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Revidert i sak 47 i 2020.

VISJON
Norsk storfekjøttproduksjon – Bærekraftig og lønnsom. 
 
 

FORRETNINGSIDÈ
TYR skal være en sterk, slagkraftig og synlig avls- og  
 interesseorganisasjon for våre medlemmer.
 
TYR skal drive kunnskapsbasert avl for å få frem dyr med 
attraktiv genetikk nasjonalt og internasjonalt. 
 
Norsk storfekjøttproduksjon skal være basert på 
 funksjonelle dyr med stor kapasitet til å produsere kjøtt  
på grovfôr og beite.
 
Denne produksjonsformen skal ivareta klima og 
 kulturlandskapet. 
 
 

OVERORDNA MÅL
 
ØKONOMI
Produsent økonomi
Den spesialiserte storfekjøttproduksjonen skal ha en 
inntekt som er på høyde med andre produksjoner i norsk 
landbruk.

Organisasjonens økonomi
Det skal jobbes aktivt for å styrke organisasjonens økonomi 
gjennom økte inntekter til avlsarbeidet fra offentlige midler, 
vekst i seminsalget og økt medlemskontingent.

Medlemsvekst
70 % av medlemmene i Storfekjøttkontrollen skal være 
medlemmer i TYR.

 
Utvikling i avlsarbeidet – salg av genetikk
TYRs avlsarbeid og utvikling er kunnskaps- og faktabasert. 
For å få dokumentert avlsframgang er vi avhengig av nød-
vendige registeringer og gjenbruk på besetningsnivå. Avl på 
rasenivå blir prioritert ut i fra slike forutsetninger. 
 

TYR skal øke salget med minst 7500 semindoser årlig fram 
til 2025 i det nasjonale markedet. 
 
Det skal jobbes aktivt for økt eksport av norsk genetikk til 
markeder med høy betalingsevne. 
 
 

AVL
Aktive avlsbesetninger
TYR skal ha minst 150 aktive avlsbesetninger i 2020 og  
200 besetninger i 2025

Avlsrådgivning
TYR skal ha etablert et tilbud om betalt avlsrådgiving for 
våre medlemmer i løpet av 2018. 
 
 

BAKENFORLIGGENDE 
ANALYSE
TYRs kjernevirksomhet:
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Markedets utvikling framover – antall kyr
Utviklingen som vi har sett mellom melkekyr og ammekyr 
de 10 siste årene vil mest sannsynlig fortsette og forholdet 
mellom melkekyr og ammekyr vil sannsynlig bli slik. 
 

Denne utviklingen vil medføre at en større og større andel 
av storfekjøtt i markedet må komme fra veksten i ammeku-
næringen der krysningsproduksjon vil øke mest. 
 
Det må jobbes aktivt for å øke norsk sjølforsyningsgrad på 
storfekjøtt opp mot 90-95 %.  
Utviklingen mellom produksjon fra drøvtyggere og kraftfôr-
intensiv produksjon har hatt slik utvikling fra 1998 -2018: 

Økonomien i produksjonen på kort og lang sikt
Den økonomiske utviklingen, som i de siste årene har vært 
knyttet opp mot innføring av kvalitetstilskudd, driftstilskudd 
og beitetilskudd i tillegg til markedsaktørenes prissetting 
på slakt, har de siste årene ikke vært store nok til å få økt  
lønnsomhet. 
 
Det må forventes at tilskudd over jordbruksavtalen i de 
kommende årene vil bli mer prioritert på nøytrale tilskudd 
enn produksjonsstimulerende tilskudd for å få flere mor-
dyr i områder med gras- og beiteressurser. Det må jobbes 
aktivt for at en større andel av prisen som bonden får er 
knyttet opp mot produksjonsformen, der ammekyr er viktig 
for økt bruk av beite på inn- og utmark samt å opprettholde 
et åpent kulturlandskap. 
 
Dette kan medføre at produksjon av storfekjøtt i områder 
som kan brukes til korn og grønnsaker ikke vil få en positiv 
økonomisk utvikling over jordbruksavtalen. Effektiv drift 
kan bidra til at lønnsomheten i disse områdene kan opprett-
holdes på dagens nivå.

Basisgrunnlag for storfekjøttproduksjonen  
i Norge
De politiske signalene de senere årene innebærer at storfe-
kjøttproduksjonen i sterkere grad skal prioriteres på arealer 
som er uegnet for produksjon av korn og grønnsaker. 
 
For å opprettholde et sterkt norsk landbruk må dette ha  
sin basis i norske ressurser, der beiteareal vil være en 
 vesentlig del av de norske ressursene.   
 
Av det totale jordbruksarealet, som er på 9.815 mill dekar, 
brukes 6.573 mill dekar til gras og grovfôr, mens  
2.962 mill dekar benyttes til korn. Resten brukes til grønn-
saker,  poteter, bær og frukt. 
Det totale arealet som brukes til korn har blitt redusert med 
om lag 320 000 dekar de siste 10 årene. Det er registrert 
en reduksjon på om lag 100 000 dekar grasareal i samme 
periode.  
 
Endringen mellom areal som benyttes til gras og korn vil 
være som en konsekvens av lønnsomheten i produksjon-
ene, samt politiske virkemiddel for å bidra til eller forsterke 
kanaliseringspolitikken. For å opprettholde grasarealet der 
det ikke er naturlig å produsere annet enn drøvtyggerfôr, 
er man helt avhengig av lønnsomheten og markedet for 
 produkter fra slike produksjoner.

Norsk avlsarbeid som grunnlag for økt norsk 
storfekjøttproduksjon
TYR har fått tildelt ansvaret for det nasjonale avlsarbeidet for 
kjøttfe i Norge. I dag drives det slik organisert avls arbeid for 
rasene Limousin, Charolais, Angus, Hereford og  Simmental. 
 

Fordeling mellom produksjoner i 1998
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Følgende forutsetninger ligger til grunn for figuren:
Det forventes en reduksjon på 6000 melkekyr i 2020/21 som en 
 konsekvens av bortfall av Jarsberg-eksporten, og deretter en 
 reduksjon på 2500 melkekyr/ år som en konsekvens av økt import 
og redusert melkeforbruk. Det forventes økt ammekutall på 3500/ år. 
Totalt kutall holdes stabilt på ca 300 000 mordyr.
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Organisasjonen må tildeles de nødvendige ressurser for å 
ha kompetanse til å drive et nasjonalt avlsarbeid på kjøttfe. 
Oppslutningen om det organiserte avlsarbeidet er stor.  
 
Selv om TYR har det nasjonale avlsarbeidet på kjøttfe blir 
dette arbeidet utført i et samarbeid med hvert enkelt raselag, 
slik det er beskrevet i vedtatte overordna dokumenter for 
hvordan dette skal gjøres.  
 
Avlsarbeidet skal være faktabasert og styret i TYR har 
 ansvaret for at avlsarbeidet gjennomføres i tråd med 
vedtatte planer. Dokumentert avlsframgang på prioriterte 
egenskaper skal vektlegges ved evaluering av rasenes 
 avlsframgang. 
 
Import av genetikk til det norske avlsarbeidet har kun som 
mål å styrke det norske avlsarbeidet på kort og lang sikt. 
Dette skal dokumenteres før import gjennomføres. 
 
Aktive avlsbesetninger vil være et viktig virkemiddel for 
avlsframgang for hver enkelt rase. 
 
Norsk storfekjøttproduksjon har hatt og skal ha sin basis  
i dyr som kan omdanne gras (grovfôr og beite) til kjøtt.  
 
TYRs avlsarbeid har sterkt fokus på dyrenes grovfôr-
opptakskapasitet og fôrutnyttelse. I den framtidige 
 selekter  ingen for nye oksefedre inn til teststasjonen skal slike 
dyr prioriteres. Avlsverdier på disse egenskapene  sammen 
med bruk av genomisk seleksjon, er virkemiddel for å videre-
utvikle norsk avl på kjøttfe tilpasset norske  forhold. 
 
Avlsplaner og styrende dokumenter som beskriver rutiner 
for hvordan avlsarbeidet gjennomføres revideres årlig. Et 
samarbeid mellom rasenes avlsutvalg og TYR sentralt skal 
være en styrke, men kan være en svakhet hvis ikke felles-
skapet sine mål kommer foran hver enkelt bonde sine  
egne interesser.

Organisasjon, marked og medlem
TYR skal være en tydelig avls- og interesseorganisasjon 
for norske ammeku- og storfekjøttprodusenter. Som 
organisa sjon skal det jobbes aktivt med å utvikle nødvendig 
 kompetanse som er viktig for å ivareta denne rollen.  
 
Dagens organisering med region- og fylkeslag skal  beholdes, 
men det kan være aktuelt å gjøre endringer slik at en oppnår 
nødvendige forankringer mellom et sentralt sterkt TYR og 
region- og fylkeslag. Eventuelle endringer skal gjennomføres 
i stor forståelse mellom de lag som blir berørt. 
 
TYR som organisasjon skal ha et tilbud for tillitsmanns-
opplæring for de som ønsker det. Slik opplæring tilpasses 
en form som ivaretar de tillitsvalgtes behov for opplæring. 

Det vurderes om det skal etableres et forum for unge 
 ammekuprodusenter. En slik møtearena kan også  etableres 
i samarbeid med andre organisasjoner, for eksempel 
 slakteriene og faglagene. 
 
Organisasjonsavdelingen har også markedsansvar for økt 
salg av norsk genetikk nasjonalt og internasjonalt. Planer 
for slik satsing skal gjennomgås og revideres årlig. Koordi-
nerende ansvaret for nødvendig import av genmateriale 
for kjøttfe er tillagt avdelingen som gjøres i samarbeid med 
avlsavdelingen. 
 
Organisasjonsavdelingen i TYR skal ha en tydelig rolle for 
å ivareta de spørsmål som våre medlemmer er opptatt av. 
Informasjon og oppfølging av region- og fylkeslag vil være 
et viktig element i denne utviklingen..

Norsk storfekjøttproduksjon og klima
Norske bønder generelt og storfekjøttbønder spesielt 
er opptatt av å produsere mat på norske ressurser på 
en  klimasmart måte. Klimakalkulatoren skal benyttes 
som redskap for å beregne  klimaavtrykket fra ammeku-
produksjonen. Modellen til svarer liknende modeller for 
 produksjon i respektive land. 
 
Klimautslipp fra drøvtyggere er et komplisert tema, der det 
hele tiden kommer ny kunnskap. Effekten av økt karbon-
binding og albedo må tas med i det totale regnskapet når 
en beregner klimapåvirkning fra ammekuproduksjonen. 
Det samme må gjelde effekten av levetid i atmosfæren for 
metan i forhold til tilsvarende levetid for Co2. Som organisa-
sjon vil vi støtte opp om  arbeidet med en klimasmart storfe-
kjøttproduksjon under norske forutsetninger, og ser fram til 
at klimakalkulatoren tar inn alle elementer som kan påvirke 
klimaavtrykket fra den  enkelte gård.  
 
70% av jordbruksarealet i Norge kan kun brukes til 
 gras produksjon. I tillegg til disse arealene er det store 
arealer med utmarksbeite. Norsk landbruksproduksjon 
må derfor ha sitt utgangspunkt i en produksjon som kan 
 produ sere mat av gras. Det er derfor kun storfe og sau  
som kan  omdanne disse naturgitte ressursene til  
fullverdig  menneskemat. 
 
Alternativet til norsk storfekjøttproduksjon på ammeku er  
å importere storfekjøtt til det norske markedet fra land som 
har over dobbelt så stort klimaavtrykk per kg kjøtt. 
 
Norske ammekubønder ser på sin produksjon som en 
del av et helhetlig internasjonalt klimabilde. Storfekjøtt-
produksjon på norske ressurser er også en viktig del av 
norsk sjølforsyningsgrad og et bidrag til å opprettholde 
distriktslandbruket. 
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TYR har i sitt avlsprogram lagt vekt på grovfôropptaks-
kapasitet. Dette gir norske ammekyr et godt utgangspunkt 
for å produsere mat med basis i det som vi har mest av 
i Norge, nemlig grasressurser. Norske ammekyr har en 
 gjennomsnittlig levealder på mellom 7 og 8 år, som er 
vesentlig lengre enn for eksempel melkeraser. En robust 
ammeku, som lever lenge og har sin produksjon med basis 
i gras og beite, er en klimasmart ku. I tillegg til å produsere 
klimasmart storfekjøtt med basis i norske ressurser, vil 
også utnyttelse av beitearealer for å opprettholde kultur-

landskapet over hele landet være et klimasmart tiltak  
(jfr. albedo-effekten). TYR som organisasjon skal jobbe 
 aktivt for at disse forholdene blir tatt med når en bereg  ner 
klimaavtrykket per kg produsert kjøtt fra ammeku-
produksjonen. 
 
Norske ammekubønder vil for øvrig stille seg bak løsninger 
for et klimasmart landbruk som er utarbeidet i fellesskap 
med andre organisasjoner i landbruket. 
 

VIRKEMIDDEL FOR  
Å NÅ MÅL  
 
PRODUSENTØKONOMI
TYR skal: 

• jobbe aktivt for å styrke økonomien for ammekubonden  
 gjennom aktivt arbeid i forbindelse med de årlige  
 jordbruksforhandlingene. 

• jobbe aktivt for at denne produksjonen skal ha en inntekt  
 på lik linje med andre produksjoner som det er naturlig å  
 sammenligne seg med.

• jobbe for at det skal være et samspill mellom tilskudd  
 knyttet til nøytrale tilskudd per dyr og til tilskudd som  
 prioriterer økt produksjon.

• jobbe for at det skal være god økonomi i storfekjøtt -  
 produksjonen om du er en liten, mellomstor eller stor   
 ammekubonde. 

• jobbe for at en produksjonsform med økt bruk av norske  
 ressurser som gras, grovfôr og beite gir økt pris i det  
 norske markedet

•	 jobbe	for	at	det	gis	ekstra	finansieringsstøtte	til	bønder		
 som bygger nye fjøs for økt mordyrtall. 

ORGANISASJONSØKONOMI 
TYR som avls- og interesseorganisasjon er i vekst. Økt øko-
nomisk handlefrihet er en forutsetning for videre  utvikling. 
Inntektene vil også i framtiden komme fra  offentlig støtte i 
form av omsetningsavgiftsmidler og midler over jordbruks-
oppgjøret, samt medlemskontingent og seminsalg.

•	 Offentlig	finansiering	må	økes	i	tråd	med	behov	for	økt		
 aktivitet. 

• Medlemskontingenten økes i tråd med kostnadsveksten. 

• Økt seminsalg av norsk genetikk er nøkkel til avls- 
	 framgang	og	som	finansiering	av	avlsarbeidet.	Det	skal		

 jobbes for at en større andel av semininntektene fra   
 norsk avlsarbeid for kjøttfe tilfaller de som har hatt  
 kostnadene med å framskaffe norsk kjøttfegenetikk.

DET ORGANISERTE AVLSARBEIDET 
I dag drives det nasjonalt avlsarbeid for rasene Charolais, 
Limousin, Angus, Hereford og Simmental. Hvordan dette 
arbeidet gjennomføres er beskrevet i følgende styrende 
dokumenter:

• TYRs Avlsmål.

• TYRs overordna avlsplan.

• Raselagenes avlsplaner.

• Avlstiltak i det organiserte avlsarbeidet.

• Kriterier for det nasjonale avlsarbeidet.

• Rolle og ansvarsfordeling ved gjennomføring av  
 avlsarbeidet.

• Regelverk for Fenotypetesten.

Videre har vi Ressursgruppe for uttak av nye testkandi-
dater, Kompetansegruppe avl, Testutvalg og TYRs avlsråd. 
 Organisatorisk ivaretas avlsarbeidet av Team Avl.

• Avlsarbeidet er et virkemiddel for storfekjøttbondens  
 økonomi. 

• Avlsarbeidet i TYR skal bidra til å skaffe markedet dyr  
 som er funksjonelle, har god helse og har stor kapasitet  
 for grovfôropptak og fôrutnyttelse for norske forhold.

• Fenotypetesten vil fortsatt være et svært viktig element   
 i det nasjonale organiserte avlsarbeidet. 

• Bruk av vevsmateriale til avstammingskontroll og  
 genomisk seleksjon er et viktig virkemiddel i det    
 framtidige norske avlsarbeidet på kjøttfe.

• Nye avlsverdier for enkeltfunksjoner og egenskaper som  
 bidrar til å forsterke avlsarbeidet og dokumentere avls- 
 framgang, vurderes kontinuerlig.

• Økt gjenbruk av norsk semin er nøkkelen for å lykkes, og  
 bruk av slik genetikk er nøkkelen for økt avlsframgang.
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• Økt registreringsgrad for vekter er helt nødvendig for  økt  
 sikkerhet framover. Raser med lav registeringsgrad vil  
 framover få en mindre prioritet i det nasjonale avls -  
 arbeidet og i utnyttelsen av dagens fenotype- 
 testkapasitet. TYR vil se på mulige tiltak for å få økt  
 registreringsgraden ute hos den enkelte bonde.

NORSK KJØTTFEGENETIKK
Som et produkt av norsk avlsarbeidet blir kjøttfegenetikk 
som gir funksjonelle dyr med god helse og godt eksteriør 
veldig viktig. 

Nøkkelen for å lykkes er dokumenterte økonomiske fordeler 
i det norske storfeholdet knyttet til dyrets funksjonalitet, 
dyrehelse og slakteverdi.

• Markedets ønske eller behov for genetikk skal alltid  
 overstyres av å skaffe dyr som er funksjonelle, med god  
 helse og eksteriør for norske forhold.

• Individets kapasitet knyttet til grovfôropptak og  
 fôrutnyttelse vil være avgjørende i den framtidige storfe-  
 kjøttproduksjonen og skal vektlegges i selekteringen i  
 avlsarbeidet.

• Med slike prioriteringer i det norske avlsarbeidet, vil norsk  
 semin også være attraktivt utover det nasjonale  
 markedet. Eksport av genetikk vil primært være til et   
 marked med høy betalingsevne.

• Behovet for spesialproduksjoner som SpermVital og  
 kjønnsseparert semin vurderes fortløpende ut fra  
 markedets behov. Dette som et resultat av en ytterligere  
 spesialisering av norsk storfehold og økt produksjon på  
 norske ressurser.

• Det skal settes årlige mål for økt seminbruk i norske  
 reinrase- og krysningsbesetninger. En årlig økning fra 2018  
 på 7500 semindoser bør være et realistisk mål nasjonalt.

AKTIVE AVLSBESETNINGER
Aktive avlsbesetninger er viktig for utvikling av det norske 
avlsarbeidet. 

• Målsetningen er å ha minst 150 aktive avlsbesetninger  
 i 2020 og 200 innen 2025. 

• I tråd med veksten i antall aktive avlsbesetninger  
 vurderes regelverket slik at det bidrar til styrkning av  
 avlen per rase. 

• Kompensasjon for å være aktiv avlsbesetning  
 vurderes årlig.

AVLSRÅDGIVING
Med en stadig økende ammekupopulasjon er det stort 
 behov for avlsrådgiving. Avlsplaner for både reinrase-  
og krysningsbesetninger er nå tilgjengelig i 
 Storfekjøttkontrollen.

• TYR som avlsorganisasjon skal ha ansvaret for innholdet  
 i avlsrådgivingen som tilbys. Praktisk organisering av  
 avlsrådgiving vurderes forløpende. 

• Tjenesten blir en kjøpt tjeneste som kan ha flere nivåer,  
 og er en tjeneste som utføres av samarbeidende    
 organisasjoner i norsk landbruk.. 

ORGANISASJON
RASE-, REGION- OG FYLKESLAG 

TYR er i dag en treleddet organisasjon med fylkeslag og 
raselag i tillegg til TYR sentralt.

• TYR har delegert deler av avlsarbeidet til raselagene. 
  Derfor skal raselagene i hovedsak jobbe med   
 avlsspørsmål. Dette skal foregå i tett samarbeid med  
 TYR sentralt og de vedtak som styret gjør knyttet til avls - 
 arbeid.  Rolleavklaringer og presiseringer tas ved årlig  
 revidering av det styrende dokumentet «Rolle og   
 ansvarsfordeling ved gjennomføring av avlsarbeidet».

• Å være medlem i et raselag er frivillig, men en kan ikke  
 være medlem i et raselag uten å være medlem i TYR. 

• Finansieringer av raselagene er gjennom egen  
 kontingent, tilskudd fra TYR sentralt etter vedtak i  
 TYRs styre og bonuser knyttet til seminsalg.

• Region- og fylkeslag er bindeleddet mellom det lokale  
 medlem i TYR og TYR sentralt. 

• Alle som er medlem i TYR må være medlem i et    
 fylkeslag. 

• Rollen til disse lagene er å ivareta medlemmenes  
 interesser gjennom deltakelse på kurs og lokale  
 arrangement, samt være den som jobber aktivt opp mot  
 faglaga og andre organisasjoner som har interesse i  
 ammekuproduksjonen.

• Aktiviteten i region- og fylkeslag varierer noe fra lag til lag.  
 Noe av årsakene kan være avstander, men er også veldig  
 avhengig av det lokale styret sitt engasjement. Den   
 framtidige organiseringen av fylkes-/ regionlag vurderes  
 fortløpende for å styrke kommunikasjonen, og som   
 bindelegg for å ivareta det enkelte medlem i TYR. For  
 både rase-, region- og fylkeslag kan det være behov for  
 en tettere oppfølging fra administrasjonen og styret.   
 Vurderinger gjøres fortløpende ut ifra de økonomiske  
 prioriteringene som styret gjør.

STRATEGISK PÅVIRKNING

• TYR skal jobbe strategisk opp mot avtalepartene i  
 landbruket, samarbeidspartnere og andre, samt bygge og  
 benytte allianser med bedrifter som har sammenfallende  
 mål gjennom et bredere engasjement og gjennom  
 spissing av budskapet. 



• TYR skal være synlig og tydelig. Gjennom dette skal  
 ammekuas anseelse høynes og kunnskapen om  
 produksjonen utvides. 

• TYR må jobbe for å oppnå sentrale posisjoner i de øvrige  
 organisasjonene i landbruket, herunder spesielt Norges  
 Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. 

KOMPETANSE- OG KUNNSKAPSOPPBYGGING

• TYR bør utarbeide kompetanseplan for utvikling av  
 kompetanse og kunnskap hos ansatte, styre og tillits- 
 valgte i fylkeslag i samarbeid med andre organisasjoner. 

• Kompetanse- og kunnskapsoppbygging skal være tema  
 på ledermøter, årsmøte og andre arena hvor  
 organisasjonen møtes. Gjennom strategisk kompetanse- 
 planlegging vil TYR få motiverte ansatte, styre og    
 tillitsvalgte. 

• TYR skal også søke samarbeid med andre kompetanse - 
 miljø for å styrke kompetansen i den spesialiserte    
 storfekjøttproduksjonen. 

MEDLEMSNYTTE

• Det skal være en helt opplagt sak å være medlem i TYR  
 når man driver med storfekjøttproduksjon.

INFORMASJON OG MARKEDSFØRING

TYRs markedsføringsstrategier skal bidra til å fremme den 
spesialiserte storfekjøttproduksjonen som den viktigste 
grovfôrbaserte produksjonen i Norge. TYR skal være synlig 
i media og fremskaffe faktaopplysninger knyttet til amme-
kua sitt bidrag i klima- og kostholdsdebatten samt ivareta 
kulturlandskapet og opprettholde aktivt landbruk i hele 
landet.

Det skal gjøres ved å:

• Markedsføre seg gjennom oppdatert og faktaorientert  
 hjemmeside, informativt brosjyremateriell, deltakelse på  
 ulike strategiske arrangement og i aktuelle faglag. 

• Ha aktive fylkeslag og tillitsvalgte. 

• Være en attraktiv samarbeidspartner i forskingsprosjekt.

• Være aktiv og synlig i mediebildet og gjøre bruk av  
 sosiale medier som opplysningskanaler. 

TJENESTER

TYR skal yte tjenester av god kvalitet og til best mulig pris 
for medlemmene. Slike tjenester er:

• Stambokføring, avstamningskontroll og DNA analyser. 
 Disse tjenestene skal være så enkle og rimelige som 
 mulig, samtidig som kvalitet og sikkerhet oppfyller   
 kravene fra det offentlige og fra medlemmene.

• TYR magasin og oksekatalog. 
 TYR magasinet skal utgis 6 ganger årlig og innholds- 
 messig speile TYRs satsningsområder samt nasjonale  
 føringer og fokusområder rettet mot den spesialiserte  
 kjøttfeproduksjonen og ammekunæringen.  
 Oksekatalogen skal utgis årlig. 

• Egen nettside, www.tyr.no, herunder nettsider for både  
 rase- og fylkeslag.

• Tilbud om kurs og opplæring knyttet til  
 organisasjonsarbeid. 

• Biffakademiet. 

• Øvrige tjenesteytelser. 
 TYR skal vurdere å tilby tjenester til medlemmer og andre  
 som kan gi organisasjonen inntekter (salg av produkter  
 og effekter, rådgivning, kompetansebistand m.m.).

MEDLEMSFORDELER

I dag gis det medlemsfordeler knyttet til:

- stambokføring, avtamningskontroll og aktuelle DNA  analyser

- avlsrådgiving utført etter avtale med Tine 

- grovfôrrådgiving etter avtale med NLR 
 
TYR skal vurdere å etablere andre medlemsfordeler knyttet 
til pris på sæd og andre produkter.   

SAMARBEID OG ALLIANSER

Samarbeid og allianser er viktig for å fremme og få 
forståelse for TYRs arbeid og krav om bedret økonomi  
for ammekubonden. 
 
Det skal gjøres ved å:

• Fortsette å videreutvikle det nære samarbeidet med   
 Geno, Nortura og Felleskjøpet og evt. andre som det vil  
 være naturlig å samarbeide med.

• Fortsette å videreutvikle det nære samarbeidet med    
 Animalia og NMBU og fortsatt være en del av  
 Norsk Landbrukssamvirke.

• Være aktiv deltaker i Helsetjenesten for storfe og sette  
 fokus spesielt på kalving og dyrevelferd. 

• I større grad søke samarbeid mot miljøer og    
	 instanser	som	kan	bidra	med	finansiering	av	avls-	 
 og kompetanseutviklingsprosjekter.

• Delta med fylkesvise representanter i regionale    
 samarbeidsråd i landbruket.

• Være medlem i Landbrukets Klimaselskap SA.
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NORSK STORFEKJØTT- 
PRODUKSJON  

– BÆREKRAFTIG OG LØNNSOM

RASER MED NASJONALT AVLSPROGRAM
TYR – den naturlige avls- og interesseorganisasjonen for deg som produserer storfekjøtt

CHAROLAIS  |  HEREFORD  |  SIMMENTAL  |  LIMOUSIN  |  ABERDEEN ANGUS

ANDRE RASER I TYR
DEXTER  |  HIGHLAND CATTLE  |  TIROLER GRAUVIEH  |  BELTED GALLOWAY  |  BLONDE D`AQUITANE
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