper noe opp. Dette har sammenheng med både signaler fra 
markedsregulator og prioriteringer knyttet til tilskudd fra Innovasjon Norge til nybygg. 
Med den utviklingen vi har hatt med hensyn  til nedgangen i antall melkekyr er det 
fortsatt nødvendig å prioritere innovasjonsmidler til de som ønsker å satse på den 
spesialiserte storfekjøttproduksjonen. 
 
 

 
 
 
 
Trenden i 2019 viser en liten nedgang i antall ammekyr i det som blir definert som 
kornområder, og tilsvarende en liten økning i grasområdene. Det er vanskelig å si om 
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Innledning
TYR har lagt bak seg et nytt arbeidsår. Etter mange år med en positiv 
utvikling i produksjonsøkonomien ble 2019 preget av endringer i klas-
sifiseringssystemet og reduserte utbetalings -priser for norsk storfe-
kjøtt. TYR’s grunnleggende holdning er at det må i større grad legges 
vekt på de konkrete innspillene TYR som organisasjon har gitt overfor 
slakteriene og Animalia. Inntektene i ammekuproduksjonen er generelt 
lav. Derfor er den svært sårbar overfor endringer i utbetalingsprisen til 
våre medlemmer.

Norsk ammekuproduksjon skal produsere storfekjøtt på norske res-
surser der grovfôr og beite er basis i fôrgrunnlaget. Produksjonsformen 
er et viktig bidrag til å opprettholde et aktivt distriktslandbruk og ivareta 
kulturlandskapet. Ammekunæringa skal direkte og indirekte være et 
godt bidrag til en bærekraftig storfekjøttproduksjon og bidra til økt 
sjølforsyningsgrad basert på norske ressurser.
TYR mener det skal være rom for alle produksjonstørrelser i alle deler 
av landet, og med et stadig synkende melkekutall er ammekuproduks-
jonen et viktig bidrag til å opprettholde storfeantallet i distriktene.

Utvikling 
Etter mange år med økt satsing på ammekuproduksjon er det mye 
som tyder på at denne utviklingen stopper noe opp. Dette har sam-
menheng med både signaler fra markedsregulator og prioriteringer 
knyttet til tilskudd fra Innovasjon Norge til nybygg. Med den utviklingen 
vi har hatt med hensyn til nedgangen i antall melkekyr er det fortsatt 
nødvendig å prioritere innovasjonsmidler til de som ønsker å satse på 
den spesialiserte storfekjøttproduksjonen.

Utfasingen av eksportstøtte til Jarlsbergost medfører en reduksjon 
av melkevolumet på mellom 80 og 100 millioner liter melk. Dette vil 
trolig medføre at en større andel storfekjøtt må komme fra ammeku 
produksjonen. Avtalen om salg av melkekvoter som er inngått på bak-
grunn av denne beslutningen, viser at den største interessen for å selge 
melkevoter er i de fylkene der gras- og utmarksressursene er størst. 

Forutsatt at melkeytelsen fortsetter å øke, 
importvolumet av melkeprodukter er på 
dagens nivå, og et forbruk av storfekjøtt 
opprettholdes, vil fordelingen mellom antall 
melkekyr og antall ammekyr mest sannsynlig 
bli som vist i figuren til venstre.

Reduksjon i antall melkekyr kan bli større 
hvis forbruket av melkeprodukter i det norske 
markedet går ytterligere ned de neste årene. 
Forutsetningen for denne beregningen er at 
produksjonsøkonomien for ammeku oppret-
tholdes minst på 2018 nivå og at det gis full 
kompensasjon for prisveksten.
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dette er en vedvarende trend eller en konsekvens av innføringen av ny AK sone 5 B på 
Vestlandet. 
 
Utfasingen av eksportstøtte til Jarlsbergost medfører en reduksjon av melkevolument 
på mellom 80 og 100 millioner liter melk. Dette vil trolig medføre at en større andel 
storfekjøtt må komme fra ammekuproduksjonen. 
Avtalen om salg av melkekvoter som er inngått på bakgrunn av denne beslutningen 
viser at den største interessen for å selge melkevoter er i de fylkene der gras- og 
utmarksressursene er størst. Forutsatt at i  melkeytelsen fortsetter å øke, importvolumet 
av melkeprodukter er på dagens nivå og et forbruk av storfekjøtt opprettholdes, vil 
fordelingen mellom antall melkekyr og antall ammekyr mest sannsynlig bli slik: 
 
 
 
 

 
 
Reduksjon i antall melkekyr kan bli større hvis forbruket av melkeprodukter i det norske 
markedet går ytterligere ned de neste årene. 
Forutsetningen for denne beregningen er at produksjonsøkonomien for ammeku 
opprettholdes minst på 2018 nivå og at det gis full kompensasjon for prisveksten. 
Det er fortsatt en tendens til at grasarealet på Vestlandet blir redusert, mens det øker 
noe i Østlandsfylkene. Endringer på Østlandet skyldes at kornareal går over til grasareal.  
Utviklingen i antall ammekyr målt mot telledato per mars viser, ifølge søknader om 
produksjonstilskudd,en liten økning mellom år. Antall dyr det søkes tilskudd for er 
naturlig høyere på høsten enn antall kyr det søkes om per mars året etter. Antall mordyr 
per mars hvert år er det beste grunnlaget for å se på utviklingen mellom år. Per mars 
2019 ble det søkt om produksjonstilskudd på 92750 kyr. 
Framover er det flere elementer som vi påvirke antall storfe mordyr framover. Antall 
melkekyr blir i stor grad påvirket av behovet for melk, mens antall ammekyr blir i større 
grad styrt av økonomi og markedsdekning på storfekjøtt. 
Siste prognose fra Nortura viser følgende markedsbalanse i 2020 
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I figuren til venstre ser vi at trenden i 2019 viser 
en liten nedgang i antall ammekyr i det som blir 
definert som kornområder, og tilsvarende en 
liten økning i grasområdene. Det er vanskelig 
å si om dette er en vedvarende trend eller en 
konsekvens av innføringen av ny AK sone 5 B 
på Vestlandet.
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Det er fortsatt en tendens til at grasarealet på Vestlandet blir redusert, 
mens det øker noe i Østlandsfylkene. Endringer på Østlandet skyldes at 
kornareal går over til grasareal. 

Utviklingen i antall ammekyr målt mot telledato pr. mars viser, ifølge 
søknader om produksjonstilskudd, en liten økning mellom år. 
Antall dyr det søkes tilskudd for er naturlig høyere på høsten enn antall 
kyr det søkes om pr. mars året etter. Antall mordyr pr. mars hvert år er 

det beste grunnlaget for å se på utviklingen mellom år. Pr. mars 2019 
ble det søkt om produksjonstilskudd på 92 750 kyr.

Framover er det flere elementer som vil påvirke antall mordyr framover. 
Antall melkekyr blir i stor grad påvirket av behovet for melk, mens antall 
ammekyr blir i større grad styrt av økonomi og markedsdekning på 
storfekjøtt. Dette gir en andel av norsk storfekjøtt på om lag 85% som 
er det desidert laveste av alle norske landbruksproduksjoner.

Bærekraftig storfekjøttproduksjon på norske ressurser. 
TYR’s visjon «Norsk storfekjøttproduksjon – bærekraftig og lønnsom». 
er forankret i det norske avlsarbeidet på kjøttfe der vi prioriterer å avle 
fram storfe som er gode på grovfôropptakskapasitet og fôrutnyttelse. 
Så vidt vi kjenner til så er det ingen andre avlsorganisasjoner i noen 
annet land som har vært så tydelig i sine prioriteringer i avlsarbeidet på 
storfe.

At TYR har prioritert dette i 20 år har vært et riktig valg,  og vil bli 
enda mer viktig framover med stort fokus på bruk av lokale ressurser 
og økt nasjonal selvforsyningsgrad. Dette mener vi er bærekraftig 
matproduksjon også sett i et klimaperspektiv. Det kan dokumenteres 
at norsk storfekjøttproduksjon i snitt har et utslipp av klimagasser tils-
varende halvparten av importert storfekjøtt. Bærekraft er mer enn bare 
klima. Norsk ammeku med kalv som utnytter beite på inn- og utmark  i 
store deler av sommerhalvåret er bærekraftig i den forstand at de utny-
tter lokale grasressurser og omdanner dette til høyverdig protein. 

TYR jobber for at vi skal ha en produksjonsform som prioriterer norsk 
ressurser. Import av soya og palmeolje  som andel i fôrråvare kan bli 
landbrukets akilleshæl, og derfor må  avlsarbeidet som TYR står for i 
større grad bli en del av løsningen for norsk storfekjøttproduksjon.

TYR har derfor overfor markedsaktørerne vært tydelig på at  verd-
settingen av slakt ikke skal bidra til å prioritere en enda mer intensiv 
produksjonsform  som ikke ivaretar det norske avlsarbeidet på kjøttfe 
slik det er vært prioritert de siste 20 årene. TYR mener at norsk stor-
fekjøtt med basis i ekte norske råvarer som gras, grovfôr og beite må 
gis en merverdi i markedet. At også ammekua er et viktig bidrag til å 
opprettholde distriktslandbruket bør også være en del av diskusjonen i 
de prioriteringene som norsk landbruk gjør framover.

Produksjonsøkonomien
Etter flere år med positive utvikling i produksjonsøkonomien opplever 
mange at 2019 var et år med negativ utvikling der en registrerer netto 
nedgang i utbetalingspris på kr 3-4/kg kjøtt.
Den negative utviklingen kan være alvorlig for økonomien i amme-
kunæringa, og kan føre til redusert produksjon av storfekjøtt. 

Dekningsgraden på om lag 85% norskprodusert storfekjøtt bør ikke bli 
lavere. Dette vil kunne utfordre importvernet.

TYR har vært tydelig på at endringer som har skjedd innen klassifiser-
ing av storfeslakt har vært uheldig. Som organisasjon savner vi fortsatt 
dokumentasjon som underbygger dette systemet og at det gir en riktig 
og rettferdig vurdering av slaktet. 

Flere satser på ammeku som helårsproduksjon eller i kombinasjon 
med annet inntektsbringende arbeid. En god og stabil økonomi i 
produksjonen er nøkkelen til at unge bønder vil satse på ammeku som 
heltidsnæring. I fylkene Buskerud, Agder-fylkene, Akershus, Telemark, 
Vestfold og Østfold utgjør ammekua over 50% av alle kyr i disse fylk-
ene.

Det skal være rom for alle størrelser av ammekubruk i hele landet, og 
det er arealgrunnlaget på gården eller området rundt som vil være 
avgjørende for størrelse på besetning. Tilgang på beiteressurser og økt 
beitebruk er faktorer som bør påvirke hvilke områder som har det beste 
grunnlaget for økt ammekuproduksjon.

En god meningsutveksling om rammebetingelser, markedsbalanse og 
målretting av virkemidler har vært prioriterte arbeidsområder for TYR i 
2019. Målrettet arbeid har ført til økt forståelse for nødvendigheten av 
konkrete tiltak. Dette kommer alle storfekjøttprodusenter til gode.

Økonomiske tiltak framover må prioriteres slik at produksjonen blir i de 
områdene som er best egnet for å utnytte grasareal og beite på inn- og 
utmark. Dette bidrar til et åpent kulturlandskap og er et godt virkemid-
del for å ta vare på distriktslandbruket.

Jordbruksoppgjøret 2019
Jordbruksforhandlingene mellom staten og faglagene er regulert i 
Hovedavtalen. Hensikten med avtalen er å regulere tiltak som er egnet 
til å fremme fastlagte mål for jordbruket. I forbindelse med jordbruk-
soppgjøret 2019 har TYR vært klar på hva som er viktig for utviklingen i 
den spesialiserte storfekjøttproduksjonen.
TYR’s forslag til tiltak i årets jordbruksforhandlinger framkom etter 

Produksjon Tilførsler
tonn

Endring Importkvoter Engrossalg tonn Endring Markeds-
balanse

Reg. lager
01.01.20*

Storfe/kalv 85 900 -1% 9 000 1 99 600 0% -4 700 1 751

Lam 19 100 -1% 806 2 19 900 +9% 0 2 891

Sau 4 900 +6% 4 100 -34% +800 26

Gris 128 800 -2% 2 350 3 132 000 0% -800 2 162

Egg 66 700 +2% 700 4 66 400 +1% +1 100 520

Siste prognose fra Nortura viser følgende markedsbalanse pr. januar 2020:

* Reguleringslageret ved starten av året inngår ikke i markedsbalansen for 2020. 

1. For storfe er det inkludert en antatt SACU-import av 4756 tonn storfekjøtt m/ben. WTO-Kvoten på 1084 tonn, EU-kvote på 2,500 tonn og GPS-kvote på 665 tonn  
    biffer og fileter (omregnet til storfekjøtt m/ben).
2. Importen inkluderer WTO-kvoten på 206 tonn og import av 600 tonn fra Island.
3. Importen inkluderer spekk (750) tonn, WTO-import på 700 tonn i 2020 (av kvoten på 1,3181 tonn)
4. Forutsetter i prognosen en import på 700 tonn egg i 2020.

Kilde: Nortura
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innspill og høringer fra raselag og region-/ fylkeslag, samt interne pros-
esser i økonomiutvalget og i styret.

Hovedbudskapet i TYR’s forslag til tiltak har i år som tidligere år vært 
forankret i vår visjon: Norsk Storfekjøttproduksjon – bærekraftig og 
lønnsom. TYR’s prioriteringer har blitt presentert i møte med  
Landbruks- og Matdepartementet, Norges Bondelag, Norsk Bonde - og 
Småbrukarlag, Nortura og KLF i forkant av jordbruksforhandlingene. 

TYR’s prioriteringer i forkant av jordbruksoppgjøret 
2019-2020:

1. Økt bruk av beite- og grovfôrressurser i norsk storfekjøtt-         
produksjon. 
• Gjennomgang av dagens ordning med AK-tilskudd. Dette for i 

større grad å sikre at arealets virkelige produksjonsgrunnlag blir 
lagt til grunn og ikke bare dagens soneinndeling. 

• Innføring av tiltaket «Ku med kalv på beite»,  med en verdi av kr 
2000 per ku med kalv. Dette som et viktig bidrag for økt beitebruk, 
klimatiltak og bedre dyrevelferd.

2. Tilskudd til små og mellomstore ammekubruk.
• TYR støttet forslaget om slikt tilskudd for små og mellomstore 

bruk i 2019 og mente dette også burde innbefatte ammekubruk. 
Da dette bare ble gjort gjeldene for melkebruk, må dette  nå også 
gjelde for ammekubruk. Sats kr 1400 til ku nr 40.

3. Driftstilskudd.
• Forslag om økt driftstilskudd i sone 1-4 , der de første 25 dyrene 

fikk størst økning både i sone 1-4 og sone 5-7

4. Økt tilskudd til norsk kjøttfeavl.
• TYR har i en årrekke hevdet at norsk avlsarbeid på kjøttfe er sterkt 

underfinansiert. Det er den eneste avlsorganisasjonen som har 
fokus på økt grovfôropptakskapasitet og fôrutnyttelse i sitt avls-
mål. Dette er viktige elementer for å øke sjølforsyningsgraden på 
norske ressurser, samt et viktig bidrag i klimaspørsmålet.

5. Andre tiltak:
• Forslag om økt sats for tilskudd til avløsning, samt produksjonsk-

rav og driveplikt på areal.
• Fjerne fett-trekk som et krav knyttet opp mot kvalitetstilskuddet.

Kravet fra faglaga hadde en ramme på 1920 mill. kr. der budsjettmidler 
utgjorde 1360 mill. kr. Hovedkravet var landbruk over hele landet 
samt optimalisering av gras- og kornproduksjon. Faglaga og statens 
forhandlingsutvalg ble enig om en avtale med en total ramme på 1240 
mill. kr. Budsjettmidler utgjorde 730 millioner, målpris med om lag 250 
millioner, og resten er overføringer fra 2018, og endret verdi av jordb-
ruksfradraget.

TYR er skuffet over at det ikke ble innført et målrettet tiltak som ku 
med kalv på beite er, samt at det ikke ble  innført samme ordning for 
små og mellomstore ammekubruk slik det er for melkebruk.

At TYR som eneste avlsorganisasjon som avler på dyr som skal vokse 
på norske ressurser som gras og  grovfor ikke fikk økte midler til dette 
avlsarbeidet er og svært skuffende.
Økt driftstilskudd og husdyrtilskudd er positivt, samt at det ikke ble 
endringer i kvalitetstilskuddet slik faglaga foreslo kan og settes på 
plusskontoen sett fra ammkunæringen sin side 

Styrets arbeid
Styret har hatt et godt men krevede arbeidsår. Hovedfokus har vært 
rettet mot en bedret produksjons- og organisasjonsøkonomi. Det er 

nedlagt et målrettet og effektivt arbeid i forhold til planlagte aktiviteter 
og mål for styrearbeidet etter siste årsmøte. 
Saken som har omhandlet samarbeidsavtalen om kjøp av tjenester fra 
Geno har vært krevende, men ny avtale ble signert i april. 
Nye økonomiske betingelser vil gjelder fra 2020, og økte kostnader/ 
reduserte inntekter kan føre til redusert aktivitetsnivå 

Det er i meldingsåret behandlet 128 saker i styret. Spørsmålene knyttet 
til rødt kjøtt og helse samt storfekjøttproduksjon og klima har vært 
sentrale tema i kommunikasjonen fra TYR i 2019. Styret har og vært 
tydelig på at endringer i klassifiseringssystemet som bidrar til ytterlig-
ere intensiv produksjon med økt bruk av kraftfôr ikke bygger opp under 
det avlsarbeidet som TYR har prioritert i over 20 år.
Det er i meldingsåret laget nye faktabaserte informasjonsfilmer som 
setter norsk storfekjøttproduksjon i riktig kontekst knyttet til disse 
vanskelige kommunikasjonsutfordringene

Hovedmålene for ammekuproduksjonen ligger fast og ytterligere sty-
rking av inntektsmulighetene for den norske storfekjøttprodusenten er 
prioriterte mål for styret.

Ett av styrets fokusområder har vært en bedring av økonomien og 
dermed organisasjonens handlefrihet til å gjøre gode prioriteringer for 
våre medlemmer. 

Medlemsutviklingen
Etter flere år med vekst i antall medlemmer har veksten stoppet noe 
opp. Pr. 31.12. 2019 hadde vi 1979 medlemmer, noe som er 36 færre 
enn i 2018. Det er kommet mange nye, men flere av våre tidligere med-
lemmer har sluttet med ammekuproduksjon. Økt medlemsoppslutning 
er viktig framover.

Avlsarbeidet
Avlsarbeid er langsiktig, TYRs prioritering i avlsarbeidet gjennom 
mer enn 20 med fokus å avle på storfe som skal vokse godt på gras, 
grovfôr og beite, samt unytte dette fôret optimalt har aldri vært så 
viktig som nå. Norsk sjølforsyningsgrad, med økt bruk av norske res-
surser, er derfor avgjørende for norsk landbruk i et framtidsperspektiv.

Avlsarbeidet på kjøttfe og hvordan dette skal drives er beskrevet i rase-
lagenes avlsplaner og overordna dokumenter i TYR.
Prioriteringer i rangtallet for alle raser har en vektlegging på dyrets 
grovfôropptakskapasitet og fôrutnyttelse på om lag 50%.

Avlsplaner og styrende dokumenter revideres årlig, og i 2019 har det 
vært nødvendig med noen justeringer knyttet til rolle- og ansvarsforde-
lingen mellom raselagenes avlsutvalg og TYR’s administrasjon.

TYR har for tredje året på rad eksportert  embryo av Angus til Island. 
Norsk genetikk er også etterspurt i andre land. Et eksportprosjekt ble 
satt i gang i 2019. Dette vil bli fulgt opp i 2020.
Ny avlsforsker for GS ble ansatt i mars, og prosjektet kjøres etter de 
oppsatte fremdriftsplanene. De første GS-testene vil bli klare i første 
del av 2020. Avlsverdier på GFO og FUP vil etter planen bli tilgjengelig i 
løpet av første halvår 2020. Målet er også at vi skal gå over fra rangtall 
til avlsverdier og for egenskapene i fenotypetesten.

Mål og tiltak 
Som organisasjon har vi i meldingsåret jobbet målrettet med tiltak for å 
styrke ammekuproduksjonen med ulike virkemiddel:

Faktabasert avl der vi har som mål å avle fram de beste avlsdyrene 
med fokus på grovfôropptakskapasitet og fôrutnyttelse.
Styrking av økonomien i næringen gjennom målrettet bruk av         
budsjettmidler og økte priser i markedet.
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Faktabasert kommunikasjon knyttet til storfekjøttproduksjon i et 
klimaperspektiv samt ernæringsspørsmål om rødt kjøtt. Utvikle 
fylkeslagene sin rolle som en sentral del av interesseorganisasjonen 
og som et viktig bindeledd til våre medlemmer.

Delmålene som ble definert i arbeidsprogrammet for 2019 er nådd. Vi 
vil fortsette å jobbe med organisasjonsbygging og felleskapstekning 
både som avls- og interesseorganisasjon.

TYR har deltatt på følgene landbruksutstillinger og messer i 2019:
• Landbruksmessa i Balsfjord 
• Gladmatfestivalen i Stavanger 
• Dyregod-dagane i Gjemnes
• Horva – Nordnorsk landbruksutstilling i Sandnessjøen
• Dyrskun i Seljord 
• Midt i Matfatet på Hamar 
• Agrovisjon i Stavanger
• Storfe 2019, Clarion Hotel og Congress, Gardermoen

Biffakademiet ble arrangert i samarbeid med Nortura etter tidligere 
modell og ansvarsfordeling.

Årets ammekuprodusent ble Oddbjørn Engen fra Innfjorden i Møre og 
Romsdal. Utmerkelsen er opprettet av Nortura, Animalia og TYR for å 
øke bevisstheten rundt god drift i ammekuproduksjonen. 

TYR er en aktiv part i Helsetjenesten for storfe i form av deltakelse i 
fagstyremøter og innspill til helsetjenestens aktiviteter.

Etter samlokalisering med Geno og Norsvin arbeides det målrettet med 
å kunne ta ut synergier på områdene innkjøp, FoU, IT og økonomi. 
Videre er TYR med i flere prosjekter sentralt og lokalt der det er fokus 
på økt storfekjøttproduksjon. 

Styret 
Styret i TYR har i 2019 hatt følgende sammensetning: 
Erling Gresseth (leder)
Ann Kristin Nes (nestleder)
Torill Helgerud
Per Øivin Sola
Per Ivar Laumann 
Kristian Hovde

1. varamedlem til styret, Mari Østbye har deltatt fast på styremøter. I 
tillegg har daglig leder deltatt i alle møter. Ordfører har vært med i 
møtene der saker knyttet til ledermøte og årsmøte er blitt diskutert.

Personalet
Det er i organisasjonen 10 faste ansatte. I tillegg har organisasjonen en 
innleid avlsforsker fra Aninova i en 50% stilling. Organisasjonen leier inn 
tjenester til regnskap, lønn, IT, produksjon og distribusjon av semin.

Økonomi
TYRs regnskap for 2018 balanseres med et overskudd på kr. 178 933. 
Styret foreslår at årets resultat overføres til fri egenkapital. TYR har ved 
utgangen av 2019 en egenkapital på kr. 8 243 476 Organisasjonen får 
også tildelt midler over jordbruksavtalen og fra Omsetningsrådet. Med 
bakgrunn i årsregnskapet for 2019 er fortsatt driftsforutsetningen lagt 
til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe 
annet.

Miljø
Administrasjonen har styrket seg i takt med forbedring i de økonomi-
ske resultatene. Oppgaver og gjøremål som avls- og interesseorganis-
asjon vil øke framover, og behovet for tilstrekkelige ressurser for å løse 
disse oppgavene i organisasjonen, vurderes fortløpende. Arbeidsmil-
jøet i bedriften betraktes som godt. Sykefraværet i 2019 tilsvarte 2,4% 
av total arbeidstid, noe som anses lavt.  

Både styret og ledelsen er bevisst på de samfunnsmessige forvent-
ningene om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten og i 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 og tillitsvalgte for god jobb gjennom året, 
samt medlemmenes engasjement for å styrke TYR som organisasjon 
for fremme av økt storfekjøttproduksjon.

I styret for TYR:
Hamar,   25. februar 2019
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2. REGNSKAP MED NOTER

Resultatregnskap TYR

Note 2019 2018

Driftsinntekter og driftskostnader

Salgsinntekt  19 872 661  18 362 609 
Annen driftsinntekt 8  7 475 802  7 130 333 
Sum driftsinntekter 1  27 348 463  25 492 942 

Varekostnad  10 086 690  8 426 567 
Lønnskostnad 2  9 048 613  7 690 139 
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 3  371 783  265 548 
Annen driftskostnad 2,7  7 761 955  8 030 383 
Sum driftskostnader  27 269 041  24 412 638 

Driftsresultat  79 422  1 080 305 

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt  109 540  65 887 
Annen finansinntekt  3 837  4 735 
Annen rentekostnad  13 866  17 992 
Resultat av finansposter  99 511  52 630 

Årsresultat  178 933  1 132 935 

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital  178 933  1 132 935 
Sum overføringer 4  178 933  1 132 935 
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Balanse TYR

Note 2019 2018
Eiendeler

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr  860 541  1 232 323 
Sum varige driftsmidler 3  860 541  1 232 323 

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler  61 000  61 000 
Andre langsiktige fordringer 2, 9  58 591  60 630 
Sum finansielle anleggsmidler  119 590  121 630 

Sum anleggsmidler  980 131  1 353 954 

Omløpsmidler

Lager av varer og annen beholdning 6  2 656 115  2 135 255 

Fordringer
Kundefordringer  985 795  1 140 185 
Andre kortsiktige fordringer  562 450  422 518 
Sum fordringer  1 548 245  1 562 703 

Bankinnskudd, kontanter o.l. 5  6 084 688  8 261 417 

Sum omløpsmidler  10 289 048  11 959 375 

Sum eiendeler  11 269 180  13 313 329 
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Note 2019 2018
Egenkapital og gjeld

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital  8 243 476  8 064 543 
Sum opptjent egenkapital  8 243 476  8 064 543 

Sum egenkapital 4  8 243 476  8 064 543 

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld  1 968 134  1 780 413 
Skyldig offentlige avgifter  111 011  365 213 
Annen kortsiktig gjeld  946 559  3 103 160 
Sum kortsiktig gjeld  3 025 704  5 248 786 

Sum gjeld  3 025 704  5 248 786 

Sum egenkapital og gjeld  11 269 180  13 313 329 

I styret for TYR
Hamar,   25. februar 2019
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Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god 
regnskapsskikk for små foretak. 

Salgsinntekter 
Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av ved-
erlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre 
avslag. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. 
Tjenester inntektsføres etterhvert som de utføres. Tilskudd til prosjek-
ter inntektsføres parallelt med fremdriften på prosjektet, basert på de 
tilhørende kostnadene.

Klassifisering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anlegg-
smidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som 
omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de 
skal tilbakebetales i løpet av ett år.  For gjeld er analoge kriterier lagt til 
grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld 
klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over drifts-
midlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid 
over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Vedlikehold av 
driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer 
tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. 
Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold 
til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Ved indikasjon på at 
balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, 
foretas det test for verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av an-
leggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført 

verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp (nåverdi ved 
fortsatt bruk/eie), foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi 
og gjenvinnbart beløp.
Tidligere nedskrivninger reverseres hvis forutsetningene for nedskriv-
ningen ikke lenger er til stede.

Varebeholdninger 
Lager av innkjøpte varer verdsettes til det laveste av anskaffelseskost 
etter FIFO-prinsippet, og netto salgsverdi. Egentilvirkede ferdigvarer og 
varer under tilvirkning vurderes til variabel tilvirknings -kost. 

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende 
etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap gjøres på 
grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg 
gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å 
dekke antatt tap.

Pensjoner
Pensjonsordningene er finansiert gjennom innbetalinger til forsikrings-
selskap. Ved innskuddsplaner betaler selskapet innskudd til et 
forsikringsselskap. Selskapet har ingen ytterligere betalingsforpliktelse 
etter at innskuddene er betalt. Innskuddene regnskapsføres som 
lønnskostnad. Eventuelle forskuddsbetalte innskudd balanseføres som 
eiendel (pensjonsmidler) i den grad innskuddet kan refunderes eller 
redusere framtidige innbetalinger.

Skatt 
Selskapet er ikke skattepliktig.

01.01 - 31.12

Lønnskostnader mm. 2019 2018

Lønninger 6 775 661 5 990 404

Folketrygdavgift 1 106 757 913 242

Pensjonskostnader inkludert obligatorisk tjenestepensjon 319 468 257 715

Andre ytelser 846 618 528 778

Sum lønnskostnader 9 048 613 7 690 139

Antall årsverk:

Gjennomsnittlig antall årsverk 9,4 9,4

Godtgjørelser (i kroner) Daglig leder Styret

Lønn/honorarer 1 120 002 259 500

Ytelser vedrørende pensjonsordninger, stipulert andel av OTP 22 400

Annen godtgjørelse 38 840

Honorar til revisor, kostnadsført 2019

Lovbestemt revisjon  38 700 

Annen bistand fra revisor  28 880 

Sum 67 580

Obligatorisk tjenestepensjon:
Selskapet har etablert en innskuddsba-
sert pensjonsordning for alle ansatte i 
tråd med lov om 
obligatorisk tjenestepensjon.

Virksomheten har balanseført et inn-
skuddsfond, kr -5 890 pr 31.12.2019 
og kr -3 850 pr 31.12.2018.  

Innskuddsfondet kan kun benyttes til 
betaling av innskudd på pensjonsord-

Beløpene er eksklusiv merverdiavgift.

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte, pensjoner m.m

Note 1 - Regnskapsprinsipper 
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Note 4 - Egenkapital Note 7 - Andre driftskostnader

Note 8 - Andre driftsinntekterNote 6 - Varer

Note 5 - Kontanter m.m

Note 3 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

31.12.2019 31.12.2018

 Bygg  Stambokbasen Driftsmidler Sum  Sum 

 Anskaffelseskost 01.01  503 317  425 400  2 890 779 3 819 496 3 819 496

 Tilgang driftsmidler 0 0 0 0 0

 Avgang driftsmidler 0 0 0 0 0

 Anskaffelseskost 31.12  503 317  425 400  2 890 779 3 819 496 3 819 496

 Akkumulerte avskrivninger 31.12   503 317  425 400  2 030 238 2 958 955 2 587 173

 Bokført verdi pr 31.12 0 0  860 541 860 541 1 232 323

 Årets avskrivning 0 0  371 783 371 783 265 548

Økonomisk levetid 10 år  5 år 10 år

Avskrivningsplan Lineær  Lineær Lineær

Egenkapital Egenkapital

Egenkapital 31.12.2018 8 064 543

Årets endring i egenkapital:

Årsresultat 178 933

Egenkapital 31.12.2019 8 243 476

Av likvide midler er kr. 346 297 bundet til skyldig skattetrekk og innsatt 
på egen bankkonto.

Note 9 - Pantstillelser og andre forpliktelser

Andre driftsinntekter 2019 2018

Offentlige tilskudd 6 650 000 6 405 000

Andre inntekter 825 802 725 333

Sum andre driftsinntekter 7 475 802 7 130 333

Spesifikasjon av offentlige 
tilskudd:

Ja midler  2 050 000  1 980 000 

Omsetningsmidler  4 600 000  4 425 000 

 6 650 000  6 405 000 

Andre driftskostnader 2019 2018

Kostnader lokaler Staur 1 650 170 1 443 085

Diverse fremmede tjenester 2 065 304 2 516 149

Kontorrekvisita, telefon m.m. 933 302 853 520

Reiser/møtekostnader 1 126 569 1 212 395

Informasjonskostnader 636 214 828 625

Andre driftskostnader 262 289 286 589

Diverse samarbeidsprosjekter 892 064 637 982

Spesielle kostnader 196 044 252 038

Sum andre driftskostnader 7 761 955 8 030 383

Varer 31.12.2019 31.12.2018

Levende dyr 363 083 1 940 000

Beholdning av for til oksene 198 015 195 255

Varer for videresalg 2 095 017 0

Sum varer 2 656 115 2 135 255

Virksomheten har ikke stillet sikkerhet pr. 31.12.2019 for egen 
eller andres gjeld. 
Virksomheten har innbetalt 3 mnd. husleie i depositum.



Årsmelding 201912

3. REVISJONSBERETNING
 
  
 
 

  

 
 

 
 

PricewaterhouseCoopers AS, Aslak Boltsgate 42, Postboks 1100, NO-2305 Hamar 
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no 
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap 

 

 

Til årsmøtet i Tyr 

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Tyrs årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av 
viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre 
øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet 
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten 
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.  

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon.  

Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi 
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig 
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3. REVISJONSBERETNING
 Uavhengig revisors beretning - Tyr 

 

 
(2) 

 
 
 

 

for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge 
av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.  

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, 
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan 
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom 
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 
brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 
Hamar, 25. februar 2020  
PricewaterhouseCoopers AS  

 
Pål Bakke  
Statsautorisert revisor 
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4. ORGANISASJON
Årsmøte 2019
Tema for fagdelen på årsmøtet 2019 var «Utfordringer og muligheter 
for norsk storfekjøttproduksjon». Birte Usland (Norges Bondelag), 
Kjell Erik Brandstadmoen (Norges Bonde- og Småbrukarlag) og Tony 
Barman (Klimasmart Landbruk) innledet til påfølgende debatt om 
tematikken. Erik Ringnes (Hedmark Venstre) og Jon Lurås (Hedmark 
MDG) deltok også i debatten. 
Det var 47 stemmeberettigede til stede under valget der Erling 
Gresseth ble valgt som ny styreleder.

Ledersamling
Representanter for alle raselag inviteres hvert år til ledersamling. Her 
diskuteres aktuelle saker som er viktige for de tillitsvalgte og organ-
isasjonen. Samlingen ble i år arrangert på Gardermoen. Tema som 
ble tatt opp var «TYR som avls- og interesseorganisasjon – felles ut-
fordringer og felles mål» samt de kommende jordbruksforhandlingene. 
Det ble også avholdt separatmøter for raselagene og fylkeslagene med 
egne sakslister.

Styrets sammensetning
TYRs styre har hatt følgende sammensetning i meldingsåret 2019:

Rase- og fylkeslags sammensetning
Nedenfor finner du en oversikt over ledere i raselag og fylkeslag i 2019: 

Leder Erling Gresseth

Nestleder Ann Kristin Nes

Styremedlemmer Torill Helgerud

  Per Øivin Sola

  Per Ivar Laumann

  Kristian Hovde

   

Vararepresentanter  

1. vara Mari Østbye

2. vara Asbjørn Dahlen

3. vara Finn Arne Askje

4. vara Bent Are Wollan

Ordfører og varaordfører

Ordfører Jan Håvard Refsethås

Varaordfører Bjørn Aasen

 

Valgkomitè

Leder Tore Kyllingmo

Nestleder Hogne Bjørkelund

Medlem Silje Eckdahl

1. vara Birger Bull

2. vara Ingrid Gauslaa Hårstad

Fylkeslag Leder

TYR Buskerud Brit-Ellen Bøhn

TYR Hålogaland Dag Ivar Hansen

TYR Sogn og Fjordane Hogne Bjørkelund

TYR Sørlandet Gunnar Bjørndal

TYR Akershus Kristen Svarstad

TYR Hordaland Hans Petter Eide

TYR Innlandet Bent Are Wollan

TYR Møre og Romsdal Peder Sylte

TYR Nordland Tove Berre

TYR Rogaland Inger Johanne Bligaard

TYR Telemark Sveinung Kjellemo

TYR Trøndelag Rita Steinvik

TYR Østfold Kjetil Tovsrud

TYR Vestfold Thomas Pettersen

Raselag Leder

Norsk Charolais Trond Vidar Berge

Norsk Simmentalforening Bengt Vestgøte

Norsk Herefordforening Inge Grepstad Kristoffersen

Norsk Limousin Lars Erik Megarden

Norsk Aberdeen Angus Svein Eberhard Østmoe

Norsk Dexter Morten Siring

Norsk Blonde d'Aquitaine Lasse Stæhr

Norsk Highland Cattle Peter C.A. Köller

Norsk Tiroler Grauvieh Marius Wiggen

Foto: Maren Braut
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Økonomiutvalget 
Styret i TYR oppnevner medlemmer i økonomiutvalget i første sty-
remøte etter årsmøtet. Utvalget jobber etter mandat fra styret. I 2019 
ble mandatet til Økonomiutvalget endret noe slik at slik at styret kan 
delegere enkelte oppgaver til en eller flere deltakere.

Økonomiutvalget har i meldingsåret hatt slik sammensetning:
• Leif Helge Kongshaug, Leder
• Erling Gresseth 
• Sivert Mauset 
• Dag Ivar Hansen
• Tor Erik Kolbræk
• Oddbjørn Flataker, sekretær

En av Økonomiutvalgets prioriterte oppgaver er å foreslå tiltak i det 
kommende jordbruksoppgjøret overfor styret. Evaluering av siste 
jordbruksoppgjør danner grunnlag for forslag til nye tiltak.

De viktigste sakene som er behandlet i Økonomiutvalget i 2019:
• Jordbruksoppgjøret 2019-2020.
• Forslag til tiltak for jordbruksoppgjøret 2020 -2021.
• Endringer i klassifiseringsmetode fra januar 2019
• Redusert netto utbetalingspris og svekket økonomi for norsk 

storfekjøttproduksjon.
• Bærekraft, klima og forbrukertrender.

Prioriteringer i hvordan norsk storfekjøttproduksjon skal framstå og 
dens prioriteringer er forankret i TYRs overordna strategiplan. 
Grunnlaget for norsk storfekjøttproduksjon skal være i økt utnyttelse av 
norske ressurser  knyttet til gras, grovfôr og beite på ut- og innmark.
TYRs prioriteringer knyttet til jordbruksoppgjøret skal være at alle 
tillegg som gis skal stimulere til økt storfekjøttproduksjon i alle deler av 
landet, og på alle størrelser av bruk.

Økonomiutvalget har det sist året hatt jevnlig kontakt med stortings-
representanter, medlemmer i næringskomiteen på Stortinget, 
Landbruks- og 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 TYRs kravdoku-
ment har blitt presentert. 

Med de endringer som har skjedd knyttet til den økonomiske utviklin-
gen for norsk storfekjøttproduksjon er det som helt avgjørende at 
rammebetingelsene for norsk storfekjøttproduksjon blir styrket. 
Å ha et åpent forhold både til Regjerning og Storting, faglaga og andre 
organisasjoner  der TYR kan komme med forslag til løsninger med 
dagens utfordringer i norsk storfekjøttproduksjon, er avgjørende for 
utviklingen for norsk sjølforsyningsgrad av norsk storfekjøtt framover.

Foto: Svein Eberhardt Østmoe
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Avlsrådet
Avlsrådet har hatt følgende sammensetning i 2019. 

Avlsrådet har hatt to fysiske møter, 23. mai og 21. november. Den 11. 
mars ble det avholdt et fysisk møte for raselagsledere og avlsutvalg for 
raser med nasjonal avl i forbindelse med produkasjon av X- og Y-sæd, 
revidering av regelverk for fenotypetesten og revidering av TYRs over-
ordna dokumenter knyttet til nasjonalt avlsarbeid. Det ble protokollført 
31 saker gjennom året. Her er et utvalg av saker som ble behandlet. 

• Optimalisering av avlsverdiberegningen
• Fordeling av testplasser og antall seminokser
• Organisering av uttaksrutiner i TYR sitt avlsprogram
• Vektlegging av indekser
• Gjennomgang av avlsplaner for mindre segmentering av okser inn 

til Staur

Utvikling antall mordyr og stambokførte mordyr
Utdrag fra Storfekjøttkontrollen viser en økning av antall mordyr for 
samtlige raser. For raser med nasjonalt avl er det liten eller ingen 
reduksjon i antall stambokføre mordyr i 2019, med unntak av Simmen-
tal som har god vekst. Highland cattle er den eneste rasen som har 
negativ endring i antall stambokføre mordyr blandt de andre rasene. 
Andelen stambokførte mordyr er høyest i de rasene uten nasjonalt avl-
sarbeid, men der er populasjonene også mindre. Det er helt avgjørende 
og dokumentere slektskapet i så små populasjoner for å kunne holde 
kontroll på innavl og slektskap. I tabellen under fremkommer status for 
hver rase i 2019, samt endringer fra 2018. Renrasede mordyr er 75% 
raserene.

5. AVLSARBEID

Leder Per Øivin Sola Utnevnt av styret i TYR

Nestleder Runar Bakke Norsk Charolais

Torfinn Bakke Norsk Aberdeen Angus

Kåre Anders Ingeborgrud Norsk Blonde d'Aquitaine

Morten Siring Norsk Dexter

Ronny Matningsdal Norsk Galloway

Idar Hånde Norsk Hereford

Halvor Øiestad Norsk Limousin

Siv Meling Norsk Highland Cattle 

Bengt Vestgøte Norsk Simmental

Marius Wiggen Norsk Tiroler Grauvieh

Odd Vangen NMBU

Asgeir Svendsen Nortura

Siv Undem KLF

Renrasede 
mordyr 2018

Renrasede 
mordyr 2019

Stambkførte 
mordyr 2018

Stambokførte 
mordyr 2019

Endring renrasa 
mordyr i % fra 
2018 til 2019

Endring i 
stambokførte 
mordyr i % fra 
2018 til 2019

Andel 
stambokførte 
mordyr 2019 

Hereford 12147 12414 1459 1383 +2 -5 11,1

Charolais 19991 20682 2832 2840 +3 0 13,7

Angus 7539 7635 1407 1399 +1 -1 18,3

Limousin 11957 12458 2182 2113 +4 -3 16,9

Simmental 3595 3979 795 908 +10 +14 22,8

Blonde d'Aquitaine 630 638 134 155 +1 +15 24,2

Highlang Cattle 1429 1459 559 527 +2 -5 36,1

Tiroler Grauvieh 1187 1335 346 383 +12 +10 28,7

Dexter 920 1120 664 799 +21 +20 71,3

Galloway 298 343 94 125 +15 +32 36,4

Utvikling i SFK
I samarbeid med Animalia ble det høsten 2019 mulig å bestille 
gentester via Storekjøttkontrollen. Resultatet er synlig i individkortet, 
avstamningsbilde og på dyrets helseattest. Det har lenge vært mulig 
å bestille testene hos BioBank, men resultatet har ikke blitt lagret i 
noe register. Gentestene som er tilgjengelige er ataksi, hypotrikose, 
protoporpyhria, muskelhypertrofi og kollethet. 

Okseauksjon på Staur
Årets auksjon var lørdag 25.04. Kvelden før dagen var det arrangert 
fagforedrag, oksepresentasjon og felles middag med prisutdelinger på 
Scandic Hamar. Lørdag var 53 okser klare for auksjon. Charolais var 
første rase ut i ringen og auksjonen ble avsluttet med Hereford. 
Hele auksjonen ble livestreamet og på det meste såg 70 stk på det 

som foregikk i ringen på Staur. Årets auksjon var nr. 20 i rekken og 
dette ble markert kvelden før dagen og under auksjonen med kake. 
Arrangementet, både fredag og lørdag, var godt besøkt og alle okser 
ble solgt.

Foto: Amalie Ravndal
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 Nye Seminnr Navn Status Rase Oppdretter

 70136 JCG Indiana Eliteokse CHA Per Øivin Sola

 70145 KB Jonas Eliteokse CHA Kjell Bredholt

 70121 Harry av Grøtholm Bruksokse CHA Olav Lie

ny 70148 Jesper av Lauvstad Eliteokse CHA Ellen og Kjetil Bergan

ny 70161 Karl av Hamremoen Eliteokse CHA Hans Terje Hamremoen

ny 70162 KB Kramer Bruksokse CHA Kjell Bredholt

ny 70164 Komatsu av Lenna Eliteokse CHA Anne og Harald Graarud

 71058 Gullars av Kleivi Eliteokse HER Finn Arne Askje

 71064 Hyper av Hånde Eliteokse HER Idar Hånde

 71066 Heatseeker av Rindal Eliteokse HER Anne og Thomas Rindal

ny 71081 James av Rindal Eliteokse HER Anne og Thomas Rindal

 73069 Frost av Telneset Eliteokse SIM Trude og Jørn Sagmo

 73039 Ivari av Hægeland Eliteokse SIM Ingmund Skårland

 73101 Ja P av Nes Eliteokse SIM Bjarte Nes

ny 73102 Jagermeister av Hovde Eliteokse SIM Kristian Hovde

ny 73110 Kevin P av Morken Eliteokse SIM Anders Morken

 74028 Emil av Lillebakken Eliteokse ANG Jan Håvard Refsethås

 74043 Hovin Hauk Eliteokse ANG Espen Krogstad

 74047 Ivar fra Li Eliteokse ANG Steinar Schanke

ny 74060 Junior av Nordstu Eliteokse ANG Ståle Westby

ny 74061 Jens av Grani Eliteokse ANG Harald Dahl

 72152 Isle ET av Øiestad Eliteokse LIM Elin og Halvor Øiestad

 72175 Javardage av Utgårdstrøen Eliteokse LIM Bjørn Aasen

 72177 Jovna av Gorseth Bruksokse LIM John Jarle Gorseth

 70179 Jovial av Utgårdstrøen Bruksokse LIM Bjørn Aasen

ny 72150 Intègre av Hvam Eliteokse LIM Hvam VGS

ny 72151 Ibiza P av Hovde Eliteokse LIM Kristian Hovde

ny 72195 Kaptein av Viersdalen Eliteokse LIM Leif Hartveit

Fordeling ungokser:

Aberdeen Angus 3-1 Y-semin

Charolais 5-1 Y-semin

Hereford 2

Limousin 4-1 Y-semin

Simmental 3

Seminokser
Vi har fortsatt med å sjekke ridelyst og sædkvalitet på Staur før karan-
tene og avreise til Store Ree. Resultatet av dette var at det ikke ble tatt 
ut reserver for rasene og det ble sendt 16 okser til seminproduksjon. 
Det som var annerledes i år sammenlignet med tidligere år er at 3 
av 16 okser var kjøpt av TYR i forkant av auksjonen for å produsere 
Y-semin.

Ordinær seminproduksjon fungerte fint for alle okser. Noen okser 
produserer mindre doser pr sprang sammenlignet med andre og brukte 
derfor lengere tid. De 9 første oksene som var ferdig i produksjon ble 
kjørt ut til nye eiere i november. 7 okser ble stående igjen i produksjon, 
hvorav 3 av disse er Y-seminprodusenter. 2 okser har produsert hun-
ndyrceller (X-semin) på Store Ree: 74085 Nanook av Høystad (Angus) 
og 73133 Nixon PP av Ødegården (Simmental).
Videre så har 5 okser lyktes med å produsere Y-semin hos Cogent 

i England. Samtlige angusokser har Y-semindoser. 70195 Milo av 
Langmo (Charolais) og 72256 Nestor P av Utgårdstrøen (Limousin) har 
også fungert i kjønnsseparering. Oksen som TYR kjøpte av rasen Lim-
ousin for Y-seminproduksjon fungerte ikke til dette, og ble solgt og kjørt 
ut med de 5 siste oksene i slutten av februar. Nå står det igjen 2 okser 
på Store Ree, 74087 Napolion av Bognes og 70195 Milo av Langmo.  
De skal stå der og produsere Y-semin etter markedsbehov. 

Eliteokser
Det er tatt ut 24 eliteokser og 3 bruksokser for 2020. 
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Rase Påmeldte Antall 
besetninger

Besiktiget Test
plasser

Angus 53 24 39 13

Charolais 129 54 77 25

Hereford 73 18 35 11

Simmen- 37 20 34 12

Limousin 62 29 66 19

Aktiv Avlsbesetninger
I 2019 ble det 115 godkjente aktive avlsbesetninger som fordeler seg 
på rase slik, med tall fra 2018 i parentes:
Angus 22 (21)
Hereford 19 (20)
Charolais 36 (33)
Simmental 14 (9)
Limousin 19 (19)
Tiroler Grauvieh 4 (4)
Blonde d’Aquitaine 1 (1) 

Med mål om å nå 120 aktive avlsbesetninger i 2020 ser dette lovende 
ut. Fortsatt er det flere besetninger som er veldig nærme å oppfylle 
kravene, vi håper at de gjør den siste lille innsatsen det kommende året. 

I vårt avlsarbeid er vi og raselagene helt avhengig av at våre pro-
dusenter bruker norsk semin og har vektregistreringer. Dette gir sikrere 
avlsverdier og raskere avlsframgang. 

Avlsstatuetten
Avlsstatuetten deles ut til oppdretter av den eliteoksen ved eliteok-
seuttak i november som har høyest totalindeks uansett rase. Dersom 

to okser står likt skal den som ikke har vunnet tidligere tildeles prisen. 
I 2019 hadde 74028 Emil av Lillebakken og 73102 Jagermeister P av 
Hovde en lik totalindeks på 120. Emil av Lillebakken vant i 2018, så 
avlsstatuetten for 2019 deles til Jagermeister P av Hovde. 

Avlsrådgivning
Samarbeidet med TINE om avlsrådgivning til TYR sine medlemmer har 
fortsatt i 2019. TYR deltok på samling med rådgiverne på Gardermoen 
i juni. I tillegg er det månedlig Skype-møte hvor vi informerer om siste 
oppdateringer på avlssida i organisasjonen.  

Etterspørselen etter tilbudet har vært noe mindre enn forventet. Det 
er nok ulike grunnet til dette, men vi håper at flere produsenter ser 
verdien av å sette langsiktige mål for besetningen og arbeide målrettet 
for å oppnå et bedre resultat sammenlignet med dagens produksjon. I 
oktober kjørte vi en kampanje sammen med Geno der vi fokuserte på 
avlsrådgivning og mål for besetninger på gardsnivå. 

I året som kommer jobber vi videre med å spesialisere kjøttferådgi-
verene og markedsføre tilbudet. Det er planlagt samling på Hamar i 
februar og Gardermoen i høst.

Genetiske trender
En genetisk trend er den gjennomsnittlige avlsverdien av en egenskap 
pr. fødselsår for en populasjon. Ved å se på de genetiske trendene kan 
man se hvilken genetisk endring populasjonen har hatt i den aktuelle 
perioden. Her ser vi på norske individer 75% raserene eller mer som er 
født fra 2009 til 2019. 
 
Avlsverdier har blitt publisert for kjøttfe i Norge siden 2009, først kun 
med tilvekst og slakte-egenskaper. Fødselsegenskapene ble lagt til i 
2011, mens indeksene ble publisert første gang i 2016. Tiroler Grauvieh 
fikk sine første avlsverdier sommeren 2019, så den genetiske trenden 
som er publisert her for denne rasen viser den genetiske utviklingen 
når seleksjonen er basert på fenotype. 
 
Fødselsegenskaper
Fødselsegenskapene har holdt seg relativt stabile for alle raser, noen 
med en svak framgang. Den genetiske trenden for fødselsvekt går noe 
ned. Dette har sammenheng med forbedring i fødselsforløp, da disse 
egenskapene henger tett sammen. Tiroler har hatt genetisk framgang 
for fødselsforløp fram til 2016, deretter har det gått noe ned. 
 

Produksjonsegenskaper
Produksjonsegenskapene generelt har en svak framgang for alle 
raser med unntak av Tiroler. Egenskapene i indeksen følger hverandre 
ganske tett, spesielt tilvekstegenskapene vekt 200 dager, vekt 365 
dager og slaktevekt har en sterk sammenheng med hverandre. For de 
to første av disse egenskapene er også registreringsmengden svak, 
som gjør at mange individer får en avlsverdi nærme gjennomsnittet for 
rasen.
 
Moregenskaper
For moregenskapene er det større variasjon i de genetiske trendene. 
Det gjøres oppmerksom på at de yngste dyrene ikke har fenotyper fra 
egne døtre som har kalvet, slik at avlsverdien er mer en forventning 
basert på informasjon fra øvrig slektskap. 
Charolais er relativt stabil på 200 dager mor, men har en god genetisk 
framgang på kalvingsevne. Limousin har også en relativt stabil trend 
for 200 dager mor, mens kalvingsevne har hatt en svak nedgang. For 
Simmental er trenden stigende for begge egenskaper, men med et lite 
dropp de siste årene.  Hereford og Angus har genetiske framgang for 
200 dager mor, mens kalvingsevnen er mer stabil. Genetisk trend for 
moregenskaper for Tiroler Grauvieh er ikke presentert her grunnet få 
dyr og noe svakt datamateriale. 

Fenotypetesten 2019/2020
Det var 354 påmeldte kandidater til årets testomgang slik vi ser i fig-
uren til høyre. Av disse ble ca 250 kalver besiktiget. Oksene ble kjørt inn 
i tre puljer på respektive 45, 23 og 12. 

Årets testomgang har hatt noen utfordringer uten at det har påvirket 
selve fenotypetesten i særlig grad. Etter at fjøset ble fullt hadde vi noen 
tilfeller av klauvspaltebetennelse. Dette ble oppdaget raskt, behandlet 
og oksene ble friske igjen fort. Dette er et resultat av mange okser 
sammen i et rått miljø. På grunn av en mild vinter har talla vært ganske 
bløt og vi har brukt mye strø sammnelignet med tidligere år.  I januar 
var vi uheldige og mistet en okse grunnet hjertesvikt. Sett bort fra 
disse utfordringene har testen forløpt smertefritt med mange lovende 
seminokseemner. 
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Eksport 
Det har også i 2019 blir eksportert norsk genetikk. De fleste eksportere 
dosene har gått til Viking Genetics i Danmark, Sverige og Finland, men 
noen doser er solg til  Estland og Irland.

Samarbeidet med Island om å bygge opp en Angus-stamme med 
genetikk fra Norge går sin gang. I 2019 ble det eksportert 41 Angus 
-embryo til Island. Avkom etter tidligere embryo-eksport er nå satt i 
seminproduksjon. Det er også ønskelig å skylle enkelte av hunndyrene. 
Et videre samarbeid vil basere seg på ytterligere eksport av embryo og 
semin av norske eliteokser.

Import

I samarbeid med avlsutvalg i alle raselag i TYR har vi foretatt import i 
forhold til gjeldende avlsplaner. Dette gjelder raser både med og uten 
nasjonalt avlsarbeid. Importene er med på å styrke det norske avlsar-
beidet og birdar til genetisk variasjon for å unngå innavl. Det foretas en 
samlet import for hver rase en gang i året. 

Eksportland Seminnummer/navn Rase Antall solgte doser

Danmark 72179 Jovial av Utgårdstrøen Limousin 20

Irland 73077 Gulli av Stustad Simmental 10

Irland 73111 Kumshot P av Hovde Simmental 10

Estland 70101 Gireg av Dillerud Charolais 20

Viking Genetics 70101 Gireg av Dillerud Charolais 65

Viking Genetics 72216 Lex Luthor P av Søstuen Limousin 42

Viking Genetics 72217 Lars Rocko av Holann Limousin 4

Viking Genetics 73110 Kevin P av Morken Simmental 8

Viking Genetics 70136 JCG Indiana 3806 Charolais 120

Viking Genetics 70150 Joker av Dillerud Charolais 65

Viking Genetics 72152 Isle ET av Øiestad Limousin 44

Viking Genetics 72179 Jovial av Utgårdstrøen Limousin 74

Viking Genetics 73077 Gulli av Stustad Simmental 150

Sum total: 632

Kjønnsseparert semin
Det har vært et spennende år for organisasjonen med tanke på 
kjønsseparering av kjøttfesemin. Dette har blitt gjort på noen få okser 
tidligere, men i år har vi kjøpt okser til dette formålet. 

Y-semin (hanndyrceller)
Før auksjonen i april kjøpte TYR tre okser som var tiltenkt Y-seminpro-
duksjon (hannceller). To av disse, 70195 Milo av Langmo og 74087 
Napolion av Bognes, har fungert godt og blir stående for å produsere 
etter markedsbehov. Den tredje oksen, 72258 Nawab PP av Søstuen, 
hadde en sædkvalitet der cellene ikke lot seg splitte og er ikke egnet 
til kjønnsseparering. Nawab PP av Søstuen ble derfor byttet ut med 
72256 Nestor P av Utgårdstrøen som har lyktes med å få godkjente 
Y-semindoser. 
I tillegg til de vi har kjøpt til formålet har vi separert to ekstra angusoks-
er; 74085 Nanook av Høystad og 74086 Nero Weeton av Haukabø. 

X-celler (hunndyrceller)
Vi har produsert X-celler på to okser som har stått i semintjeneste på 
Store Ree i året som har gått. 73133 Nixon PP av Ødegården og 74085 
Nanook av Høystad. Dette er okser som har gode tall for moregen-
skaper og er tilgjengelige for kjøp i det norske markedet. Foto: Eirik Jeistad
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TYR Magasinet
Det er gitt ut seks nummer av TYR Magasinet i 2019. Bladet er 
populært for våre medlemmer og andre som er opptatt av storfekjøtt 
-produksjon. For mange er det eneste kontakten de har med vår organ-
isasjon. Det er gledelig at bladet også er populært for annonsører.

E-postutsending
Det er sendt ut tre informasjonsbrev til medlemmer med gyldig e-post-
adresse i 2019, dette er i tråd med planen.

Husdyrtreff
TYR var også i 2019 med på Husdyrtreff. Dette er en konkurranse i regi 
av flere av landbrukets organisasjoner som har vært arrangert årlig 

siden 1981/82. TYR ble med i 2016/17 og det har vært svært positivt. 
Det er en konkurranse for elever på natur og landbruksskoler. De tilbys 
å lage besvare oppgaver om en spesifikk husdyrproduksjon, samt at de 
får tilbud om foredrag og generell hjelp. I årene TYR har vært med har 
vi hatt veldig mange besvarelser – i 2019 var det 13 oppgaver levert 
på storfeproduksjon. Det var Jønsberg videregående skole som fikk 
landsvinnerene på storfekjøtt i 2019.

Skolebesøk
Både TYR, Geno og Norsvin har stor pågang av skoler som ønsker å 
komme på besøk. På bakgrunn av dette har vi gått sammen og tilbyr 
spesielle datoer som vi tar imot elevene og gir dem foredrag fra alle 
organisasjonene. I 2019 hadde vi til sammen 122 elever innom.

6. AKTUELLE SAKER OG STATISTIKKER

Medlemstall fylkeslag 2015 2016 2017 2018 2019 Endring 2018-2019 

TYR Akershus 87 92 92 100 102 2

TYR Buskerud 101 114 122 129 131 2

TYR Hordaland 74 77 77 72 68 -4

TYR Møre og Romsdal 114 127 129 144 134 -10

TYR Nordland 117 106 106 123 102 -21

TYR Innlandet 380 412 413 473 463 -10

TYR Rogaland 182 194 214 234 239 5

TYR Sørlandet 104 105 108 122 123 1

TYR Sogn og Fjordane 35 41 53 54 55 1

TYR Trøndelag 219 231 240 273 272 -1

TYR Vestfold 72 75 78 90 88 -2

TYR Østfold 71 73 81 89 82 -7

TYR Hålogaland 14 29 27 29 40 11

TYR Telemark 70 72 76 83 80 -3

Sum fylkeslag 1640 1748 1816 2015 1979 -36

Medlemstall raselag 2015 2016 2017 2018 2019 Endring 2018-2019 

Aberdeen Angus 147 150 164 182 179 -3

Charolais 317 338 345 359 351 -8

Hereford 168 182 197 202 208 6

Limousin 280 282 282 296 296 0

Simmental 119 131 147 160 163 3

Blonde d'Aquitaine 13 12 18 19 32 13

Dexter 62 62 68 78 91 13

Galloway 14 18 21 36 39 3

Highland Cattle 82 85 94 94 82 -12

Tiroler Grauvieh 56 53 59 63 77 14

Sum raselag 1258 1313 1395 1489 1518 29

Utvikling i medlemstall i fylkeslag og raselag 
(støttemedlemskap er inkludert i antallet)
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Antall dyr/søknader Antall dyr/søknader

Fylke 2018 2019 Endring Gjennomsnittsbesetning 2019

Østfold 2960/160 3053/157 93/ -3 19

Akershus 3782/175 3792/173 10/-2 22

Oslo 22/3 14/2 -6/-1 7

Hedmark 10 862/423 10 652/423 210/0 25

Oppland 14 607/766 14 475/746 -132/-2 19

Buskerud 5831/285 5625/276 -206/-9 20

Vestfold 3343/138 3167/129 -157/-9 25

Telemark 3324/232 3285/217 -39/-15 15

Aust-Agder 2030/151 1970/141 -60/-10 14

Vest-Agder 3590/260 3840/261 250/1 15

Rogaland 11062/825 11791/814 729/-11 14

Hordaland 2715/311 2844/310 129/-1 9

Sogn og Fjordane 2045/249 2361/258 316/9 9

Møre og Romsdal 3876/319 4113/302 237/-17 14

Trøndelag 14 224/849 14 949/847 725/-2 18

Nordland 5484/357 5618/353 134/-4 16

Troms 1062/81 1101/81 -39/81 14

Finnmark 82/11 100/11 18/0 9

SUM 90 901/5595 92 750/5501 1849/-94 17

 Rase 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 Endring fra i 

fjor % 
Endring i 

antall doser

Aberdeen Angus 1738 2135 2572 4529 4702 6155 31 % 1453

Blonde d'Aquitaine 106 97 179 328 434 890 105 % 456

Charolais 5357 6891 8624 10085 10108 11166 10 % 1058

Dexter 69 90 86 137 107 95 -11 % -12

Galloway 58 69 104 122 88 180 105 % 92

Hereford 2238 2508 3205 3794 3795 3522 -7 % -273

Highland Cattle 34 70 64 50 49 32 -35 % -17

Limousin 5290 6613 8474 9423 8893 8800 -1 % -93

Simmental 1573 1799 2219 2762 2852 3445 21 % 593

Tiroler Grauvieh 261 330 394 474 478 520 9 % 42

Sum 16724 20602 25921 31704 31506 34805 10 % 3299

0

Melkesimmental 2952 3191 3659 4669 4794 4891 2 % 97

Seminstatistikk
Seminbruken har tatt seg opp det siste året. Siden 2014 har bruk av 
kjøttfesemin økt med 109%. Per i dag benyttes ca. 50% kjøttfesemin på 
melkebruket. På grunn av utviklingen i melkemarkedet den siste tiden, 
ser vi for oss en ytterligere økning i dette segmentet. 

Vi jobber også for ytterligere seminbruk i ammekuproduksjonen med 
fokus på økonomisk utbytte gjennom avlsmessig framgang og små 
marginer i næringa.
Rasene Aberdeen Angus, Blonde d’Aquitaine, Charolais og Simmental 
skiller seg spesielt ut i år med en god vekst i antall inseminasjoner.

Ammekutallet
Tall fra Landbruksdirektoratet i figuren nedenfor viser ammekutallet 
pr. 01.03. Sammenlignet med 2018 ser en at gjennomsnittsbesetningen 
økte med en ku i 2019. En ser også at det var 94 færre foretak som 
søkte produksjonstilskudd for ammeku i 2019 enn i 2018, men samtidig 
viser tallene en økning i antall dyr på oppmot 2000 stykk totalt. 

De største gjennomsnittsbesetningene finner en i Hedmark og Vest-
fold, mens Oslo har de laveste tallene for gjennomsnittsbesetninger. 
Landssnittet er 17 ammekyr. Disse tallene inkluderer de som har 
ammeku på melkebruket. I storfekjøttkontrollen ser en derfor at tallet på 
gjennomsnittsbesetningen er noe høyere (23,7 i 2018).
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