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Innledning
Et nytt arbeidsår er tilbakelagt. Nedstenging som følge av Covid-19 fikk 
konsekvenser også for vår organisasjon. Årsmøte ble avlyst i fysisk 
form, og gjennomført digitalt 2. april. Auksjonen på Staur er en stor 
begivenhet i organisasjonen, også denne måtte på grunn av koronaen 
gjennomføres digitalt. Begge arrangementene ble gjennomført på en 
god alternativ måte takket være tillitsvalgte og ansatte som raskt la til 
rette og tilpasset seg denne nye møteformen. 

Koronaen har vist at det er viktig å ha beredskap for norsk mat og  
fortsatt fokus på sjølforsyningsgrad. Stengte grenser og økt forbruk 
har medført økt etterspørsel etter norsk mat. Som følge av dette økte 
underskuddet av norsk storfekjøtt ytterligere i 2020 og nærmer seg 
10.000 tonn. I tillegg til dette er det importkvoter på 9.200 tonn, hvilket 
betyr en samlet potensiell produksjon tilsvarende 60.000 kalver. Med 
fremtidig redusert mjølkeproduksjon, må vekst i ammekuproduksjonen 
sørge for å kompensere for dette underskuddet. Vår strategi og mål for 
norsk ammekuproduksjon gjelder derfor fortsatt. 

Vi er avhengig av et samlet TYR som jobber for et felles mål framover. 
Kommunikasjon og samarbeid med fylkes- og raselagene vil være
avgjørende for å lykkes, derfor vil styret ha økt fokus på dette framover.

Bærekraftig norsk storfekjøttproduksjon  
– på norske ressurser.
TYR har de siste 20 år prioritert å avle fram storfe som er gode på 
grovfôropptakskapasitet og fôrutnyttelse. Denne satsingen videreføres. 
Når vi nå etter hvert får avlsverdier og økonomiske vekter knyttet til 
disse egenskapene, har vi enda større mulighet til å selektere på dyr 
som er gode på å vokse på grovfôr. Og der beite er en viktig del av 
fôrgrunnlaget.

Vår visjon «Norsk storfekjøttproduksjon – bærekraftig og lønnsom»  
forplikter mer enn bare i avlsarbeidet. Rammebetingelsene må være 
slik at ammekuproduksjonen fortsatt kan baseres på bruk av grovfôr 
og beite, og at vi skal ha en produksjonsform som ikke prioriterer 
intensiv drift.

Ammekua er viktig i forhold til målet om landbruk over hele landet, ved 
at arealer som ikke kan utnyttes til andre produksjoner kan utnyttes av 
ammekua. 

Dyrevelferd omfattes også av begrepet bærekraft. Fokus på dyrevelferd 
og helse er derfor viktige prioriteringer i det framtidige avlsarbeidet.  
Klauvregistering og helseregistreringer er vesentlige her. 

Klimakalkulatoren ble lansert for enkelte produksjoner i 2020, og i 2021 
lanseres den for ammeku. Dette er et viktg verktøy for å dokumentere 
utslipp og iverksette tiltak på den enkelte gård. Styret har i 2020 gitt sin 
tilslutning til at det utarbeides en bransjestandard for klimaberegning 
på gårdsnivå, der klimakalkulatoren er vesentlig. Norsk ammeku- 
produksjon er allerede på god vei ved at vi kan dokumentere at norsk 
storfekjøttproduksjon med basis i ammekua er dobbelt så klimavennlig 
som produksjonen i noen av de land som det importeres storfekjøtt fra.

Konkurransefortrinn for norsk storfekjøtt
I desember gjorde styret vedtak om å støtte et pilotptosjekt for 
kartlegging og mulige tiltak, for å unngå disruptive genvarianterer på 
myostatingenet i norsk storfeavl. Disruptive genvarianter er synonymt 
med dobbelmuskulatur som er mest kjent gjennom rasen Belgisk Blå. 
Vi vet at dette er problemstillinger forbrukerne er opptatt av, derfor er 
det viktig at storfekjøttbransjen har et tydelig standpunkt til dette og 

andre saker som handler om dyrevelferd. At vi har god dyrehelse og 
dyrevelferd, og i tillegg synliggjør god dyrevelferd med storfe på beite, 
er viktig for omdømmet til norsk storfekjøttproduksjon. 

Kjøttets tilstand 2020 viste at 97% av fôret i norsk ammekuproduksjon 
er basert på norske råvarer. Dette er viktig i forhold til å dokumentere 
og synliggjøre TYRs avlsarbeid knyttet til grovfôropptak og fôrutnyttelse. 
Ammekuas rolle i forhold til utnyttelse av utmarksbeite, og betydning 
for kulturlandskap, er viktig i kommunikasjonen med forbrukerne.

Det er utfordrende for norske storfekjøttprodusenter å konkurrere 
på pris med det kjøttet som importeres. Derfor må vi sørge for at 
tilleggskvalitetene til det norske kjøttet kan dokumenteres, og at dette 
kommuniseres til forbrukerne.

Økonomien i ammekuproduksjonen må styrkes
Antall mjølkekyr er synkende og underskuddet på norsk storfekjøtt 
har økt. Ammekuproduksjonen må derfor økes slik at sjølforsyningen 
opprettholdes og sikres for framtida. Korona-situasjonen viser at vi 
er sårbare i krisesituasjoner. Utviklingen viser at nedgangen i antall 
mordyr er dramatisk i enkelte områder der drøvtyggerproduksjon er det 
beste alternativet. Alternativet er nedleggelser og arealer som går ut av 
bruk med påfølgende gjengroing. 

Økonomien i ammekunæringen må styrkes slik at det er mulighet for 
investering og utvikling i storfekjøttproduksjonen. Styrets innspill til 
jordbruksforhandlingene foreslo flere tiltak for å styrke økonomien i 
ammekunæringen.

De produksjonene som har sin basis i grovfôr og beite er av de viktigste 
i forutsetningene for et landbruk over hele landet. Styret mente derfor 
at det må settes inn målrettede tiltak for å opprettholde antallet storfe 
som et bidrag til å ivareta distriktslandbruket, opprettholde kultur-
landskapet og produsere storfekjøtt med basis i norske ressurser. 
Styret foreslo i 2020 å innføre et målrettet beitetilskudd for ku med kalv 
på beite, og et eget tilskudd til små og mellomstore ammekubruk. 

I tillegg til generell økning både i driftstilskudd og husdyrtilskudd, 
oppfordret også styret til at beregning av AK-tilskudd gjennomgås og 
endres, slik at AK-tilskudd utbetales i forhold til arealets produksjons-
grunnlag. 

Avlsarbeid i framgang
I 2020 er det jobbet videre med å utvikle genomiske avlsverdier, og 
målet er å få dette på plass i 2021. Videre er det planer om å lansere 
avlsverdier på grovfôropptak og fôrutnytting i 2021. 

I 2020 har det også vært internasjonal interesse for gener fra norsk  
kjøttfeavl. Beviset på det er eksport av sæd fra Charolaisoksen Oroveso  
av Stai og Limousinoksen Jovial av Utgårdstrøen til Frankrike. Også 
tidligere er det eksportert til flere ulike land, samt at det er eksportert 
embryo og semin av rasen Aberdeen Angus til Island.

TYR har det nasjonale ansvaret for avl på kjøttfe, men er fortsatt helt 
avhengig av dugnad fra de produsentene som gjør en stor samlet jobb 
for norsk storfekjøttproduksjon. Deres innsats, ved at de deltar med 
vektregistreringer og andre registreringer i Storfekjøttkontrollen, er  
vesentlig for avlsarbeidet. I TYRs innspill til jordbruksforhandlingene 
2020 ble det derfor oppfordret til at tilskuddet til norsk kjøttfeavl må 
økes slik at avlsarbeidet kan utvikles videre. 

1. STYRETS MELDING 2020



Årsmelding 20204

Registering av data
Avlsarbeidet er helt avhengig av registrering av data. Styret jobber 
for å øke antallet aktive avlsbesetninger, og det er også forslag om å 
etablere registreringsbesetninger. Slik det er tenkt skal disse ha færre 
forpliktelser enn aktive avlsbesetninger, men skal være et viktig bidrag 
til grunnlagsdata for avlsarbeidet. 

Utviklingen i norsk storfekjøttproduksjon 
I mars 2020 var det 5.500 flere ammekyr enn året før, mens antall 
mjølkekyr ble redusert med 9.900. Om en forutsetter 280 kg kjøtt  
produsert pr. mordyr, utgjør netto nedgang i antall mordyr en  
produksjon på 1,2 millioner kg storfekjøtt. Ser en på utviklingen siste 
20 år (tabell til høyre) har antall mjølkekyr blitt redusert med nesten 
100.000 kyr, mens antall ammekyr er tilsvarende økt med 50.000.  
TYR og norske ammkuprodusenter er ut fra dette viktige for å dekke 
markedet for norsk storfekjøtt framover.  

Det er flere elementer som vil påvirke antall mordyr framover. Antall 
mjølkekyr blir i stor grad påvirket av behovet for melk, mens antall 
ammekyr i større grad er styrt av økonomi og markedsdekning på 
storfekjøtt. Siste prognose fra Nortura (tabell under) viser et forventet 
underskudd på 6.100 tonn storfekjøtt i 2021, som tilsvarer over 20.000 
kalver. Tar en med den tollfrie kvoten er sjølforsyningsgraden nede på 
85% for norsk storfekjøtt, som er den laveste sjølforsyningsgraden av 
av alle norske produksjoner.
 

Grunnplanet i organisasjonen
I TYR var det ved utgangen av 2020 1.897 medlemmer og 82 støtte-
medlemmer, totalt 1.979 medlemmer. Tilsvarende tall pr. 31.12. 2019 
var 1.979 medlemmer. Oppslutning fra medlemmene er vesentlig for å 
kunne utvikle organisasjonen og avlsarbeidet i TYR. 

For å drifte organisasjonen på lokalt plan spiller fylkes- og raselagene 
en vesentlig rolle. Fylkeslagene er viktige bidragsytere i forhold til 
organisasjonsutvikling, synliggjøring av TYR og norsk ammekunæring, 
samt at de er en viktig del av organisasjonen i forhold til kontakt med 
samfunnet og lokale samarbeidspartnere.

Raselagene har en viktig rolle i forhold til kompetanse om rasene, 
og å ivareta den enkelte rases interesse. Leder i det enkelte raselags 
avlsutvalg deltar i avlsrådet, og på den måten er alle med på å utvikle 
avlsarbeidet i TYR. 

For å styrke kommunikasjonen med lokalleddet i organisasjonen har 
styreleder regelmessige møter med fylkes- og raselagslederne etter 
styremøtene.

Styrets arbeid
Styret har hatt et utfordrende arbeidsår med flere viktige saker på 
agendaen. Koronaen har preget arbeidet og førte til nye arbeidsmåter. 
Teams har blitt et kjent digitalt verktøy. I løpet av kort omstillingstid 
endret vi rutinene for gjennomføring av årsmøtet slik at det kunne 
avholdes digitalt. Møtet ble godt gjennomført og viser at organisasjonen 
har evne til å endre seg raskt.

Det positive med koronaen er at vi har lært oss effektive arbeidsmetoder 
som nok har endret vår arbeidsform for all framtid. Vi ser likevel fram til 
at situasjonen endrer seg slik at vi kan møtes fysisk igjen. 

Dessverre var det en sak i juni som også har preget organisasjonen det 
siste året. Gjennom TYRs rutiner ble det avdekket at enkelte medlemmer 
hadde justert data i Storfekjøttkontrollen som påvirket avlsarbeidet, og 
utplukk av kalver til fenotypetesten på Staur. Dessverre var det sentrale 
tillitsvalgte blant disse som gjorde saken spesielt vanskelig. De aktuelle 
tillitsvalgte har blitt fritatt fra møteplikten, og de som hadde justert 
vekter fikk heller ikke mulighet til å levere kalver til Staur. Saken har ført 
til frustrasjon og stort informasjonsbehov i medlemsorganisasjonen, i 
tillegg til en negativ oppmerksomhet i media. Omdømmebygging både 
internt og eksternt blir viktig framover.

I samarbeid med rase- og fylkeslagene har det i 2020 blitt jobbet med 
ny organisasjonsstruktur og sammensetning av årsmøtet. Saken har 
vært til høring i fylkes- og raselagene, samt at det ble drøftet i leder-
samlingen. Endelig forslag til endringer i vedtektene er sendt på høring 
i medlemsorganisasjonen med sikte på vedtak i årsmøtet 2021. 

Styret ansatte ny daglig leder i 2020. Oddbjørn Flataker hadde oppnådd 
pensjonsalder, og Per-Sigve Lien begynte 1. oktober. Lien har sin  
erfaring fra TINE SA og Norges Bondelag. 

Utover dette har styret gitt innspill til Jordbruksforhandlingene, og fulgt 
opp den daglige driften av TYR. Styret i TYR har også gitt uttalelser på 
aktuelle saker samt deltatt i høringer og møter i ulike samarbeidsforum 

Produksjon Tilførsler
tonn

Indeks Importkvoter Engrossalg 
tonn

Indeks Markeds-
balanse

Reg. lager
01.01.21*

Storfe/kalv 85 300 100 9 000 100 500 96 -6 100 0

Lam 19 300 99 806 19 900 96 200 1 880

Sau 4 900 103 4 900 103 0 0

Gris 130 900 100 1 750 136 000 98 -3 400 0

Egg 66 300 101 500 65 900 100 900 428

Figur 1 Prognose fra Nortura 20. januar 2021
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i landbruket. Styret har også deltatt på ulike medlemsmøter i 2020, og 
har ambisjoner om å bli med på flere møter i 2021.

Styret 
Styret har i 2020 hatt 16 styremøter og behandlet 145 saker. Det er et 
unormalt stort antall møter, men det skyldes en del ekstraordinære  
styremøter knyttet til sak om justering av fødselsvekter. 1. varamedlem 
til styret møter fast, og ordfører har vært med i møtene der saker  
knyttet til ledermøte og årsmøte er diskutert.

Nestleder har ikke møtt på styremøter etter juni 2020, og i den perioden 
har 1.varamedlem fungert som styremedlem. 2. varamedlem Asbjørn 
Dahlen har derfor møtt på styremøter fra juni 2020.

Styremøtene har på grunn av koronasituasjonen i hovedsak vært 
digitale i 2020.

Økonomiutvalget
Økonomiutvalget er satt ned av styret og skal blant annet arbeide med 
økonomiske problemstillinger innen spesialisert storfekjøttproduksjon. 
Dette inkluderer økonomiske og strategiske utfordringer generelt og for 
ammekuproduksjonen spesielt. 

Hovedoppgaven til økonomiutvalget er, etter samråd med styret, å 
komme med innspill til tiltak som kan fremmes ovenfor avtalepartene 
i jordbruksforhandlingene. Økonomiutvalget skal også vurdere andre 
tiltak og arenaer for å påvirke økonomien til ammekuprodusentene.
 
I 2020 har økonomiutvalget hatt tre møter, og hovedsaken som har 
vært diskutert er forberedelse av innspill til jordbruksforhandlingene. 
Prosessen med innspill til jordbruksforhandlingene er at økonomi- 

utvalget foreslår overordna mål med innspill til jordbruksforhandlingene. 
Dette skjer i samråd med styret, og økonomiutvalget involverer deretter 
organisasjonen til å komme med innspill. Så legges endelig forslag frem, 
som styret sluttbehandler, før det sendes over til faglagene.

Personalet
Det er i organisasjonen 9 faste stillinger. I tillegg har organisasjonen en 
innleid avlsforsker fra Aninova i halv stilling, og en markedsansvarlig 
som er leid inn fram til 1. mai 2021. Organisasjonen leier inn tjenester 
til regnskap, lønn, IT, produksjon og distribusjon av semin.

Sykefraværet var i 2020 på 4,6%, mens langtidsfraværet utgjør 1,8%. 
Tilsvarende tall i 2019 var henholdsvis 2,4% og 1,5%.

Økonomi
TYRs regnskap for 2020 balanseres med et overskudd på kr. 811.745,- 
Styret foreslår at årets resultat tilføres egenkapitalen. TYR har ved 
utgangen av 2020 en egenkapital på kr. 9.055.220,- Organisasjonen får 
også tildelt midler over Jordbruksavtalen og fra Omsetningsrådet.  
I 2020 utgjorde dette kr. 6.895.000,- Med bakgrunn i årsregnskapet for 
2020 er fortsatt driftsforutsetningen lagt til grunn da det etter styrets 
oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet.

Miljø
De miljøkrav som gjelder i forhold til driften av Staur er tilfredsstilt. 
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. 

I styret for TYR:
Hamar,   24. februar 2021

 
 
 

Hamar 24/2-2021 
Styret i TYR 

 
 
 
Per Øivin Sola    Erling Gresseth   Ann Kristin Nes 
Styremedlem    Styreleder    Styremedlem 
 
 

 
Per Ivar Laumann   Mari Østby    Per-Sigve Lien 
Styremedlem    Styremedlem    Daglig leder 
 
 

 
Synne Vahl Rogn 
1. varamedlem 

 
 
  

Tyr
Balanse

Note 2020 2019

Egenkapital og gjeld

Opptjent egenkapital
9 055 220          8 243 476              

Sum opptjent egenkapital 9 055 220          8 243 476              

Sum egenkapital 4 9 055 220          8 243 476              

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 1 799 582          1 968 134              
Skyldig offentlige avgifter 178 481             111 011                  
Annen kortsiktig gjeld 1 103 191          946 559                  
Sum kortsiktig gjeld 3 081 255          3 025 704              

Sum gjeld 3 081 255          3 025 704              

Sum egenkapital og gjeld 12 136 475        11 269 180            
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2. REGNSKAP MED NOTER

Resultatregnskap TYR

Note 2020 2019

Driftsinntekter og driftskostnader

Salgsinntekt  20 775 183  19 872 661 
Annen driftsinntekt 8  7 932 174  7 475 802 
Sum driftsinntekter 1  28 707 357  27 348 463 

Varekostnad  11 345 857  10 086 690 
Lønnskostnad 2  9 409 743  9 048 613 
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 3  304 841  371 783 
Annen driftskostnad 2,7  6 826 279  7 761 955 
Sum driftskostnader  27 886 720  27 269 041 

Driftsresultat  820 637  79 422 

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt  23 897  109 540 
Annen finansinntekt  6 731  3 837 
Annen rentekostnad  22 937  13 866 
Annen finanskostnad  16 584  -   
Resultat av finansposter  -8 892  99 511 

Årsresultat  811 745  178 933 

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital  811 745  178 933 
Sum overføringer 4  811 745  178 933 
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Balanse TYR

Note 2020 2019
Eiendeler

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr  639 700  860 541 
Sum varige driftsmidler 3  639 700  860 541 

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler  61 000  61 000 
Andre langsiktige fordringer 2, 9  40 323  58 591 
Sum finansielle anleggsmidler  101 322  119 590 

Sum anleggsmidler  741 022  980 131 

Omløpsmidler

Lager av varer og annen beholdning 6  2 108 959  2 656 115 

Fordringer
Kundefordringer  2 331 941  985 795 
Andre kortsiktige fordringer  70 608  562 450 
Sum fordringer  2 402 549  1 548 245 

Bankinnskudd, kontanter o.l. 5  6 883 945  6 084 688 

Sum omløpsmidler  11 395 453  10 289 048 

Sum eiendeler  12 136 475  11 269 180 
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Note 2020 2019
Egenkapital og gjeld

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital  9 055 220  8 243 476 
Sum opptjent egenkapital  9 055 220  8 243 476 

Sum egenkapital 4  9 055 220  8 243 476 

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld  1 799 582  1 968 134 
Skyldig offentlige avgifter  178 481  111 011 
Annen kortsiktig gjeld  1 103 191  946 559 
Sum kortsiktig gjeld  3 081 255  3 025 704 

Sum gjeld  3 081 255  3 025 704 

Sum egenkapital og gjeld  12 136 475  11 269 180 

I styret for TYR:
Hamar,   24. februar 2021

 
 
 

Hamar 24/2-2021 
Styret i TYR 

 
 
 
Per Øivin Sola    Erling Gresseth   Ann Kristin Nes 
Styremedlem    Styreleder    Styremedlem 
 
 

 
Per Ivar Laumann   Mari Østby    Per-Sigve Lien 
Styremedlem    Styremedlem    Daglig leder 
 
 

 
Synne Vahl Rogn 
1. varamedlem 

 
 
  

Tyr
Balanse

Note 2020 2019

Egenkapital og gjeld

Opptjent egenkapital
9 055 220          8 243 476              

Sum opptjent egenkapital 9 055 220          8 243 476              

Sum egenkapital 4 9 055 220          8 243 476              

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 1 799 582          1 968 134              
Skyldig offentlige avgifter 178 481             111 011                  
Annen kortsiktig gjeld 1 103 191          946 559                  
Sum kortsiktig gjeld 3 081 255          3 025 704              

Sum gjeld 3 081 255          3 025 704              

Sum egenkapital og gjeld 12 136 475        11 269 180            
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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 tilvirkningskost. 

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. 7 036 094 6 775 661

Lønninger 1 111 792 1 106 757

Folketrygdavgift 373 327 319 468

Pensjonskostnader inkludert obligatorisk tjenestepensjon 1 207 748 846 618

Andre ytelser 9 409 743 9 048 503

Sum lønnskostnader

Antall årsverk: 11,3 10,5

Gjennomsnittlig antall årsverk 

Godtgjørelser (i kroner) Daglig leder Styret

Lønn/honorarer* 1 524 825 289 482

Ytelser vedrørende pensjonsordninger, stipulert andel av OTP 22 572

Annen godtgjørelse 14 643

Honorar til revisor, kostnadsført 2020

Lovbestemt revisjon  36 637 

Annen bistand fra revisor  36 300 

Sum 72 937

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

Virksomheten har balanseført et  
innskuddsfond, kr. - 24.158 pr. 
31.12.2020 og kr -5.890 pr 31.12.2019. 
 
Innskuddsfondet kan kun benyttes til 
betaling av innskudd på pensjonsord-
ningen, årets innbetaling utgjør  
kr.451 673.

Beløpene er eksklusiv merverdiavgift.

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

Note 1 - Regnskapsprinsipper 

*Ny daglig leder ble tilsatt 1.oktober.  
Ny og tidligere daglig leder var i jobb i 
en overlappingsperiode. Informasjon 
om lønn og godtgjørelse over gjelder 
tidligere daglig leder. 
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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

31.12.2020 31.12.2019

 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 84 000 84 000 0

 Avgang driftsmidler 0 0 0 0 0

 Anskaffelseskost 31.12  503 317  425 400  2 974 779 3 903 496 3 819 496

 Akkumulerte avskrivninger 31.12   503 317  425 400  2 335 077 3 263 794 2 958 953

 Bokført verdi pr 31.12 0 0  639 702 639 700 860 541

 Årets avskrivning 0 0  304 841 304 841 371 783

Økonomisk levetid 10 år  5 år 10 år

Avskrivningsplan Lineær  Lineær Lineær

Egenkapital Egenkapital

Egenkapital 31.12.2018 8 243 476

Årets endring i egenkapital:

Årsresultat 811 745

Egenkapital 31.12.2020 9 055 220

Av likvide midler er kr. 407.063 bundet til skyldig skattetrekk og innsatt 
på egen bankkonto.

Note 9 - Pantstillelser og andre forpliktelser

Andre driftsinntekter 2020 2019

Offentlige tilskudd 6 895 036 6 650 000

Andre inntekter 1 037 139 825 802

Sum andre driftsinntekter 7 932 174 7 475 802

Spesifikasjon av offentlige 
tilskudd:

Ja midler  2 150 036  2 050 000 

Omsetningsmidler  4 745 000  4 600 000 

 6 895 036  6 650 000 

Andre driftskostnader 2020 2019

Kostnader lokaler Staur 1 462 383 1 650 170

Diverse fremmede tjenester 3 033 926 2 065 304

Kontorrekvisita, telefon m.m. 756 159 933 302

Reiser/møtekostnader 438 401 1 126 569

Informasjonskostnader 455 865 636 214

Andre driftskostnader 272 234 262 289

Diverse samarbeidsprosjekter 407 310 892 064

Spesielle kostnader 0 196 044

Sum andre driftskostnader 6 826 279 7 761 955

Varer 31.12.2020 31.12.2019

Levende dyr 298 030 363 083

Beholdning av for til oksene 212 175 198 015

Produserte semindoser for videresalg 1 774 788 2 095 017

Avsetning for ukuranste semindoser -176 034 0

Sum varer 2 108 959 2 656 115

Virksomheten har ikke stillet sikkerhet pr. 31.12.2020 for egen eller 
andres gjeld. Virksomheten har innbetalt 3 mnd. husleie i depositum.
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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 2020, 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 2020, 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 
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge 
av misligheter eller utilsiktede feil. 
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3. REVISJONSBERETNING
  Uavhengig revisors beretning - Tyr 
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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, 24. februar 2021  
PricewaterhouseCoopers AS  
 
 
 
Pål Bakke  
Statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 
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4. OVERSIKT OVER TILLITSVALGTE

Ordfører og varaordfører

Ordfører Jan Håvard Refsethås

Varaordfører Bjørn Aasen

 

Valgkomitè

Leder Hogne Bjørkelund

Nestleder Silje Eckdahl

Medlem Arnfinn Horpestad

1. vara Erik Melting

2. vara Birger Bull

Kontrollkomitè

Leder Leif Vingelen

Medlemmer Erlend Røhnebæk

Torleif Susort

1. vara Hans Petter Eide

2. vara Inga Vinjum Rørlien

Fylkeslag Leder

TYR Buskerud Brit-Ellen Bøhn

TYR Hålogaland Torben Arneberg Jensen

TYR Sogn og Fjordane Hogne Bjørkelund

TYR Sørlandet Gunnar Bjørndal

TYR Akershus Kristen Svarstad

TYR Hordaland Erlend Moberg

TYR Innlandet Bent Are Wollan

TYR Møre og Romsdal Knut Ole Overaa

TYR Nordland Tove Berre

TYR Rogaland Inger Johanne Bligaard

TYR Telemark Sveinung Kjellemo

TYR Trøndelag John Ole Bakheim

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 Hans Johan Grjotheim

Styret

Leder Erling Gresseth

Nestleder Kristian Hovde

Styremedlemmer Per Ivar Laumann

Per Øivin Sola

Ann Kristin Nes

Mari Østbye

Vararepresentanter

1. vara Synne Vahl Rogn

2. vara Asbjørn Dahlen

3. vara Karl Gustav Lofthus

4. vara Gunnar Bjørndal

Økonomiutvalget

Leder Leif Helge Kongshaug

Medlemmer Erling Gresseth

Sivert Mauset

Torill Helgerud

Sveinung Kjellemo

Birger Bull Foto: Svein Eberhard Østmoe



Årsmelding 202014

5. KOMMUNIKASJON, MARKED OG MEDLEM

Corona-situasjonen har satt sitt preg på organisasjonen dette året. 
Både årsmøte og valg ble gjennomført digitalt for første gang i TYRs 
historie. Løsningene fungerte godt, men de store og gode debattene 
ble vanskelige å gjennomføre. 

Okseauksjonen på Staur kunne heller ikke avholdes fysisk slik det var 
tenkt, og vi endte opp med en nettbasert auksjonsløsning. Dette førte 
til et større antall interessenter enn tidligere år. Prisene ble omtrent 
som forventet.

Pandemien satte også stopper for andre aktiviteter lokalt og regionalt. 
De store messene ble avlyst i likhet med mindre sommerarrangementer. 
Ledermøtet i oktober var planlagt som et fysisk arrangement på 
Gardermoen, men dette måtte skrinlegges og møtet ble digitalt.

Samarbeid gjør oss bedre 
TYR har for 2020 inngått et samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving 
(NLR). Dette samarbeidet innebærer et uforpliktende besøk av en  
rådgiver fra NLR samt økonomisk støtte fra TYR til fôranalyser. Målet 
er å bidra til å utvikle en bærekraftig ammeku- og storfekjøttproduksjon 
gjennom styrket økonomi og gode fagmiljøer. 
TYR har også omfattende samarbeid med Geno, Felleskjøpet Agri, 
Nortura og TINE Rådgiving.

Utvikling av digitale flater
Ved årsskiftet kom tyr.no i ny drakt. Mottagelsen av den nye siden var 
positiv. På salgssiden har vi fokusert på konsepter for økt inseminering, 
både i regi av TYR og sammen med aktuelle samarbeidspartnere.

I desember lanserte Geno en helt ny nettbutikk for semin, og TYR var 
delaktig i dette spennende prosjektet. Det er også jobbet med å få frem 
flere avlsverdier og informasjon om våre okser i den trykte utgaven 
av Geno Oksekatalog. Når det gjelder vår egen Oksekatalog vil denne 
fremover oppdateres på hjemmesiden vår ved nye avlsverdikjøringer. 

Storstilt vervekampanje for et sterkere TYR
Vi har i år kjørt i gang en større vervekampanje som ble avsluttet ved 
nyttår. Her ble det utviklet en egen brosjyre som satte fokus på det 
viktige arbeidet TYR gjør på vegne av landets kjøttfeprodusenter og 
medlemmer. Denne ble sendt ut med post til 3000 ammekuprodusenter 
sammen med  en utgave av TYR Magasinet i oktober. Responsen på 
kampanjen har vært god, og det er mange flotte premier som skal 
deles ut blant nye medlemmer nå på nyåret.

Kommunikasjon mot viktige målgrupper
TYR magasinet har også i år blitt sendt ut i seks eksemplarer til alle 
våre medlemmer. Bladet inneholder aktuelle tema og gårdsreportasjer. 
I tillegg til aktiv kommunikasjon gjennom eget magasin og digitale 
plattformer, har TYR vært på banen i nasjonale medier med leserin-
nlegg og kronikker koblet til dagsaktuelle saker som omhandler eller 
påvirker ammekuproduksjonen.  

TYR har en kontinuerlig dialog med andre aktuelle organisasjoner 
og samarbeidspartnere i næringa der vi fronter våre medlemmers 
interesser. 

Hvert år inviteres alle skoler med naturbrukslinjer på besøk til Senter 
for avl og bioteknologi på Hamar. Her får elevene foredrag fra både 
TYR, GENO og Norsvin, og lærer om ulike prosjekter og utdannings- 
muligheter. I 2020 rakk vi dessverre kun ett slikt besøk, men vi utarbeidet 
webinarer som ble sendt til alle skolene som var påmeldt slik at de fikk 
et tilbud til sine elever likevel. 

Husdyrtreff er en annen arena hvor vi treffer ungdom. Dette er en 
konkurranse som baserer seg på reelle problemstillinger i de ulike 
husdyrproduksjonene. Tine, Nortura, Norsvin, TYR og Geno ønsker god 
kontakt med ungdom under utdanning. Årets Husdyrtreffvinner ble 
andreårselever ved Jønsberg videregående skole, det står det respekt 
av i en konkurranse som egentlig er beregnet på tredjeårselever.

Medlemstall fylkeslag 2016 2017 2018 2019 2020 Endring 2019/2020 

TYR Akershus 92 92 100 102 106 4

TYR Buskerud 114 122 129 131 127 -4

TYR Hordaland 77 77 72 68 64 -4

TYR Møre og Romsdal 127 129 144 134 137 3

TYR Nordland 106 106 123 102 106 4

TYR Innlandet 412 413 473 463 457 -6

TYR Rogaland 194 214 234 239 238 -1

TYR Sørlandet 105 108 122 123 121 -2

TYR Sogn og Fjordane 41 53 54 55 57 2

TYR Trøndelag 231 240 273 272 283 11

TYR Vestfold 75 78 90 88 86 -2

TYR Østfold 73 81 89 82 75 -7

TYR Hålogaland 29 27 29 40 35 -5

TYR Telemark 72 76 83 80 85 5

Sum fylkeslag 1748 1816 2015 1979 1979 0

Utvikling i medlemstall i fylkeslag og raselag 
(støttemedlemskap er inkludert i antallet)
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Medlemstall raselag 2016 2017 2018 2019 2020 Endring 2019-2020 

Aberdeen Angus 150 164 182 177 179 2

Charolais 338 345 359 349 354 5

Hereford 182 197 202 203 201 -2

Limousin 282 282 296 293 287 -6

Simmental 131 147 160 159 157 -2

Blonde d'Aquitaine 12 18 19 32 30 -2

Dexter 62 68 78 86 103 17

Galloway 18 21 36 37 47 10

Highland Cattle 85 94 94 81 71 -10

Tiroler Grauvieh 53 59 63 74 88 14

Sum raselag 1313 1395 1489 1491 1517 26

Eksportert til: Seminnummer/navn Rase Antall solgte doser

VikingGenetics 70136 JGC Indiania Charolais 45

VikingGenetics 72151 Ibiza P av Hovde Limousin 10

VikingGenetics 72179 Jovial av Utgårdstrøen PP Limousin 10

VikingGenetics 73102 Jagermeister P av Hovde Simmental 10

Union GENES DIFFUSION 70203 Oroveso P av Stai Charolais 800

COOPERATIVE EVOLUTION 72179 Jovial av Utgårdstrøen PP Limousin 1000

Sum total: 1875

 Rase
Årstall 

2015
Årstall 

2016
Årstall 

2017
Årstall 

2018
Periode tall 

2019
Periode tall 

2020
 Endring  
fra i fjor 

Endring i 
antall doser

Aberdeen Angus 2135 2572 4529 4702 6177 10111 64% 3934

Blonde d'Aquitaine 97 179 328 434 903 1715 90% 812

Charolais 6891 8624 10085 10108 11261 13092 16% 1831

Dexter 90 86 137 107 95 98 3% 3

Galloway 69 104 122 88 180 218 21% 38

Hereford 2508 3205 3794 3795 3527 3213 -9% -314

Highland Cattle 70 64 50 49 33 49 48% 16

Limousin 6613 8474 9423 8893 8845 8152 -8% -693

Simmental 1799 2219 2762 2852 3452 3839 11% 387

Tiroler Grauvieh 330 394 474 478 520 591 14% 71

Sum 20602 25921 31704 31506 34993 41078 17% 6085

 

Melkesimmental 3191 3659 4669 4794 4897 5164 5 267

Seminstatistikk
Vi kan se tilbake på nok et godt seminår for kjøttfe med 17% økning i 
seminbruk. Hele 41.078 kjøttfedoser har blitt lagt inn på kuer og kviger 
over hele Norge i året som har gått. Topp tre raser på seminbruk i 2020, 
målt i antall doser, er Blonde, Angus og Charolais.  

For raser med nasjonal avl, ble ca 50% av kjøttedosene benyttet i 
mjølkebesetninger bortsett fra Angus, der hele 67% ble brukt på mjølke-
bruket. For raser uten nasjonalt avlsarbeid anslår vi bruk av kjøttfesemin 
til 40% i mjølkebesetninger og 60% i ammekubesetninger. 

Eksport  
Det har også i 2020 vært interesse for norsk genetikk i utlandet. I all 
hovedsak er det Frankrike som har importert flest doser. Charolais- 
oksen 70203 Oroveso P av Stai og Limousin-oksen 72179 Jovial av 
Utgårdstrøen PP er av de mest populære oksene.

Import  
Import for 2020 har vært preget av koronapandemien og Brexit. Det har 
stort sett gått greit for de fleste rasene med noen forsinkelser, men for 
Galloway, Dexter og Angus venter vi fortsatt på importdoser fra  
Storbritannia.
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Foto: Amalie Ravndal

Kjønnsseparert semin
I 2020 ble norsk kjønnsseparert semin tilgjengelig på markedet. Det 
har vært tilgjengelig Y-semin (hannceller) av oksene 70195 Milo av 
Langmo, 74087 Napolion av Bognes, 72256 Nestor P av Utgårdstrøen, 
74086 Nero Weeton av Haukabø og X-semin (hunnceller) av 73133  
Nixon PP av Ødegården. Salget har gått over all forventning og foreløpige 
resultater viser godt tilslag. Det ble også produsert både Y- og X-semin 
av oksen 74085 Nanook av Høystad, men denne viste seg å ikke gi 
avkom.  

Utvikling av antall ammekyr på landsbasis
Tabellen viser antall ammekyr og antall besetninger i de nye fylkene pr. 
1. mars de to siste årene. Tallene viser en økning på 5651 ammekyr fra 

2019 til 2020, og 245 flere besetninger søkte om produksjonstilskudd i 
2020 i forhold til året før. De største gjennomsnittsbesetningene finner 
vi på Østlandet med 20-22 kyr, mens Vestland ligger lavest med en gjen-
nomsnittlig besetningsstørrelse på 10 ammekyr. Landssnittet ligger på 
samme nivå som året før med 17 ammekyr per besetning.

Vi gjør oppmerksom på at tallene inkluderer melkekubesetninger som 
kan søke om produksjonstilskudd på 6 eller flere ammekyr. Dette kan 
påvirke gjennomsnittlig besetningsstørrelse i forhold til tall fra Storfe-
kjøttkontrollen, der mange av disse besetningene ikke er regnet med i 
tallgrunnlaget.

Antall dyr 2020 Antall dyr 2019 Endring dyr Søknader 2020
Søknader 

2019
Endring 

søknader
Gjennomsnitts- 
besetning 2020

Fylke

Viken 14025 12470 1555 647 606 41 22

Oslo 15 14 1 1 2 -1 15

Innlandet 25594 25127 467 1213 1169 44 21

Vestfold og Telemark 6785 6452 333 345 346 -1 20

Agder 6236 5810 426 425 402 23 15

Rogaland 13103 11791 1312 882 814 68 15

Vestland 5638 5205 433 590 568 22 10

Møre og Romsdal 4296 4113 183 306 302 4 14

Trøndelag 15884 14949 935 890 847 43 18

Nordland 5932 5618 314 354 353 1 17

Troms og Finnmark 1273 1201 72 92 92 0 14

SUM 98781 92750 6031 5745 5501 244 17
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Avlsrådet
Avlsrådet hadde tre møter i 2020. Det første møtet var et telefonmøte i 
februar i forbindelse med revidering av overordnede dokumenter. Både 
mai-møtet og oktober-møtet ble avholdt digitalt på Teams med hensyn 
til koronarestriksjonene. 

Avlsrådet har protokollført 29 saker i gjennom året. Her er et utvalg 
saker som ble behandlet:

• Modell for hunndyrkåring
• Fordeling av testplasser og seminokser
• Oppdaterte verdier for korrigeringsfaktorene på korrigerte vekter
• Indeks for fødsel- og moregenskaper 
• Klauvhelse og klaveregistreringer i fenotypetesten

Utvikling i antall mordyr og stambokførte mordyr
Utviklingen i antall mordyr holder en jevn økning slik den har gjort over 
mange år.  Dexter har økt med hele 31% i 2020, mens de andre rasene 
fordeler seg fra 6-18% økning. Charolais har 2186 flere mordyr ved 
inngangen til 2021 sammenlignet med 2020, og er den rasen som har 
økt med flest mordyr. Det er også økning i antall stambokførte mordyr 
for de aller fleste raser, med unntak av Limousin og Tiroler som har 

en liten nedgang. Andelen stambokførte mordyr holder seg relativt 
stabil. For raser med lukket stambok er det spesielt viktig å fortsette å 
stambokføre avkom etter stambokførte foreldre. Dette fordi det kreves 
at alle forfedre er stambokført for at et dyr av disse rasene skal kunne 
godkjennes. 

6. AVL OG FOU

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

Idar Hånde Norsk Hereford

Halvor Øiestad Norsk Limousin

Siv Meling Norsk Highland Cattle 

Bengt Vestgøte Norsk Simmental

Hans Johan Grjotheim Norsk Tiroler Grauvieh

Odd Vangen NMBU

Asgeir Svendsen Nortura

Siv Undem KLF

Rase
Renrasede 

mordyr 2019
Renrasede 

mordyr 2020
Stambokførte 
mordyr 2019

Stambokførte 
mordyr 2020

Endring 
renrasede mordyr 

2019 til 2020

Endring  
stambokførte mordyr  

2019 til 2020

Andel stambokførte 
mordyr 2020

Hereford 12414 13 573 1383 1396 9% 1% 10,3

Charolais 20682 22 868 2840 2930 11% 3% 12,8

Aberdeen Angus 7635 8 649 1399 1469 13% 5% 17,0

Limousin 12458 13 375 2113 2043 7% -3% 15,3

Simmental 3979 4566 908 1000 15% 10% 21,9

Blonde d'Aquitaine 638 705 155 189 11% 22% 26,8

Highland Cattle 1559 1648 527 506 6% -4% 30,7

Tiroler Grauvieh 1335 1574 383 462 18% 21% 29,4

Dexter 1120 1464 799 1043 31% 31% 71,2

Galloway 343 366 125 138 7% 10% 37,7

Seminokser 
Seminoksene har de to siste årene, blitt testet på ridelyst og sædkval-
itet på Staur før avreise til Store Ree. Dette fungerte fint, og er avgjøren-
de for utvalg av okser og oppstart av sædproduksjon på Ree. 

Vi sendte 16 okser til Ree, der Angus var eneste rase med reserve- 
okse. Tidlig oppstart med riding og sæduttak resulterte i at 10 okser 
var ferdig i seminproduksjon og ute hos nye eiere i oktober. De 6 siste 
ble ferdig i to puljer: januar og februar. 2 av 4 seminokser av angus har 
ikke fungert, og rasen har dermed 2 seminokser i år. 

Oksene i de andre rasene har fungert veldig fint. 3 okser ble det forsøkt 
produsert X-semin, hunnceller, av. Det er 70201 Orlando P av Erikstad 
og 72271 Oxe av Utgårdstrøen. 71121 Omnitron av Rindal var den 
tredje oksen, men fikk dessverre ingen godkjente doser.  

Vi prøver igjen i neste semin-omgang. Det er ingen okser av denne 
årgangen som har vært sortert på Y-semin grunnet nedstegning ifm 
Covid-19. 

Fordeling ungokser: Ordinær sæd Kjønnseparert X/Y

Aberdeen Angus 2

Charolais 4 1 X-semin

Hereford 2

Limousin 4 1 X-semin

Simmental 2

Rasevis oversikt over antall mordyr og endring fra 2019 til 2020. Mordyr som er 75% raserene eller mer regnes som renrasede:
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Nye Seminnr Navn Status Rase Oppdretter

74028 Emil av Lillebakken Eliteokse ABA Jan Håvard Refsethås

74047 Ivar fra Li Eliteokse ABA Steinar Schanke

74060 Junior av Nordstu Eliteokse ABA Ståle Westby

74061 Jens av Grani Eliteokse ABA Harald Dahl

Ny 74068 Kid av Vølstad Eliteokse ABA Onar Lima

71058 Gullars av Kleivi Eliteokse HER Finn Arne Askje

71064 Hyper av Hånde Eliteokse HER Idar Hånde

71081 James av Rindal Eliteokse HER Anne og Thomas Rindal

Ny 70131 Ivan av Stang Bruksokse CHA Dagfin Henriksen

70136 JGC Indiana Eliteokse CHA Per Øivin Sola

Ny 70160 Kelvin av Finsrud Eliteokse CHA Øystein Finsrud

70161 Karl av Hamremoen Eliteokse CHA Hans Terje Hamremoen

Ny 70162 KB Kramer Eliteokse CHA Kjell Bredholt

70164 Komatsu av Lenna Eliteokse CHA Anne og Harald Graarud

70150 Integrè av Hvam Eliteokse LIM Hvam VGS

Ny 72153 Indigo av Viersdalen Eliteokse LIM Leif Hartveit

Ny 72176 Junior av Steinvik Eliteokse LIM Gustav Steinvik

72195 Kaptein av Viersdalen Eliteokse LIM Leif Hartveit

Ny 72196 Klaudius P av Utgårdstrøen Eliteokse LIM Bjørn Aasen

Ny 72216 Lex Luthor PP av Søstuen Bruksokse LIM Gunhild Sæteråsen og Jan H. 

73093 Ivari av Hægeland Eliteokse SIM Ingmund Skårland

73101 Ja P av Nes Eliteokse SIM Bjarte Nes

73102 Jagermeister P av Hovde Eliteokse SIM Kristian Hovde

73110 Kevin P av Morken Eliteokse SIM Anders Morken

Ny 73119 Lotto P av Kleivmoen Eliteokse SIM Anette og Tom Erik Klevmo Saur

Eliteokser
Det er tatt ut 23 eliteokser og 2 bruksokser for 2021. 

Rase Påmeldte Antall besetninger Besiktiget Testplasser

Angus 65 24 41 14

Charolais 147 46 62 24

Hereford 66 19 30 11

Limousin 77 25 42 18

Simmental 56 19 32 13

SUM 411 145 251 80

Fenotypetesten 2020/2021

Årets testomgang
Det var 411 påmeldte kandidater til årets testomgang. Av disse ble 251 
kalver besiktiget. Det var påmeldt kalver fra 145 forskjellige besetninger. 
Av disse ble 44 kalver tatt inn i pulje1, 22 i pulje2 og 14 i pulje 3.
Helsestatusen på årets testokser har vært bedre enn noen gang. Det 
ble tatt grep for å unngå klauvspaltebetennelser i årets test. Alle kalver 
har gått gjennom et klauvbad for desinfisering. Dette har gitt resultater. 
Vi har ikke hatt slike betennelser i årets test. Vi har nesten ikke hatt 
behandlinger ellers heller.  

Årets grovfôr er av brukbar kvalitet med en fôrenhetskonsentrasjon på 
0.87. Til årets testomgang har vi skiftet kraftfôrtype fra Formel Biff til 
Formel Linnea. Formel Linnea er et kraftfôr med 80% norske råvarer. 
Soyadelen i Linnea kommer fra rapskake importert fra Skandinavia eller 
Baltikum. Årets testomgang ser lovende ut med mange gode kandidater. 
40 av de 80 kandidatene i test har norsk eliteokse som far, dette er 
høyeste andel vi har hatt noen gang med kalver som har norsk far.
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Avlsstatuetten 2020
Avlsstatuetten deles ut til oppdretter av den oksen ved eliteokseuttaket 
i november som har høyest totalindeks uansett rase. I desember 2020 
hadde charolaisoksen 70160 Kelvin av Finsrud hele 127 i totalindeks. 
Nærmeste okse er angusoksen 74061 Jens av Grani med 124 total- 
indeks. Så avlsstatuetten for 2020 tildeles Øistein Finsrud, Vestre 
Gausdal for oksen 70160 Kelvin av Finsrud.

Aktive Avlsbesetninger
I 2020 ble 117 besetninger godkjent som Aktive Avlsbesetninger. Disse 
fordeler seg slik rasevis, med tall fra 2019 i parentes:

• Aberdeen Angus 25 (22)
• Hereford 17 (19)
• Charolais 37 (36)
• Simmental 14 (14)
• Limousin 18 (19)
• Tiroler Grauvieh 5 (4)
• Blonde d’Aquitaine 1 (1)

Dette er et økende antall besetninger sammenlignet med 2019 (115), 
men fortsatt ikke målet vårt med 120 besetninger i 2020. Vi har i løpet 
av 2020 merket økende interesser blant nye avlere for å bidra med det 
nasjonale avlsarbeidet, og har dermed stor tro på at antall godkjente 
Aktive Avlsbesetninger vil øke i årene fremover. 

Avlsrådgivning
Samarbeidet med TINE om avlsrådgivning for TYR sine medlemmer 
har fortsatt i 2020. Vi har merket en økende interesse for tilbudet, men 
håper fortsatt at flere produsenter vil benytte seg av tilbudet.  
TINE Rådgiving har 4 avlsrådgivere som er spesialisert på kjøttfe, og 
har nå fått god erfaring med bruk av avlsplan i Storfekjøttkontrollen. 
Det har ikke vært fysiske kurs i år som har gått, men månedlige faglige 
møter med oppdatering fra TYR og Geno til rådgiverene. Vi ser frem til 
videre samarbeid og god avlsplanlegging for norske kjøttfeprodusenter

Genotyping
I forbindelse med at vi har begynt med genotyping av kjøttfe er det 
gjort flere tilpasninger i SFK for at bestilling og publisering av resultater 
skal fungere like godt som tidligere. Dyr av rasene Angus, Charolais, 
Hereford, Limousin, Simmental og Tiroler blir automatisk genotypet ved 
avstamningskontroll. Dyr av andre raser kan bestille genotyping hvis 
ønskelig. Dyr som blir genotypet får svar på utvalgte kjente gentester 
og disse vises nå på relevante steder i SFK. Desto mer vi lærer om 
storfegenomet jo flere gentester vil bli aktuelle. Noen genvarianter gir 
uønskede negative konsekvenser mens andre gir mindre kritiske utfall. 
Dette må vurderes for hvert enkelt gen, men testresultatene må frem-
komme i SFK. Alle dyr som genotypes fra januar 2021vil få publisert 
resultat på aktuelle gentester.

Hunndyrkåring
TYR har utarbeidet en modell for hunndyrkåring der optimum og 
vektlegging av egenskapene er tilpasset kviger. Frem til nå har det bare 
vært en modell og den er laget mtp okser. Optimum for muskelegen-
skapene er satt ned et hakk sammenlignet med okser fordi kvigene 
ikke er så kjøttfulle som okser, og det skal de heller ikke være. Vektleg-
ginga er også endret noe da kropp og bein er viktigere enn muskel. Fra 
januar 2021 kan kviger kåres etter egen modell.

Beregning av korrigeringsfaktorer for korrigerte vekter 
Korrigeringsfaktorene er beregnet på nytt og lagt inn i SFK for dyr født 
i 2005 og senere. Korrigeringsfaktorene ble sist beregnet i 2007 så det 
var på tide å gjøre nye beregninger på nyere tall. Tiroler Grauvieh har 
ikke hatt fullstendig korrigering av vekter, men det har de fått nå. Som 
datagrunnlag for de nye korrigeringsfaktorene er det sett på (≥94 %) 

raserene dyr født 2010-2017, og som er registrert med en mor og en 
far. Faktorene er regnet ut ved å se på forskjell i vekt mellom dyr veid 
ulike dager etter fødsel, mellom tvillinger og enslig fødte, og mellom  
dyr med mor av ulik alder. 

Genomisk seleksjon
I 2020 kom TYR i gang med genotyping for fremtidige genomiske 
avlsverdier på kjøttfe. Neogen i Skottland ble valgt som leverandør,  
og genotypingen blir gjort på en 50K- SNP chip der det også inngår 
SNP-markører for avstamningskontroll og en del enkeltgener. 
 
Avstamningskontroll blir gjort med mikrosatelittmarkører som tidligere, 
også dette hos Neogen. Ved å gjøre genotypingen sammen med 
avstamningskontrollen vil etter hvert alle stambokførte individer være 
genotypet og få genomiske avlsverdier. Ikke-stambokførbare individer 
kan også sende inn hårprøve for analysering dersom produsenten 
ønsker dette, og vi håper mange vil benytte seg av tilbudet. 

Pr. 31. desember 2020 er om lag 2 700 individer genotypet. Inkludert 
i disse er alle norske seminokser født fra 2004 og framover. Det er 
anbefalt at vi har minst 5 000 genotypede individer før vi begynner å 
publisere genomiske avlsverdier, og vi håper å nå det målet i løpet av 
2021. FOU-avdelingen har i 2020 jobbet med å teste ulike systemer for 
genomisk seleksjon, validere data, og oppfølging av kontakten med 
Neogen.  

Utvikling av avlsverdier for nye egenskaper
Utvikling av avlsverdier for GFO og FUP er et møysommelig arbeid, 
med et krevende datasett. Siden egenskapene kun måles på Staur 
samles det inn maksimalt 80 nye fenotyper hvert år, noe som skaper 
enkelte utfordringer i modellstrukturen. Arbeidet er nå i sluttfasen, og 
bør være på plass i 2021. Det er også gjort en del arbeid på utvikling av 
avlsverdier for muskeldybde og intramuskulært fett. Dette er egenskaper 
som samles inn ved bruk av ultralyd på ungdyrkåringer både på Staur 
og i felt, og inngår i rangtallet ved seleksjon av seminokser. 

Enkeltgenanalyser
Gjennom genotypingen får vi som nevnt også svar på en del enkeltgener 
for hvert enkelt individ, deriblant kollethet, hypotrikose og andre gener 
det har vært mulig å bestille test av gjennom Storfekjøttkontrollen. Det 
er derfor ikke lenger behov for å bestille tester for enkeltgener, gitt at 
genet av interesse finnes på SNP-chipen TYR benytter. 

FOU 
Ved avlsverdiberegningen i juni oppdaget FOU-avdelingen at enkelte 
produsenter hadde endret på tall i Storfekjøttkontrollenpå sine 
individer for å påvirke avlsverdiene. I juni spesielt og resten av året 
generelt har denne saken tatt mye tid og ressurser i avdelingen, og 
satt andre oppgaver på vent. FOU-avdelingen har også jobbet mye 
med reevaluering av fødselsindeksen og avlsverdiene for kalving, etter 
ønske fra avlsrådet og raselagene. 
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7. Vektregistrering

I TYR har det i mange år vært fokus på vektregistreringer. Egenskapsregistreringer er basisen for kartet vi styrer avlsarbeidet etter, og jo flere dyr 
med vektregistreringer, dess sikrere er vi på at vi går riktig vei. 

Dessverre er andelen av dyrene i populasjonen som veies fortsatt lav, som illustrert på figurene. Figurene viser antall fødte kalver pr år, og antall 
med fødselsvekt (0 dager), avvenningsvekt (200 dager), årsvekt (365 dager) og voksenvekt (550 dager). Jo eldre dyret blir, jo færre blir veid og får 
registrert en vekt, selv om vi ser at andelen avvenningsvekter øker noe. 

For de seks rasene med avlsverdier er det fortsatt ca. 50 % av kalvene som veies ved fødsel, mens 20-30 % veies ved avvenning, 10-15 % ved ett 
års alder, og bare 2 % blir veid ved 550 dagers alder.  

 -

 5 000

 10 000

 15 000

 20 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Charolais

 Kalver født  0 dager  200 dager  365 dager  550 dager

 -

 2 000

 4 000

 6 000

 8 000

 10 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Hereford

 Kalver født  0 dager  200 dager  365 dager  550 dager

0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %

Hereford Charolais Angus Limousin Simmental Tiroler Blonde Highland Dexter Galloway Krysninger

Prosent vektregistreringer på kalver født 2015-2020

0 dager 200 dager 365 dager 550 dager



Årsmelding 2020 21

 -
 1 000
 2 000
 3 000
 4 000
 5 000
 6 000
 7 000
 8 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Aberdeen Angus

 Kalver født  0 dager  200 dager  365 dager  550 dager

 -
 2 000

 4 000
 6 000

 8 000
 10 000

 12 000
 14 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Limousin

 Kalver født  0 dager  200 dager  365 dager  550 dager

 -

 1 000

 2 000

 3 000

 4 000

 5 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Simmental

 Kalver født  0 dager  200 dager  365 dager  550 dager

Foto: Maren Braut



Årsmelding 202022

 -

  200

  400

  600

  800

 1 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Highland Cattle

 Kalver født  0 dager  200 dager  365 dager  550 dager

 -
  200

  400

  600
  800

 1 000
 1 200

 1 400

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tiroler

 Kalver født  0 dager  200 dager  365 dager  550 dager

 -

  100
  200

  300
  400

  500
  600

  700

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Blonde d'Aquitaine

 Kalver født  0 dager  200 dager  365 dager  550 dager

 -

  200

  400

  600

  800

 1 000

 1 200

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dexter

 Kalver født  0 dager  200 dager  365 dager  550 dager



Årsmelding 2020 23

 -

 2 000

 4 000

 6 000

 8 000

 10 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Krysninger 

 Kalver født  0 dager  200 dager  365 dager  550 dager

 -

  50

  100

  150

  200

  250

  300

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Galloway

 Kalver født  0 dager  200 dager  365 dager  550 dager

Foto: Marthe Gigstad



RASER MED NASJONALT AVLSPROGRAM

ANDRE RASER I TYR
Blonde D’aquitaine Highland Cattle Tiroler GrauviehDexterBelted Galloway

Aberdeen Angus Hereford SimmentalCharolais Limousin

NORSK STORFEKJØTTPRODUKSJON

Bærekraftig og lønnsom

Grafisk design: Veronica Fjeld SørensenFoto: Elin Mathnisdal

@tyr

 @fraavltilbiff


