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Innledning
Fôrrasjonen til ammekua er 97% norsk, og grovfôr og beite utgjør den 
klart største andelen. På denne måten ivaretar produksjonen klima og 
kulturlandskapet, og er i tråd med TYRs strategi om en bærekraftig og 
lønnsom produksjon. Norsk storfekjøtt skal være basert på funksjonelle 
dyr, med stor kapasitet til å produsere kjøtt, på grovfôr og beite. 

I 2021 økte antall ammekyr med nær 6.000, og antall foretak som søkte 
om produksjonstilskudd på ammekyr økte med 195. Likevel var det 
også i 2021 et betydelig underskudd på storfekjøtt. Med et forventet 
redusert melkeforbruk i framtida må derfor ammekuproduksjonen økes. 
Ammekuproduksjon er langsiktig, og det er helt nødvendig at dette 
legges til grunn for de valg som tas nå. For at norsk storfekjøttproduksjon 
skal kunne dekke markedet for norsk kjøtt, er det viktig at ramme- 
betingelsene er tilfredsstillende. Derfor har produsentøkonomi også 
vært prioritert for TYR i 2021. Kommunikasjon med beslutnings-
takerne og synliggjøring av produksjonen har vært viktige aktiviteter. 

Også 2021 ble preget av korona med reduserte mulighetheter for fysiske 
møter. Teamsmøter har imidlertid vist seg være meget ressurseffektivt, 
så etter koronaen vil det nok også være økt bruk av digitale møter. 

For at TYR skal være en konkurransedyktig og interessant medlems- 
organisasjon er det vesentlig at den lykkes i å levere medlemsnytte. 
Det skal oppnås resultater og framgang i avlsarbeidet, og TYR skal 
bidra til styrking av produsentøkonomien. Det er også viktig å utvikle 
organisasjonen slik at den er aktuell og effektiv med begrenset ressurs-
bruk. 

Endring i representasjon
Som et ledd i å gjøre organisasjonen mer effektiv, ble det på årsmøtet 
2021 vedtatt å foreta en endring i organisasjonsstruktur og årsmøte- 
representasjon. Årsmøtet har nå totalt 30 utsendinger, der raselagene 
og lokallagene begge er representert med 15 utsendinger. Tidligere 
besto årsmøtet av 40 utsendinger. Endringen skjedde etter en grundig 
prosess i organisasjonen. TYR har med disse endringene fått en organ-
isasjon der raselagene og lokallagene er likeverdige. Det er ønskelig 
at det i hovedsak er lederne i lokal- og raselagene som velges som 
årsmøteutsendinger. Dette vil bidra til styrket kompetanse om TYR.

Samvirkeavl i TYR
TYR er en organisasjon som i henhold til strategiplanen driver samvirke- 
avl «av fellesskapet for fellesskapet». Samtidig er omdømmebygging et 
viktig satsingsområde. Dette gjelder utad mot myndigheter, avtaleparter 
og landbrukets egne organisasjoner, men også innad i næringen mot 
eksisterende og fremtidige medlemmer.

Utviklingen de siste årene er at priser oppnådd på auksjonen på Staur 
har vært stigende, med unntak av de siste to år. Om dette skyldes at 
det har vært digital auksjon er usikkert. Prisene som oppnås har gjort 
at det kan være svært lønnsomt å få kalv inn til fenotypetesten, mens 
det er et tydelig tap for oppdretterne til de okser som blir slaktet. For 
å sikre at avlsarbeidet er for fellesskapet, og ikke blir styrt av oppnådde 
priser, er en framtidig modell for eierskap til okser i fenotypetesten 
diskutert. 

TYR har det nasjonale ansvaret for avlsarbeidet på fem definerte raser. 
Det gis tilskudd gjennom Jordbruksavtalen og Omsetningsrådet til 
dette avlsarbeidet, det er derfor viktig at arbeidet er organisert slik at 
det er for fellesskapet. Gevinster av avlsarbeidet skal premiere alle som 
bidrar, og det er fellesskapet som skal tjene mest på okser med de 
riktige egenskapene. TYR bidrar i dag betydelig i finansieringen av 

fenotypetesten. Testavgiften dekker bare en del av kostnaden med 
testen, og det er derfor foreslått at kostnadene til fenotypetesten i 
større grad dekkes gjennom testen. Styret ønsker at ordningen med 
frivillig eierskap til okser på Staur skal erstattes med en ordning der 
TYR eier alle oksene.

Avlsarbeid i utvikling
Avlsarbeidet skal utvikles slik at det kontinuerlig evalueres og optimal- 
iseres for å sikre utvikling av de enkelte raser. Fødselsindeks har vært 
grundig diskutert i organisasjonen i lengre tid, og i 2021 ble det gjort 
endringer i beregningen av enkeltegenskapene som inngår i indeksen. 
Kalvingsegenskaper beregnes nå ved at fødselsforløp kvige og fødsels- 
forløp ku blir analysert i samme analyse, fortsatt med fødselsvekt som 
støtte-egenskap. Det er fortsatt kalvingsevne kvige som publiseres, men 
i tillegg blir også kalvingsevne ku beregnet og fungerer som en støtte- 
egenskap. Det er dermed informasjon fra alle kuas kalvinger som påvirker 
avlsverdien for kalvingsevne kvige, og ikke lenger bare den første 
kalvingen som tidligere. 

TYR har i løpet av 2021 oppnådd målet om 5.000 genotypinger av 
enkeltdyr, og har dermed fått nok genotyper til å påbegynne arbeidet 
med genomisk seleksjon. Det gjelder for egenskaper hvor det er nok 
fenotyper i tillegg til genotyper. Det vil i praksis si for egenskapene  
fødselsvekt og 200-dagers vekt. Beregning og publisering av genomiske 
avlsverdier for disse egenskapene vil skje i løpet av våren 2022.

TYR har i flere år gjennomført målinger av fett og muskel ved hjelp av 
ultralyd. Målingene blir gjort på både kviger og okser, slik at det 
registreres data på mellom 1.500 og 2.300 dyr hvert år. Totalt er det 
registrert muskeldybde på 14.000 individer siden 2013. Alle okser i 
TYRs fenotypetest måles, i tillegg til at muskeldybde blir registrert 
ved kåring i de ulike besetningene. Registreringene gjør det mulig å 
beregne arvbarheter for egenskapen muskeldybde (MD), slik at det 
kan beregnes avlsverdier for egenskapen. I 2021 er avlsverdier for 
seminoksene presentert. Samtidig med måling av muskeldybde måles 
også intramuskulært fett, så målet er å publisere avlsverdier på denne 
egenskapen også. 

For produksjon av Y-semin, sendte vi tidligere fersk sæd til Cogent i 
England, men på grunn av både korona og Brexit ble dette vanskelig. 
Det ble med bakgrunn av dette besluttet å sende oksene til Cogent for 
tapping og produksjon istedet. 

Høsten 2021 ble det igangsatt et arbeid for å kartlegge og utabeide 
hvordan man håndterer disruptive gener i de enkelte rasene. Dette 
gjelder både gener som gir økt muskelvekst, men også andre gener 
som kan påvirke dyret negativt, og kan gi eller gir sykdom. 

TYR er helt avhengig av de registeringer som gjøres av den enkelte i 
avlsarbeidet. Alle som bidrar med vektregistreringer og andre regist- 
reringer i Storfekjøttkontrollen er vesentlig for avlsarbeidet. Det er viktig 
at det kontinuerlig stimuleres til registeringer i avlsarbeidet. Målet er at 
premieringen av dette arbeidet kan økes i framtida. Derfor er det i innspill 
til Jordbruksforhandlingene de siste årene påpekt et behovet for økt 
støtte til avlsarbeidet i TYR.

Utvikling i mordyr 
Drøvtygger-produksjon i Norge er de siste 20 år redusert fra om lag 
50% av all kjøttproduksjon, til at den nå er om lag 30%. Dette er en lite 
ønsket utvikling i forhold til den landbrukspolitiske målsettingen om 
landbruk over hele landet. Dyrking av grovfôr og store beiteressurser 
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er betegnende for landbruket i distriktene. Det er en erkjennelse at 
bærekraft er mer enn klimautslipp, og storfekjøttproduksjon i Norge er 
viktig for utviklingen for norsk landbruk.  

Det er det totale antallet fødte kalver som direkte påvirker norsk 
selvforsyningsgrad. Trenden viser en større økning i antall ammekyr, 
enn i antall melkekyr. I mars 2021 var det 12.007 flere mordyr enn året 
før. Antallet melkekyr økte med 5.430, mens antall ammekyr økte med 
6.577. Det forventes at antall melkekyr ytterligere vil reduseres i 2022 
som følge av nedgang i melkebehovet. Det er derfor viktig at amme-
kuproduksjonen stimuleres slik at antall mordyr opprettholdes. 

Figur 1: Antall mordyr

Siste prognose fra Nortura viser et forventet underskudd på 2.300 tonn 
storfekjøtt i 2022, noe som tilsvarer omkring 8.000 kalver. Tar en med 
den tollfrie kvoten er selvlforsyningsgraden nede på 89% for norsk storfe- 
kjøtt, som igjen utgjør den laveste selvforsyningsgraden av alle norske 
produksjoner. 

Økonomien i ammekuproduksjonen må styrkes
Drifts-granskingene i jord- og skogbruket 2020, viser at den gjennom- 
snittlige jordbruksinntekten for et årsverk var på 327.800 kroner. For 
2020 var vederlaget til arbeid og kapital for ammeku 212.000 kroner. 

Forutsatt at nedgangen i mjølkeproduksjonen fortsetter, er ammeku- 
produksjonen helt vesentlig med tanke på framtidig selvvforsynings-
grad. I 2021 var det stort underskudd på norsk storfekjøtt, noe som ble 
kompensert med en betydelig import utover avtalt tollfri kvote på 9.000 
tonn. I 2021 var importen på nærmere 20.000 tonn totalt. Riktignok 
viser prognosene for 2021 et marked som er mer i balanse, men det 
er viktig å ha et langsiktig perspektiv i storfekjøttproduksjon. Det er 
markedet i 2023 og videre som må planlegges nå. 

Det er økning i både antall ammekyr, og de som begynner med ammeku. 
Likevel er erfaringen at mange slutter og/eller reduserer produksjonen. 
På bakgrunn av dette ble det fra TYRs side lagt ned ressurser med arbeidet 
i forkant av Jordbruksforhandlingene. TYR hadde god dialog med fag- 
lagene, og representantskapet i Norges Bondelag prioriterte inntekts 
løft til ammekuproduksjonen. Bondelaget var også positive til TYRs 
tiltak, «ku med kalv på beite». Derfor hadde TYR forventninger framfor 
Jordbruksforhandlingene 2021, men dessverre endte det med brudd.  

Forberedelser til Jordbruksforhandlingene 2022 er startet, og de viktigste 
forslagene fra TYR er tilskudd til «ku med kalv på beite», betydelig 
økning i driftstillskuddet og skjerping av tollvernet. Styrking av tollvernet 
gir mulighet for høyere prisuttak på storfekjøtt. 

Aktiv Avlsbesetning i 20 år
Ordningen startet i 2002, og i år har TYR har besetninger som har vært 
aktive avlsbesetninger sammenhengende i 20 år. Styret har vedtatt at 
premiering for 5, 10, 15 og 20 år skal foregå på lokallagenes årsmøter, 
mens fremtidige premieringer på 25 år skal foregå på årsmøtet til TYR. 

Dyrevelferd og omdømme
En samlet norsk storfenæring har vedtatt å etablere et dyrevelferds- 
program for storfe gjennom en felles bransjeretningslinje. Dyrevelferds- 
programmet for storfe (DVP) ble gjeldende fra 1. januar 2022, og TYR 
har støttet dette initiativet. Det er viktig å kunne dokumentere den gode 
dyrevelferden hos norske storfebønder, og DVP er et godt verktøy for 
kontinuerlig forbedring. Det er likevel viktig å ha fokus på at dette ikke 
påfører næringen økte kostnader, men at det det jobbes for å gjøre det 
effektivt. Storfekjøttprodusentene gjør jobben sin her, og da er det viktig 
at myndighetene følger opp med midler som sikrer økonomien i næringen.  
Det er viktig at dyrevelferdsprogrammet brukes styrke omdømmet for 
næringen ytterligere.

Dokumentasjon for bærekraftig norsk storfekjøtt 
TYR har i mange år prioritert å avle fram storfe som er gode på grovfôr- 
opptakskapasitet og fôrutnyttelse. Denne satsingen må videreføres. 
Når det etterhvert er mulig å beregne avlsverdier og økonomiske vekter 
knyttet til disse egenskapene, blir det enda større mulighet til å selektere 
på dyr som er gode på å vokse på grovfôr og beite.

Som tidligere nevnt er 97% av fôrrasjonen til ammekua norsk, og det er 
grovfôr og beite som bidrar mest i fôrrasjonen. Ammekuproduksjonen 
er basert på å utnytte arealer som ikke er egnet til å dyrke annet enn 
grovfôr, og derfor er ammeku et viktig bidrag til landbruk over hele landet. 

1. desember ble klimakalkulatoren for ammeku tilgjengelig. Det er nå 
mulig for den enkelte å dokumentere sin produksjon og iverksette 
tiltak for å gjøre produksjonen enda mer bærekraftig. Visjonen «Norsk 
storfekjøttproduksjon – bærekraftig og lønnsom» forplikter mer enn 
bare i avlsarbeidet.

Grunnplanet i organisasjonen
Ved utgangen av året var det totalt 1.977 medlemmer, 90 av disse var 
registrert som støttemedlemmer. Tilsvarende tall på samme tidspunkt 
året før var 1.979 medlemmer. Oppslutning fra medlemmene er viktig 
for å kunne utvikle organisasjonen og avlsarbeidet, og TYR har siste året 
hatt fokus på økt komunikasjon med rase- og lokallagene. Styreleder 
har regelmessige informasjonsmøter med lederne etter hvert styremøte. 
Hensikten er at grunnplanet skal få god informasjon om saker som 
behandles i styret, og samtidig få tilbakemelding på aktuelle saker. 

Det gis ut seks fyldige utgaver av TYR Magasinet årlig, og det publiseres 
ukentlig saker på nattsiden, i media og ellers.
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Utvikling i mordyr

Mjølkeku Ammeku

Produksjon Salgsproduksjon tonn 22/21 Importkvoter Engrossalg  tonn 22/21 Markedsbalanse Reg. lager 01.01.22*

Storfe/kalv 90 400 102 9 000 101 700 92 -2 300 500

Lam 19 100 100 606 19 900 88 700 0

Sau 4 900 98 200 4 900 94 200 0

Gris 133 800 99 1 800 137 700 93 -2 100 0

Egg 67 000 102 500 66 350 100 1200 522

Tabell: Prognose fra Nortura 19. januar 2022
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For å drifte organisasjonen på lokalplanet spiller lokal- og raselagene 
en vesentlig rolle, og da er det avgjørende at det er lagt til rette for god 
kommunikasjon. Lokallagene er en viktig bidragsyter når det gjelder 
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. 

Styrets arbeid
Også i 2021 har korona-situasjonen gjort det nødvendig at det meste 
av styrearbeidet har foregått på Teams. Erfaringen er imidlertid god, så 
det vil nok fortsatt være en del av styrearbeidet som vil gjennomføres 
digitalt. 

De viktigste saker styret har jobbet med i 2021 er eierskap til okser i 
fenotypetesten, samt innspill til jordbruksforhandlingene. Videre følges 
den daglige driften av TYR, gjennom regelmessig orientering fra admin-
istrasjonen på styremøtene. 

Styret følger opp avlsarbeidet gjennom Avlsrådet, som er et rådgivende 
organ for styret. Endringer i overordnede dokumenter og avlsplaner 
behandles i hovedsak i avlsrådet før endelig vedtak i styret. 

I 2021 var det mulig for styret å gjennomføre fysisk ledersamling.  
Tema på samlingen var samhandling og utvikling av TYR, eierskap til 
okser og økonomien i ammekuproduksjonen. Tilbakemeldingen fra 
ledersamlingen var tydelig på at arbeidet med å sikre rammebetingelsene  
for ammekuprodusentene er den viktigste oppgaven i tillegg til avls- 
arbeidet. 

En viktig oppgave for styret er også å følge opp deltakelse på ulike 
møtearenaer med andre organisasjoner, og være i dialog med aktuelle 
samarbeidspartnere. Dette er spesielt viktig med tanke på det nærings- 
politiske arbeidet.

Styret har i 2021 hatt 10 styremøter, og behandlet 124 saker. Det har 
vært to fysiske styremøter, mens de øvrige styremøtene har vært på 
Teams. 1.varamedlem til styret møter fast, og ordfører har vært med i 
møtene der saker knyttet til ledermøte og årsmøte er diskutert.  
 
 

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. Økonomi- 
utvalget skal også vurdere andre tiltak og arenaer for å påvirke økonomien 
til ammekuprodusentene. 

I 2021 har økonomiutvalget hatt fem møter, og hovedsaken som har 
vært diskutert er forberedelse av innspill til jordbruksforhandlingene. 
Sivert Mauset ble i 2021 valgt til ny leder i økonomiutvalget.

Økonomi
TYRs regnskap for 2021 balanseres med et overskudd på kr 2.874.189. 
Styret foreslår at årets resultat tilføres egenkapitalen. TYR har ved 
utgangen av 2021 en egenkapital på kr 11.929.410. Organisasjonen får 
også tildelt midler over Jordbruksavtalen og fra Omsetningsrådet.  
I 2021 utgjorde dette 7.260.000 kroner.

Med bakgrunn i årsregnskapet for 2021 er fortsatt driftsforutsetningen 
lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier 
noe annet.

Personal
Det er i organisasjonen 9 faste stillinger, disse utgjør 8,4 årsverk. Av 
disse er det en avlskonulent inne i et vikariat. I tillegg har organisasjonen 
en innleid avlsforsker fra Aninova i inntil 30% stilling. 
 
I 2021 ble det igangsatt et arbeid internt i organisasjonen, der oppgaver 
og roller ble gjennomgått. Som følge av denne prosessen besluttet man 
å samle Avl og FoU under én felles leder. Man ønsket videre økt fokus 
på markedsarbeid, og i den forbindelse ble det ansatt en Markedssjef i 
redusert stilling. Endringene ble gjort mulige fordi tre av de ansatte på  
dette tidspunktet hadde sagt ja til nye utfordringer utenfor TYR. Ressurs- 
bruken ble som følge av dette redusert med ett årsverk.  
 
Sykefraværet i 2021 var på 3,9%, mens langtidsfraværet utgjorde 2,4%. 
Tilsvarende tall i 2020 var henholdsvis 4,6% og 1,8%.

Miljø
De miljøkrav som gjelder i forhold til driften av Staur er tilfredsstilt. 
Bedriften forurenser ikke det ytre miljø.

Per Sigve Lien 
Daglig leder

Siri Furre 
Avl og Fou-sjef

Veronica F. Sørensen 
Markedssjef

Marthe Wetten 
Innleid avlsforsker

Guro Th. Alderslyst 
Kommunikasjonsrådgiver

Kristian Heggelund 
Fagansvarlig Avl

Solvei Cottis Hoff 
Avlskonsulent

Nina K. Prestrud 
Avlskonsulent (vikar)

Hadi Esfandyari 
Avlsforsker

Olav Lie 
Røkter Staur

Avl og FoU Marked og medlem

Figur 2: 

Nytt organisasjonskart 2021
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REGNSKAP MED NOTER

Resultatregnskap TYR

Note 2021 2020

Driftsinntekter og driftskostnader

Salgsinntekt 19 427 312  20 775 183 
Annen driftsinntekt 7 8 120 503  7 932 174 
Sum driftsinntekter 27 547 815  28 707 357 

Varekostnad 5 9 171 328  11 345 857 
Lønnskostnad 1 8 975 734  9 409 743 
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 2  213 033  304 841 
Annen driftskostnad 1,6  6 326 224  6 826 279 
Sum driftskostnader  24 686 319  27 886 720 

Driftsresultat 2 861 496  820 637 

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt  17 899  23 897 
Annen finansinntekt  6 335  6 731 
Annen rentekostnad  11 379  22 937 
Annen finanskostnad  162  16 584 
Resultat av finansposter  12 693  -8 892 

Årsresultat  2 874 189  811 745 

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 2 874 189  811 745 
Sum overføringer 4  2 874 189  811 745 
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Balanse TYR

Note 2021 2020
Eiendeler

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 2  426 667  639 700 
Sum varige driftsmidler 8 426 667  639 700 

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler  61 000  61 000 
Andre langsiktige fordringer  36 716  40 323 
Sum finansielle anleggsmidler 97 715  101 322 

Sum anleggsmidler  524 383  741 022 

Omløpsmidler

Lager av varer og annen beholdning 5  2 852 704  2 108 959 

Fordringer
Kundefordringer 1 552 169  2 331 941 
Andre kortsiktige fordringer 0  70 608 
Sum fordringer  1 552 169  2 402 549 

Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 9 387 690  6 883 945 

Sum omløpsmidler  13 792 563  11 395 453 

Sum eiendeler  14 316 946  12 136 475 
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Tyr
Balanse

Egenkapital og gjeld Note 2021 2020

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 3 11 929 410 9 055 220
Sum opptjent egenkapital 11 929 410 9 055 220

Sum egenkapital 11 929 410 9 055 220

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 1 052 815 1 799 582
Skyldig offentlige avgifter 427 726 178 481
Annen kortsiktig gjeld 906 995 1 103 191
Sum kortsiktig gjeld 2 387 536 3 081 255

Sum gjeld 2 387 536 3 081 255

Sum egenkapital og gjeld 14 316 946 12 136 475

Hamar, 2. mars 2022
Styret i Tyr

Tyr Side 4

Note 2021 2020
Egenkapital og gjeld

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 3  11 929 410  9 055 220 
Sum opptjent egenkapital 11 929 410  9 055 220 

Sum egenkapital 11 929 410  9 055 220 

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld  1 052 815  1 799 582 
Skyldig offentlige avgifter  427 726  178 481 
Annen kortsiktig gjeld 906 995  1 103 191 
Sum kortsiktig gjeld 2 387 536  3 081 255 

Sum gjeld  2 387 536  3 081 255 

Sum egenkapital og gjeld  14 316 946  12 136 475 

I styret for TYR:
Hamar,  2. mars 2022
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Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 
 - God regnskapsskikk for småforetak.

Driftsinntekter
Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av veder- 
laget, 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 prosjekter
inntektsføres parallelt med fremdriften på prosjektet, basert på de 
tilhørende kostnadene.

Skatt
Selskapet er ikke skattepliktig.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggs- 
midler. 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 driftsmidlenes 

forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en  
kostpris som overstiger kr 15 000. Vedlikehold av driftsmidler kost-
nadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges drifts-
midlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom 
vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets 
stand ved kjøp av driftsmidlet. Utgifter til leie av driftsmidler kostnads-
føres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad, 
og fordeles over leieperioden.

Varer
Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag 
for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av 
en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Pensjonsforpliktelser
Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanse-
ført under avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via 
sikrede ordninger er ikke balanseført.Pensjonspremien anses i disse 
tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med
lønnskostnader.

Lønnskostnader mm. 2021 2020

Lønninger 6 610 666 7 179 157

Folketrygdavgift 1 048 604 1 111 792

Pensjonskostnader inkludert obligatorisk tjenestepensjon 332 483 373 327

Andre ytelser 983 981 745 467

Sum lønnskostnader 8 975 734 9 409 743

Sysselsatte årsverk: 8,4 11,3

Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret

Lønn/styrehonorar 1 130 004 307 500

Pensjonsutgifter 26 270

Annen godtgjørelse 15 334

Sum 1 171 608 307 500

Kostnadsført godtgjørelse til revisor

Lovbestemt revisjon 34 000  36 637 

Annen bistand 32 600  36 300 

Sum 66 600 72 937

Selskapets pensjonsordninger  
tilfredsstiller kravene i lov om  
obligatorisk tjenestepensjon.

Virksomheten har balanseført 
et innskuddsfond, kr -27 765 pr 
31.12.2021 og kr -24 158 pr
31.12.2020. Innskuddsfonder 
kan kun benyttes til betaling av 
innskudd på pensjonsordnin-
gen, årets innbetaling utgjør kr 
388 606.

Det er ikke gitt lån/sikkerhets 
stillelse til daglig leder, styrets 
leder eller andre nærstående 
parter.

Beløpene er eksklusiv merverdiavgift.

Note 1 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m

Regnskapsprinsipper 
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Note 3 - Egenkapital Note 6 - Andre driftskostnader

Note 7 - Andre driftsinntekterNote 5 - Varer

Note 4 - Bundne midler

Note 2 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

 Bygg  Stambokbasen Driftsmidler Sum

 Anskaffelseskost 01.01  503 317  425 400  2 890 779 3 903 496

 Tilgang 0 0 0 0

 Avgang 0 0 0 0

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

 Akkumulerte avskrivninger 31.12   503 317  425 400 2 548 112 3 476 829

 Bokført verdi pr 31.12 0 0  426 667 426 667

 Årets avskrivning 0 0 213 033 213 033

Økonomisk levetid 10 år  5 år 10 år

Avskrivningsplan Lineær  Lineær Lineær

Egenkapital Egenkapital

Egenkapital 01.01.2021 9 055 220

Årets endring i egenkapital:

Årsresultat 2 874 189

Egenkapital 31.12.2021 11 929 410

Herav bundne bankinnskudd: 326 172,-

Note 8 - Pantstillelser og andre forpliktelser

Andre driftsinntekter 2021 2020

Offentlige tilskudd 7 260 000 6 895 036

Andre inntekter 860 503 1 037 139

Sum andre driftsinntekter 8 120 503 7 932 174

Spesifikasjon av offentlige tilskudd:

Ja-midler  2 320 000  2 150 036 

Omsetningsmidler  4 940 000  4 745 000 

Sum  7 260 000  6 895 036 

Andre driftskostnader 2021 2020

Kostnader lokaler Staur 1 566 487 1 462 383

Diverse fremmede tjenester 2 564 151 3 033 926

Kontorrekvisita, telefon m.m. 607 640 756 159

Reiser/møtekostnader 405 726 438 401

Informasjonskostnader 466 212 455 865

Andre driftskostnader 190 321 272 234

Diverse samarbeidsprosjekter 525 686 407 310

Sum andre driftskostnader 6 326 224 6 826 279

Varer 2021 2020

Levende dyr 701 170 298 030

Beholdning av fôr til oksene 222 840 212 175

Produserte semindoser for videresalg 2 612 100 1 774 788

Avsetning for ukurante semindoser -683 406 -176 034

Sum varer 2 852 704 2 108 959

Virksomheten har ikke stillet sikkerhet pr. 31.12.2021 for egen eller 
andres gjeld. Virksomheten har innbetalt 3 mnd. husleie i depositum.
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OVERSIKT OVER TILLITSVALGTE

Kontrollkomitèn

Leder Torleif Susort

Medlemmer Erlend Røhnebæk

Ole Andreas Lerfald

1. vara Hans Petter Eide

2. vara Inga Vinjum Rørlien

Valgkomitèn

Leder Silje Eckdahl

Nestleder Svein Reiersen

Medlem Katrine Sunde

Erik Melting

John Skogmo

1. vara Elisabeth Haugarne

2. vara Lars Erik Megarden

Ordfører og varaordfører

Ordfører Erik Meidell

Varaordfører Henning Pedersen

Fylkeslag Leder

TYR Buskerud Thomas Jamne

TYR Hålogaland Torben Arneberg Jensen

TYR Sogn og Fjordane Hogne Bjørkelund

TYR Sørlandet Gunnar Bjørndal

TYR Akershus Kristen Svarstad

TYR Hordaland Inga W. Rørlien

TYR Innlandet Øyvind Nordrum

TYR Møre og Romsdal Knut Ole Overaa

TYR Nordland Tove Berre

TYR Rogaland Trond Vidar Berge

TYR Telemark Sveinung Kjellemo

TYR Trøndelag John Ole Bakheim

TYR Østfold Kjetil Tovsrud

TYR Vestfold Thomas Pettersen

Raselag Leder

Norsk Charolais Odd Grundt

Norsk Simmentalforening Bengt Vestgøte

Norsk Herefordforening Inge Grepstad Kristoffersen

Norsk Limousin Kristian Hovde

Norsk Aberdeen Angus Svein Eberhard Østmoe

Norsk Dexter Morten Siring

Norsk Blonde d'Aquitaine Lasse Stæhr

Norsk Highland Cattle Siv Meling

Norsk Tiroler Grauvieh Hans Johan Grjotheim

Norsk Galloway Ronny Matnisdal

Styret

Leder Erling Gresseth

Nestleder Jan Håvard Refsethås

Styremedlemmer Per Ivar Laumann

Per Øivin Sola

Ann Kristin Nes

Mari Østbye

Vararepresentanter

1. vara Synne Vahl Rogn

2. vara Anders Schanche Rettedal

3. vara Karl Gustav Lofthus

4. vara Gunnar Bjørndal

Økonomiutvalget

Leder Sivert Mauset

Medlemmer Torill Helgerud

Sveinung Kjellemo

Birger Bull

Erling Gresseth

Jan Håvard Refsethås

Avlsrådet

Leder Per Øivin Sola Styret i TYR

Nestleder Halvor Øiestad Norsk Limousin

Torfinn Bakke Norsk Aberdeen Angus

Ronny Matnisdal Norsk Belted Galloway

Kåre Anders Ingeborgrud Norsk Blonde d'Aquitaine

Øystein Finsrud Norsk Charolais

Morten Siring Norsk Dexter

Idar Hånde Norsk Hereford

Siv Meling Norsk Highland Cattle

Bengt Vestgøte Norsk Simmental

Hans Johan Grjotheim Norsk Tiroler Grauvieh

Prof. Odd Vangen NMBU

Asgeir Svendsen Nortura

Siv Undem KLF
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KOMMUNIKASJON, MARKED OG MEDLEM

Årsmøte og auksjon
Både årsmøtet og auksjonen i 2021 ble avholdt digitalt. Vi tok med 
oss erfaringene fra 2020, og sammen med økt kompetanse på digitale 
løsninger blant våre medlemmer, gikk begge deler av stabelen uten 
merkbare utfordringer. 

Prisnivået de to årene med digital auksjon har riktignok ikke vært på 
høyde med de priser som ble oppnådd tidligere år. Likevel har den 
digitale løsningen ført til at mange flere hadde muligheten til delta, og 
antallet budgivere ble doblet fra tidligere år! Om oppnådd prisnivå er 
direkte relatert til auksjonsformen, er det derfor vanskelig å si noe om. 
Antagelig skyldes det flere elementer, hvor den generelle prisutviklingen 
i markedet og lite lønnsomhet i produksjonen er viktige faktorer.  
I tillegg har det vært høy tilgang på aktuelle livdyr ute i markedet. 

Digital oksekatalog
Arbeidet med digital oksekatalog foregikk siste halvdel av 2021, og ble 
lansert rett over nyttår. Målet var å utvikle en oversiktlig og brukervennlig 
løsning hvor man enkelt kan sammenligne egenskaper og informasjon 
på de okser vi har for salg. Løsningen er satt opp spesielt med tanke 
på å forenkle prosessen med å finne riktig okse til riktig ku/kvige. En 
stor bonus med den digitale løsningen er at avlsverdier vil oppdateres 
fortløpende etter hver avlsverdikjøring. 

Hjemmeside
TYR har i 2021 også jobbet med en oppgradering av hjemmesiden. 
Denne blir lansert i slutten av første kvartal 2022. Her har vi lagt vekt 
på å forbedre en del elementer som ikke har fungert optimalt, slik som 
f.eks arrangementskalenderen vår. Det blir også en funksjon for å mot-
ta nyhetsbrev en gang i uken. Den største endringen er nok imidlertid 
at det nå vil være en egen medlemsportal med innlogging. Her vil finne 
fagstoff og medlemsfordeler som er spesielt utviklet for medlemmene 
våre. I tillegg vil man finne diverse webinarer i regi av TYR og våre 
samarbeidspartnere samt TYR magasinet.

Fotokonkurranser, digitale utstillinger og Agroteknikk
Det ble få arrangementer i 2021 med tanke på smittesituasjonen, men 
det ble arrangert en fotokonkurranse som skapte mye engasjement og 
tre av raselagene avholdt samtidig digitale utstillinger. TYR stilte med 
messestand på Agroteknikk i november, og over 30.000 personer var 

innom messen på Lillestrøm før samfunnet stengte ned igjen få dager 
etter. 

Medlemsundersøkelse
I september ble det sendt ut en medlemsundersøkelse til alle TYRs 
medlemmer. Et av hovedpunktene man ønsket å se på, i tillegg til den 
generelle økonomiske situasjonen, var hvor mange med ammkyr som 
ville rammes av løsdriftskravet som kommer. Det finnes i dag ingen 
god oversikt over hvor mange ammekyr som står på bås. Det var 209 
som besvarte undersøkelsen, noe som utgjør rundt 10% av medlems-
massen vår. Man har derfor begrenset mulighet til å gi noe sikkert bilde 
av situasjonen. 

Kommunikasjon mot viktige målgrupper
TYR magasinet ble 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 leserinnlegg og kronikker 
koblet til dagsaktuelle saker som omhandler eller påvirker ammeku- 
produksjonen. Man har også i 2021 hatt flere store oppslag i forbindelse 
med utsendte pressemeldinger, eller ved forespørsler fra media. TYR 
har kontinuerlig dialog med andre aktuelle organisasjoner og samarbeids- 
partnere i næringa der vi fronter våre medlemmers interesser.

Skolekontakt
Hvert år inviteres normalt 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. Da dette ikke kunne avholdes fysisk i år ble det i stedet 
arrangert digitale møter og foredrag for aktive elevgrupper via nett. 

Husdyrtreff 
Husdyrtreff ble avholdt i 2021 med god oppslutning. Det var 12 
oppgaver på storfekjøttproduksjon. Egentlig var det tid for fagdag for 
husdyrlærere også nå, men det ble bevisst valgt utsatt til høst 2022. 
Det er god oppsluttning om husdyrtreff, og man opplever at dette er et 
positivt tiltak for skolene, men og ikke minst for organisasjonene som 
får mulighet til kontakt med ungdom. Vinneren av Husdyrteff 2021 
storfekjøtt ble Tomb videregåendeskole.

Utvikling i medlemstall i lokallag og raselag 
(støttemedlemskap er inkludert i antallet)
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Import
2021 var et utfordrende år for import av semin. På grunn av pandemien 
har hele importprosessen gått svært langsomt. Slik var det til dels også 
i 2020. Dette har resultert i at rasene Dexter, Highland Cattle og Belted 
Galloway har hatt tomme lagre i en lengre periode mot slutten av året. 
Disse rasene hadde ved årsskiftet enda ikke fått doser inn på lager, 
bortsett fra Galloway hvor en av tre okser var ankommet. Import av 
Hereford har også vært utfordrende med okser som ikke er tilgjengelige 
for import, og okser som ikke er klare for sending før våren 2022. I 
skrivende stund ventes det fortsatt på at okser av flere raser skal 
ankomme Norge. Vi har opprettet en oversikt over importstatus på 
TYR sine nettsider slik at det er enkelt for folk å følge med på når okser 
kommer på lager. 

Det har vært økende interesse for import av hanndyrsemin av rasene 
Aberdeen Angus og Blonde d’Aquitaine. I tillegg ble det importert en 
del hunndyrsemin av rasen Simmental, da lageret av hunndyrsemin for 
denne rasen dessverre ble feilaktig kassert av GENO.

Eksport
Det har vært noe mindre etterspørsel etter norsk semin i utlandet i året 
som har gått. Følgende dosene er solgt og sendt:

• 50 doser av 74075 Laurens av Krogedal
• 10 doser av 73102 Jagermeister P av Hovde
• 40 doser av 73110 Kevin P av Morken
• 20 doser av 73133 Nixon PP av Ødegården
  
Det ble i tillegg sendt 25 Angus embryo til Island.
 
Kjønnsseparert semin
Det ble produsert både hunn- og hannceller av utvalgte norske semin- 
okser. Av 2020-årgangen ble det produsert X-semin fra 70201 Orlando 
P av Erikstad og 72271 Oxe av Utgårdstrøen. Av 2021-årgangen har 
det blitt produsert X-semin av 74100 Hovin Power og 70218 Pete P av 
Stang. 

TYR har fortsatt med produksjonen av Y-semin på oksene 70195 Milo 
av Langmo og 74087 Napolion av Bognes. Korona og Brexit gjorde det 
vanskelig å sende semin over til England for separering. Oksene ble 
derfor våren 2021 sendt til England for å stå i produksjon hos Cogent. 
Dessverre har det vært utfordringer med produksjon og mange sæd- 
uttak har vist for dårlig kvalitet. Oksene gikk inn i en bedre produksjons-
periode like før jul. 
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Antall dyr  
2021

Antall dyr  
2020

Endring  
dyr

Søknader  
2021

Søknader 
2020

Endring 
søknader

Gjennomsnitts- 
besetning 2020

Fylke

Viken 14881 14025 856 685 647 38 22

Oslo 13 15 -2 1 1 0 13

Innlandet 27336 25594 1742 1266 1213 53 22

Vestfold og Telemark 7167 6785 382 352 345 7 20

Agder 6757 6236 521 445 425 20 15

Rogaland 14192 13103 1089 931 882 49 15

Vestland 6109 5638 471 605 590 15 10

Møre og Romsdal 4518 4296 222 309 306 3 15

Trøndelag 16620 15884 736 900 890 10 18

Nordland 5858 5932 -74 349 354 -5 17

Troms og Finnmark 1329 1273 56 96 92 4 14

SUM 104780 98781 5999 5939 5745 194 18

Utvikling av antall ammekyr på landsbasis
Tabellen under viser antall ammekyr og antall besetninger i de nye fylk-
ene pr. 1. mars de to siste årene. Tallene viser en økning på nær 6.000 
ammekyr fra 2020 til 2021, og det var 194 flere besetninger som søkte 
om produksjonstilskudd i 2021 i forhold til året før. 

De største gjennomsnittsbesetningene finner vi på Østlandet med 20-
22 kyr, mens Vestland ligger lavest med en gjennomsnittlig besetnings- 
størrelse på 10 ammekyr. Landssnittet ligger på omtrent samme nivå 
som året før med 18 ammekyr per besetning.

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

Seminstatistikk
Med 40.864 brukte doser gikk seminbruken i 2021 ned med 1% sammen- 
liknet med 2020. Selv om det ikke var den samme økningen i 2021 som 
i 2020 (17% økning fra 2019) har det likevel vært et godt seminår. 

Blonde d’Aquitaine og Tiroler Grauvieh skiller seg ut med en økning på 
henholdsvis 41% og 25% fra året før. Simmental og Aberdeen Angus  
fortsetter å øke jevnt. Blonde d’Aquitaine har sammen med Aberdeen 
Angus blitt en svært populær rase for bruk i krysningsavl, også på 

melkebruket. Kjønnsseparert hanndyrsemin for disse rasene har derfor 
vært svært populært det siste året. For de øvrige rasene ser man en 
nedgang. Koronapandemien har gjort det utfordrende å få tilstrekkelig 
med doser på lager for raser uten nasjonalt avlsarbeid. Dette har resultert 
i at enkelte raser har vært tomme på lager i lengre perioder, noe som er 
svært uheldig for seminbruken for de aktuelle rasene.
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AVL OG FOU

Avlsrådet
Det ble avholdt fem møter i 2021, fire av disse ble avholdt på Teams. 
Avlsrådet har protokollført 25 saker i løpet av året. 

Under følger et utvalg av sakene:

• Forslag til regelverksendringer ved import
• Godkjenning av Aktive Avlsbesetninger med bevisst justering av 

tallgrunnlag i SFK
• Y-semin salg inn i beregning for testplasser og seminokser 
• Fødselsindeks
• Inntak av avkom etter okse på Staur
• Produksjon av Y-semin
• Påmelding til fenotypetest 2021/2022 
• Avlsverdier for ultralydmål
• Eierskap til okser på Staur 
• Registrering av farger og avtegn i SFK
• Påmelding til fenotypetest 2021/2022 
• Evaluering av auksjonen
• Fordeling av testplasser og seminokser fenotypetesten 

2021/2022
• Organisasjonskultur og kommunikasjon
• Disruptive mutasjoner og rutiner ved funn
• Forslag til endringer i TYRs overordnede planverk
• Avlsverdier for nye egenskaper
• Genomisk seleksjon
• Ammekubesetning på SHF, NMBU 
• GMO-policy i landbruket 

Avlsrådgivning 
Samarbeidet med TINE om avlsrådgivning for TYR sine medlemmer 
har fortsatt i 2021. Vi har merket en økende interesse for tilbudet, men 
håper fortsatt at flere produsenter vil benytte seg av tilbudet. 

TINE Rådgiving har 3 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. TYR ser frem 
til videre samarbeid og god avlsplanlegging for norske kjøttfepro-
dusenter

Fødselsindeks
Avlsrådet i TYR vedtok i februar 2021 å gjøre en endring i avlsverdien 
for fødselsforløp og kalvingsevne, med påfølgende konsekvenser for 
fødselsindeks og morindeks. Endringen ble implementert i avlsverdi-
beregningen for april 2021. Fram til da ble fødselsforløp kvige og 
fødselsforløp ku beregnet i hver sin modell, med fødselsvekt som 
støtte-egenskap. Kalvingsevne ble regnet ut i modellen for fødselsfor-
løp kvige, og tok kun hensyn til kuas første kalving. I modellen for ku 
ble det ikke regnet ut kalvingsevne, kun kalvens fødselsforløp direkte. 
Fra april 2021 ble fødselsforløp kvige og fødselsforløp ku analysert i 
samme analyse, fortsatt med fødselsvekt som støtte-egenskap. Det er 
fortsatt kalvingsevne kvige som publiseres, men nå blir også kalving-
sevne ku beregnet og fungerer som en støtte-egenskap. Det er dermed 
informasjon fra alle kuas kalvinger som påvirker avlsverdien for kalv-
ingsevne kvige, og ikke lenger bare den første.

Muskeldybde og intramuskulært fett
TYR har beregnet avlsverdier for muskeldybde og intramuskulært fett, 
men publiseringen av disse avlsverdiene har vært avventet grunnet 
behov for avklaring rundt definisjon av sikkerheter for de nye avls- 
verdiene. Innleid forsker, Marte Wetten fra Aninova, har lagt ned et stort 
arbeid i utarbeidelsen av avlsverdiene og definisjon av sikkerhetene.

Genomisk seleksjon
TYR startet å genotype hårprøver av dyr ved et laboratorium i Skotland 
som heter Neogen i april 2020. For øyeblikket testes dyrene på en chip 
som kalles GGP Bovine 50K, denne chipen inneholder om lag 50.000 
SNPer. I tillegg til de SNPene som brukes for genetisk evaluering inne- 
holder chipene også SNPer for avstammingskontroll og enkeltgen-
egenskaper (hornethet, bærere av genetiske defekter osv). 

Per 31. desember 2021 er 5300 dyr genotypet. FOU-avdelingen har 
i 2020 jobbet med å teste ulike systemer for genomisk seleksjon, 
validere data, og oppfølging av kontakten med Neogen. De foreløpige 
resultatene er lovende, og vi vil starte å publisere genomisk estimerte 
avlsverdier (GEBV) tidlig i 2022.

Kartlegging disruptive gener
Arbeidet med å etablere genomisk seleksjon (GS) i TYR har gitt mulighet 
for overvåkning av genstatus i de norske populasjonene. Spesielt er det 
viktig å ha oversikt over helsestatus, i denne sammenhengen i form 
av kunnskap om utbredelse av disruptive mutasjoner. På bakgrunn 
av en henvendelse om et dyr med kjent degenerativ mutasjon høsten 
2021, har vi sett nærmere på frekvensen av degenerative mutasjoner i 
rasene basert på den informasjonen vi har i genotypedatabasen. Det er 
produsert en informasjonsartikkel om utbredelse av disruptive gener i 
rasene. TYR jobber med å etablere rutiner ved funn av slike gener. I 
tillegg til denne kartleggingen er TYR også med i pilotprosjektet disruptive 
gener på slaktelinja. 

Aktive Avlsbesetninger
I 2021 ble 120 besetninger godkjent som Aktive Avlsbesetninger. Disse 
fordeler seg slik rasevis, med tall fra 2020 i parentes:

• Aberdeen Angus 25 (25)
• Hereford 17 (17)
• Charolais 41 (37)
• Simmental 14 (14)
• Limousin 17 (18)
• Tiroler Grauvieh 5 (5)
• Blonde d’Aquitaine 1 (1) 

Antallet Aktive Avlsbesetninger har økt med tre besetninger fra 2020. 
Det er Charolais som sørger for denne økningen med fire flere Aktive 
Avlsbesetninger i 2021 enn i 2020. For de øvrige rasene er har antallet 
Aktive Avlsbesetninger ikke forandret seg fra året før, unntatt Limousin 
som har én besetning mindre enn året før. Det var 20-års jubileum for 
aktive avlsbesetninger i 2021. Hele seks besetninger fikk en meget 
fortjent påskjønnelse i form av et kunstverk for å ha oppfylt kravene 
som Aktiv Avlsbesetning i 20 år på rad. 

I løpet av 2021 ble det gjort en omorganisering i administrasjonen. Resultatet var at avdelingene Avl og FoU ble samlet til én avdeling. I september  
ble Siri Furre ansatt i en nyopprettet stilling som Avl og FoU-sjef etter at Avlsforsker Katrine Hauggard sluttet i juni 2021. Sammenslåingen av 
avdelingene hadde som hensikt å øke samhandlingen på tvers og redusere antall mellomledere. 
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Seminokser 
Det ble i 2021 tatt ut til sammen 17 seminokser. Uttatte okser har også 
dette året blitt testet for ridelyst og sædkvalitet før avreise til Store Ree. 

Som fast prosedyre har også semin av alle Angus-oksene blitt testet 
ute i felt for å avdekke eventuelle okser som ikke gir drektigheter.  
Alle de tre uttatte Angus-oksene viste seg å gi drektigheter, og kunne 
dermed sendes ut på markedet etter endt produksjon. Noen av oksene 
kom godt i gang med produksjon nokså tidlig, mens andre trengte 
litt mer tid på seg. Dette resulterte i at åtte av oksene ble sendt ut fra 
Store Ree like før jul og fem okser ble sendt ut like over nyttår. To okser 
viste seg å ikke fungere i produksjon på grunn av for dårlig sædkvalitet 
etter frysing og ble dermed slaktet. To TYR-eide okser står igjen på 
Store Ree og skal testes for eventuell produksjon av Y-semin.

Det ble produsert SpermVital av én okse av hver rase og X-semin av 
oksene 70218 Pete P av Stang og 74100 Hovin Power. 

Utvikling i antall mordyr og stambokførte mordyr
Vi fortsetter å se en positiv utvikling i antall mordyr for samtlige raser. 
Galloway og Dexter har økt med henholdsvis 25% og 21%, og er de 
rasene som prosentvis viser størst økning i antall mordyr. De øvrige 
rasene fordeler seg med en økning på 2% – 12%. Rasene med færre 
mordyr totalt vil kunne gi større utslag prosentvis. Charolais er i likhet 
med fjoråret den rasen som har hatt størst økning i antall mordyr, med 
977 flere mordyr ved inngangen til 2022 sammenliknet med året før. 

Det er en varierende utvikling mellom rasene i antall stambokførte  
mordyr med en variasjon på minus 8% til 24 % endring fra 2020.  
Galloway er den rasen som viser best utvikling med en økning på 24%. 
Dexter er den rasen som vister størst økning i antall med en økning på 
112 stambokførte mordyr sammenliknet med året før. 

Årets testomgang
Det var 391 påmeldte kandidater til årets testomgang. En nedgang 
på 20 dyr sammenlignet med i fjor. Av disse ble det tatt inn 38 okser i 
pulje 1, 24 i pulje 2 og 18 i pulje 3. 

Da fordelingen av testplasser var oppe som sak i avlsrådsmøtet spurte 
Hereford spesielt om det var mulighet for å få noen ekstra testplasser 
i år. Raselaget har hatt et stort prosjekt med å importere embryo for 
å få inn nye linjer i den norske populasjonen. Drektige kviger ble solgt 
på auksjon i fjor, og nå er målet å få testet okseavkommene på Staur 
i håp om å nå opp til seminplass. Charolais hadde en nedgang i antall 
påmeldte i år sammenlignet med de siste årene, samtidig som de har 
flest plasser i utgangspunktet. De gav derfor fra seg to testplasser til 
Hereford. Dermed fikk Hereford 12 testplasser fremfor 10 som var 
utgangspunktet.

Det har generelt vært god helse i besetningen. Grovfôret har meget 
god smaklighet i år, og oksene har hatt spesielt høyt grovfôropptak. 
Det ble gjort en liten justering på kraftfôrregimet for rasen Limousin 
etter evaluering av fjoråret der det ble byttet kraftfôr fra Formel Biff 
til Formel Linnea Biff. Dette har hatt god virkning og oksene har fulgt 
ønsket tilvekstkurve i større grad enn fjoråret.

Gradsoppgaver
I mai 2021 leverte Emil Sandsør en 60 studiepoengs masteroppgave 
ved NMBU med tittelen «Evaluering av omregningsformler fra bryst-
mål til levendevekt». Avlsforsker Katrine Hauggard var bi-veileder på 
denne oppgaven som hadde som formål å evaluere dagens tabeller 
for omregning fra brystmål til levendevekt, samt å undersøke dagens 
voksenvekter hos de fem kjøttferasen med nasjonalt avlsarbeid. 

Nærings-PhD
TYR er sammen med Geno med å finansiere en nærings-PhD som 
blant annet skal se på 3D-bilder av kjøttfe i kombinasjon med veiing av 
dyrene. I første del av prosjektet ble det installert kamera på Staur, og 
helt på tampen av 2021 ble det installert kamera hos to besetninger 
som har sagt seg villige til å delta i prosjektet. 

Generelt
TYR har i løpet av året jobbet med løsninger for å bedre informasjons-
flyten og automatisere prosesser som avlsverdiberegninger og enkelt 
tilgang til data fra genotyping.  

Rase Renrasede 
mordyr 2020

Renrasede 
mordyr 2021

Stambokførte 
mordyr 2020

Stambokførte 
mordyr 2021

Endring 
renrasede mordyr 

2020 til 2021

Endring  
stambokførte mordyr  

2020 til 2021
Andel stambokførte 

mordyr 2021

Hereford 13.573 1.4222 1.396 1.328 5% -5% 9,3%

Charolais 22.868 2.3845 2.930 2.904 4% -1% 12,2%

Aberdeen Angus 8.649 9.108 1.469 1541 5% 5% 16,9%

Limousin 13.375 14.248 2.043 2.034 7% 0% 14,3%

Simmental 4.566 5.053 1.000 1.088 11% 9% 21,5%

Blonde d'Aquitaine 705 747 189 196 6% 4% 26,2%

Highland Cattle 1.648 1.674 506 463 2% -8% 27,7%

Tiroler Grauvieh 1.574 1.767 462 521 12% 13% 29,5%

Dexter 1.464 1.777 1.043 1.155 21% 11% 65%

Galloway 366 459 138 171 25% 24% 37,3%

Fordeling ungokser: Ordinær sæd Kjønnseparert X/Y

Aberdeen Angus 3 1 X-semin

Charolais 4 1 X-semin

Hereford 2 1

Limousin 4 1

Simmental 2 1

Tabell under: Rasevis oversikt over antall mordyr og endring fra 2020 til 2021. 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

74061 Jens av Grani Eliteokse ABA Harald Dahl

74068 Kid av Vølstad Eliteokse ABA Onar Lima

Ny 74074 Lakris av Funnaune Eliteokse ABA Magnus Ness

Ny 74075 Laurens av Krogedal Eliteokse ABA Torfinn Bakke

70160 Kelvin av Finsrud Eliteokse CHA Øystein Finsrud

70164 Komatsu av Lenna Eliteokse CHA Anne og Harald Graarud

Ny 70174 Laban av Stang Eliteokse CHA Dagfin Henriksen

Ny 70185 Maestro av Wetten Eliteokse CHA Ola Wetten

Ny 70187 Mozart av Dillerud Eliteokse CHA Knut Otto Espeseth

70131 Ivan av Stang Bruksokse CHA Dagfin Henriksen

71081 James PP av Rindal Eliteokse HER Thomas og Anne Rindal

Ny 71082 Jala Jala P av Hovde Eliteokse HER Kristian Hovde

72176 Junior av Steinvik Eliteokse LIM Rita Steinvik

72195 Kaptein av Viersdalen Eliteokse LIM Leif Hartveit

72196 Klaudius PO av Utgårdstrøen Eliteokse LIM Bjørn Aasen

Ny 72215 Laban av Schjøll Eliteokse LIM Carl Ricard Schjøll

Ny 72216 Lex Luthor PP av Søstuen Eliteokse LIM Gunhild Sæteråsen

73093 Ivari av Hægeland Eliteokse SIM Ingmund Skårland

73102 Jagermeister P av Hovde Eliteokse SIM Kristian Hovde

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

Ny 73130 Metallica av Otherholm Eliteokse SIM Tor Egil Otherolm

Elite- og bruksokser
Det er tatt ut 21 eliteokser og én bruksokse for 2022. 

Rase Påmeldte Antall besetninger Besiktiget Testplasser

Angus 82 27 48 16

Charolais 105 50 60 23

Hereford 68 24 30 12

Limousin 74 28 38 17

Simmental 62 20 34 12

SUM 391 149 210 80

Fenotypetesten 2021/2022

Foto: Elisabeth Engseth
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