FELLES UTFORDRINGER
- FELLES MÅL
SAMMEN FOR BEDRE VILKÅR I KJØTTFENÆRINGEN

“Alone we can do so little; together we can do so much.” – Helen Keller
Foto: Amalie Ravndal
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Det er mange gode grunner til å være medlem i TYR.
Veldig mange!
I tillegg til å drive nasjonalt avlsarbeid på kjøttfe,
jobber vi i TYR kontinuerlig med å bedre vilkårene i
kjøttfenæringen og synliggjøre ammekuas betydning
for samfunnet.
Som medlem i TYR bidrar du til at vi kan utføre vårt
viktige arbeid.

VÅRE VIKTIGSTE BIDRAG
Økonomi
Som interesseorganisasjon jobber TYR aktivt for en best mulig
økonomisk situasjon for våre medlemmer. Dette gjør vi gjennom
kontakt med markedsaktørene, faglagene og på politisk hold.
Vi jobber målrettet for virkemidler som kan bedre den generelle
økonomien i enhver besetning.

Jordbruksforhandlingene
TYR leverer eget krav til jordbrukets forhandlingsparter, og flere
av TYRs forslag og ønsker er tatt til følge.
Visste du at både kvalitetstilskuddet på storfekjøtt og
driftstilskuddet på ammeku kom etter påtrykk fra TYR?
TYR har også fått gjennomslag for økte satser på beite og
beitebruk. I tillegg til endret utbetalingspris på kjøtt, snakker vi
de siste 8 årene om en økning på rundt 18-20 kroner pr. kilo.

Bidrag gjennom avl
I Norge har TYR ansvaret for det nasjonale avlsarbeidet på
kjøttfe. God helse, høy tilvekst og god funksjonalitet er egenskaper vi vektlegger høyt i avlsmålet til de ulike kjøttferasene.
Målrettet avl gjennom mange år har gitt ei sunn og frisk
ammeku. Og prioriterte avlsmål på grovfôropptakskapasitet
og fôrutnyttelse, gjør at ammekua er en del av løsningen på de
klimatiske utfordringene vi står overfor.
På TYRs teststasjon på Staur selekteres avkom etter prioriterte
kombinasjoner. De beste av de beste går videre til seminproduksjon og genetikken gjøres tilgjengelig over hele landet.

Klimadebatten
Ammekuproduksjonen er en produksjon med effektive beitedyr
som kan utnytte de rike grasressursene Norge kan by på i både
inn- og utmark. Derfor jobber vi i TYR løpende med opplysende
informasjon, filmer for sosiale medier og andre mediestunt
for å skape et mer nyansert bilde av ammekuas rolle i den
pågående klimadebatten.
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TYR er også involvert i ulike fora der landbruk og klima er tema,
og kommer med innspill om ammekuproduksjonens bidrag
for å nå målene med kutt av klimagassutslipp og økt opptak
av karbon innen 2030. I forbindelse med Klimakur 2030 har vi
levert en grundig høringsuttalelse, og vært en viktig bidragsyter
i Bondelagets arbeid med denne rapporten.

Norskprodusert storfekjøtt
TYR ønsker å legge til rette for mer norskprodusert storfekjøtt!
I Norge importerer vi i dag omtrent 15-20 prosent av vårt totale
behov for storfekjøtt, selv om vi kan produsere mer. Beregninger
viser dessuten at importert storfekjøtt i gjennomsnitt har over
dobbelt så stort utslipp av klimagasser pr. kilo kjøtt enn norskprodusert storfekjøtt.
Utviklingen av antibiotikaresistens er i tillegg en av de største
utfordringene i moderne medisin. Resistensutviklingen globalt
er sterkt koblet opp mot antibiotikabruk i matproduksjonen.
Norge regnes som et foregangsland i arbeidet mot antibiotikaresistens, og norsk matproduksjon bruker minst antibiotika i
verden. Dette er det viktig å informere forbrukeren om.

Økt selvforsyning og levende bygder
Norsk storfekjøtt er i særklasse i verdenssammenheng. Vi
har en unik mulighet til å produsere kjøtt på lokale, naturgitte
ressurser i store deler av vårt langstrakte land. I TYR arbeider vi
for et landbruk med både store og små bruk. Dette vil gjøre oss
i stand til å produsere mat på en bærekraftig og klimavennlig
måte, bidra til bosetting i distiktene og holde kulturlandskapet
åpent.

Dyr på beite
I ammekuproduksjon er det vanlig at dyra slippes på beite,
ofte i områder som også benyttes av turgåere. Dette kan by på
utfordringer, da det urbane mennesket ikke lengre vet hvordan
kyrne kan reagere i ulike situasjoner. TYR har derfor inngått et
samarbeid med Norsk Friluftsliv. Sammen har vi, med støtte
av Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Geno,
utarbeidet «Kuvettregler» som forteller hvordan en bør oppføre
seg rundt kyr på beite. TYR har også utarbeidet egne beiteplakater.

Biffakademiet
Det har vært en voldsom satsning på ammekuproduksjon de
senere årene. Og vi i TYR vet at det kan være godt med kompetansepåfyll, enten man nettopp har startet opp, eller har drevet
en stund. Derfor tilbyr vi Biffakademiet i samarbeid med Nortura.
Dette er et modulbasert kompetanseløft som består av fire
samlinger over to år. Etter å ha fullført Biffakademiet er du
godkjent CanBiff.

TYR satser på opplæring
TYR samarbeider med Norges Miljø- og biovitenskaplige
Universitet på Ås (NMBU) der våre forskere har et undervisningsopplegg innen kjøttfegenetikk for studenter ved Institutt for
husdyrvitenskap. I tillegg fungerer våre ansatte som veiledere

på aktuelle master- og bacheloroppgaver. Vi tar imot ulike
studentgrupper på testingsstasjonen på Staur og informerer
rundt avlsarbeidet på de ulike kjøttferasene.
Visste du at vi hvert år inviterer alle skoler med naturbrukslinjer på besøk til oss på Senter for avl og bioteknologi på
Hamar?
Her får elevene foredrag fra alle tre organisasjonene (TYR,
GENO og Norsvin) og lærer om ulike prosjekter og utdanningsmuligheter.
TYR er også med på Husdyrtreff. Husdyrtreff er en konkurranse
for tredjeårselever ved naturbruksutdanningen. Oppgavene
baserer seg på reelle problemstillinger innen valgte produksjoner
i bransjen.

TYR Magasinet og TYR.no
Som TYR medlem får du TYR Magasinet 6 ganger i året.
Bladet inneholder aktuell tematikk, faglig påfyll og spennende
artikler og reportasjer om hva som rører seg i næringen vår.
På tyr.no finner du alltid oppdatert informasjon og avlsfaglig
innhold.

Sosialt fellesskap og lokal tilknytning
TYR representerer et viktig sosialt fellesskap for alle storfekjøttprodusenter via sine fylkeslag. TYR har også et godt samarbeid
med de ulike raselagene som er tilknyttet organisasjonen.
Som tillitsvalgt både i fylkes-/ regionlag og raselag kan du være
med å påvirke veivalgene for organisasjonen, og påden m
 åten
være med å påvirkedin egen h
 verdag
Som medlem i TYR vil du få invitasjoner til faglige og sosiale
arrangementer i regi av TYR sentralt, fylkeslag og raselag.

Gratis fôranalyser for deg som er nyetablert!
I samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning (NLR), gir vi alle
nyetablerte/nyoppstartede kjøttfebønder tilbud om et vederlagsfritt og uforpliktende besøk og/eller samtale med en rådgiver
fra NLR i ditt område dersom du tegner medlemskap hos oss i
år. Tilbudet gjelder for første driftsår.
NLR gir deg muligheten til å ta ut grovfôrprøver til medlemspris,
og TYR dekker kostnaden med selve fôranalysen (gjelder inntil
3 slåtter i samme vekstsesong i produsentens første driftsår)
Dersom du ønsker å benytte deg av dette tilbudet, kan du huke
av i egen rubrikk i påmeldingsskjemaet når du melder deg inn
via vår hjemmeside tyr.no. Gratis fôranalyser gjelder i første
omgang de som melder seg inn i løpet av 2020.

Avlsrådgivning Kjøttfe
TYR som avls- og interesseorganisasjon har som mål å tilby lik
avlsrådgiving til sine medlemmer over hele landet. For å utnytte
eksisterende ressurser i landbruket har TYR og Geno inngått
avtale med TINE om kjøp av avlsrådgiving.
Et bevisst avlsopplegg gir resultater i form av funksjonelle dyr
med god helse og godt eksteriør. I tillegg kan du oppnå økonomisk gevinst med holdbare dyr og høy slakteverdi.

TINE Rådgivning:
•
Oppsett av avlsplaner for renrasa kjøttfebesetninger der det
drives med raser som det er nasjonal avl på.
•
Oppsett av avlsplaner for krysningsbesetninger, med
hovedformål om riktig bruk av raser i forhold til mål for
besetningen.
•
Bruksdyrkrysning på mjølkebruket. Bruk av kjøttfeokser for
optimalt resultat i Geno avlsplan.
Ved bruk av semin kan du enklere oppnå avlsframgang i egen
besetning gjennom optimale kombinasjoner. Du vil også få et
mer nøyaktig kalvingstidspunkt. Seminoksene som tilbys har en
bedre dokumentasjon på egenskaper, og du vil enklere forbedre
totalstatus i besetningen.

Medlemspriser
Våre medlemmer får alltid sterkt reduserte priser på stambokføring, avstamningskontroll og gentester. Du kan lese mer om
alle våre medlemsfordeler på vår hjemmeside: www.tyr.no
Medlemspriser:

Pris medlem

Pris ikke-medlem

Stambokføring

175,-

870,-

Avstamningskontroll

615,-

1 105,-

Stambokføring av embryo

695,-

1 155,-

Medlemskontigent
For å være medlem i TYR betaler du en årlig kontigent basert
antall mordyr i besetningen.
Kontigenttype

< 20 mordyr

20-50 mordyr

> 50 mordyr

Medlemskontigent

500,-

500,-

500,-

TYR Magasinet*

550,-

550,-

550,-

Serviceavgift*
Sum

800,-

1 000,-

1 200,-

1 850,-

2 050,-

2 250,-

*Fradragsberettigede kostnader

Vi tilbyr også støttemedlemskap til kr. 550,Kriteriet for å bli støttemedlem er at man ikke er aktiv ammekuprodusent, og dermed ikke søker produksjonstilskudd.

Lyst til å gjøre en ekstra innsats som tillitsvalgt i TYR?
Det finnes mange muligheter for å engasjere seg i TYR
når du er medlem – både på lokalt nivå og sentralt.
Vi har 14 fylkeslag, 10 raselag og flere ulike utvalg i tillegg til Styret. De tillitsvalgte i TYR skal reprensentere
alle våre medlemmer. Det betyr at uansett om du er en
stor eller liten produsent, eller du driver med renrase eller
krysninger, så er du like aktuell. Det eneste vi krever et at
du er engasjert - og har lyst til å jobbe for økt storfekjøttproduksjon og bedre vilkår.
Som tillitsvalgt i TYR får du tilbud om opplæring og kan
delta på ulike samlinger.

NORSK STORFEKJØTTPRODUKSJON
Bærekraftig og lønnsom

RASER MED NASJONALT AVLSPROGRAM
Aberdeen Angus Charolais Hereford Limousin Simmental

ANDRE RASER I TYR
Belted Galloway Blonde D’aquitaine Dexter Highland Cattle Tiroler Grauvieh

@tyr

@fraavltilbiff

