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Innledning

Dette rundskrivet gir nærmere informasjon om gjennomføring av kontroll av antall dyr ført i
kode 117 og 118, dvs. kyr og avkom av kyr av minst 50 pst kjøttferase. Opplegget for
stikkprøvekontroll ellers er beskrevet i rundskriv 23/2008 om saksbehandlingsrutiner. I kap.
2 orienteres det om at det i tillegg til stikkprøvekontroll skal gjennomføres særskilt kontroll
av antall dyr ført i kode 117 og 118. I kap. 5 opplyses det at SLF har gjort en ny vurdering av
rasen Simmental og kommet til at ammekyr som er avkom av reinrasa Kjøtt-Simmentalokser, skal telle som ammekyr av øvrige kjøttferaser.
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Orientering om særskilt kontroll i tillegg til stikkprøvekontroll

Statens landbruksforvaltning vil med dette varsle at kommunene skal gjennomføre en
særskilt kontroll av antall dyr ført i kode 117 og 118, for flere foretak enn de som plukkes ut
til ordinær stikkprøvekontroll. Kommunen vil få beskjed om hvilke foretak dette gjelder i
forbindelse med første inputkontroll, jf. rundskriv 23/2008. Denne kontrollen vil være
begrenset til antall dyr ført i kode 117 og 118, og at de rasemessige forutsetningene for å føre
dyr i disse kodene er oppfylt. Bakgrunnen for særskilt kontroll av dyr ført i kode 117 og 118,
er at dyr ført i disse kodene gir grunnlag for utvidede muligheter for tilskudd ved
storfekjøttproduksjon for deltakere i samdrift i melkeproduksjon, og for foretak som
kombinerer melkeproduksjon og ammekuproduksjon. Dette er nytt ved denne
søknadsomgangen, og de utvidede tilskuddsmulighetene vil kunne medføre betydelige
tilskuddsbeløp. Det er derfor viktig å kontrollere at tilskudd basert på antall dyr i kode 117
og 118 blir gitt på et riktig grunnlag.
Kravene til dokumentasjon av antall dyr ført i kode 117 og 118 vil være de samme ved den
særskilte kontrollen som ved ordinær stikkprøvekontroll. Vi ser imidlertid for oss at det i
utgangspunktet ikke vil være behov for å oppsøke foretaket i forbindelse med den særskilte
kontrollen, men at kommunen pr. telefon eller pr. brev kan be søkeren sende eller levere den
nødvendige dokumentasjonen til kommunen. Et forslag til brev til søkeren er vist i
vedlegg 6.
Dersom kommunen ut fra dokumentasjonen som legges fram, kommer til et lavere antall dyr
enn det som er oppgitt i søknaden, bør søkeren informeres om dette. Kommunens
registrering av andre tall enn de som er oppgitt i søknaden for kode 117 eller 118, gjøres i
Wespa i kolonnen ”For kommunen”, ikke som registrering av stikkprøvekontroll når det ikke
er gjennomført en full stikkprøvekontroll.
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Individlister for dyr ført i kode 117 og 118

Det er de enkelte individer som må oppfylle til krav rase/opphav for kode 117og 118.
Foretak som har ført dyr i disse kodene må derfor kunne legge fram lister som viser hvordan
det enkelte individ oppfyller kravene.
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Både i Kukontrollen og Storfekjøttkontrollen ligger det opplysninger som vil være god
dokumentasjon på rasesammensetningen til det enkelte dyr. Nedenfor er det vist eksempel på
et utdrag av en liste fra Kukontrollen.

Tallserien for rasesammensetning består av tallkoder på 2 og 2 siffer. Den første halvparten
av tallserien representerer far, den andre mor. Rasesammensetningen
24242424 24242424 0101010101 0101010101 innebærer at far er reinrasa Limousin
(rasekode 24) og mor er reinrasa NRF (rasekode 01).
Tallkodene for de enkelte rasekodene er vist i vedlegg 1.
Individ nr. 0085 er ku som er reinrasa NRF. Denne oppfyller ikke kravet til 50 pst kjøttferase
og kan derfor ikke føres i kode 118.
Individ nr. 0154 er kvige. Den kan derfor ikke føres i kode 118 (ammekyr). Kviga kan heller
ikke føres i kode 117 fordi mordyret ikke er minst 50 pst kjøttferase. Mordyret er i dette
tilfellet reinrasa NRF. Når dette individet seinere har kalvet, vil det oppfylle kravet for 50 pst
kjøttferase for kyr og kan føres i kode 118.
Individ nr. 0200 er ku som er reinrasa Charolais. Denne oppfyller kravet til minst 50 pst
kjøttferase og skal føres i kode 118.
Medlemmer i Kukontrollen og Storfekjøttkontrollen som har tilgang til Internett, kan ta ut
lister som viser rasesammensetningen til det enkelte dyr. Uttak av lister fra Kukontrollen er
beskrevet i vedlegg 2, fra Storfekjøttkontrollen i vedlegg 3. Medlemmer i Kukontrollen og
Storfekjøttkontrollen som ikke har tilgang til Internett, kan bestille lister fra sin rådgiver i
Kukontrollen eller Storfekjøttkontrollen.
Søkere som ikke er medlem i Kukontrollen eller Storfekjøttkontrollen, må også kunne legge
fram lister som viser hvilke dyr som er ført i kode 117 og 118, samt annen dokumentasjon
som sannsynliggjør at kravene til rase/opphav er oppfylt, for eksempel stamtavle for det
enkelte dyr. Vedlegg 4 og 5 er skjema som søkere som ikke er medlem i Kukontrollen eller
Storfekjøttkontrollen kan bruke til å lage individlister. Merk at det i tillegg i de fleste
tilfellene vil være behov for supplerende dokumentasjon i tillegg til slike manuelt utfylte
individlister, for å sannsynliggjøre at listene er korrekte. Kommunen må vurdere om
lister/dokumentasjon som er lagt fram er tilstrekkelig. Dersom kommunen kommer til at
materialet som legges fram ikke er godt nok til å sannsynliggjøre at antallet dyr ført i
søknaden er riktig, skal kommunen registrere det antall dyr som det er lagt fram god nok
dokumentasjon på.
Når en søker som har ført dyr i kode 117 eller 118 varsles om stikkprøvekontroll, bør
søkeren oppfordres til å ha klar individlister og øvrig dokumentasjon for å sannsynliggjøre at
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kravene til rase/opphav er oppfylt. Dersom slike lister/dokumentasjon ikke er klare eller kan
framskaffes under kontrollbesøket, kan kommunen gi søkeren en frist til å ettersende/levere
lister og øvrig dokumentasjon.
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Hvor nøye skal kontrollen gjennomføres?

Her gjengis første del av kap. 5.4.5 i rundskriv 23/2008.
Kode 118 (Ammekyr av minst 50 pst kjøttferase) og 117 (Øvrige storfe som er avkom av kyr
av minst 50 pst kjøttferase) har betydning for tilskuddsberegningen dersom
a) eier/medeier av foretaket også er deltaker i samdrift i melkeproduksjon eller
b) foretaket driver storfekjøttproduksjon på eiendom eid helt eller delvis av deltaker i
samdrift i melkeproduksjon eller
c) foretaket driver storfekjøttproduksjon på eiendom hvor annet foretak driver
melkeproduksjon
Kode 118 (men ikke kode 117) har betydning for tilskuddsberegningen dersom
d) foretaket også driver melkeproduksjon og har dyr i kode 120 (Melkekyr).
For foretak som ikke faller inn under noen av tilfellene a til d, er det kodene 121 (Ammekyr)
og kode 119 (Øvrige storfe) som har betydning for tilskuddsberegningen. Dersom foretaket
ikke faller inn under noen av tilfellene a til d, er det derfor mindre behov for å gå i dybden
ved kontroll av opplysninger ført i kode 118 og 117.
Hensikten med kravene til rase og opprinnelse bak kodene 118 og 117, er å ha en
tilstrekkelig klar avgrensing mellom melkeproduksjon og spesialisert storfekjøttproduksjon,
bl.a. for å avskjære tilskuddsmotivert omdefinering av dyr mellom melkekyr og ammekyr i
foretak som driver melkeproduksjon, og å hindre tilskuddsmotivert flytting eller kjøp og salg
av dyr mellom samdrift og deltakere, eller mellom samdrift og foretak som driver på
deltakeres eiendom. Kommunen kan ikke i noe tilfelle se bort fra kravene til rase og
opprinnelse for kode 118 og 117, men dersom kommunen vurderer at produksjonen drives
klart atskilt fra melkeproduksjon og samdrift, er det også mindre behov for å gå i dybden ved
kontroll av disse kodene.
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Endret vurdering av Kjøtt-Simmental

I veiledningsheftet i kap. 4.4.7 er rasen Simmental ikke tatt med i opplistingen av
kjøttferaser. Bakgrunnen for dette er at Simmental ikke bare er en kjøttferase. Det er to linjer
av Simmental, en kjøttlinje og en melkelinje. I raseopplysninger i Kukontrollen og
Storfekjøttkontrollen skilles det ikke mellom disse linjene. I første omgang ble det derfor
vurdert at Simmental som rase ikke gir klar nok avgrensing mot melkeproduksjon.
SLF har mottatt en del innspill om at Kjøtt-Simmental er en klart atskilt linje fra MelkeSimmental, og at Kjøtt-Simmental har tilsvarende kjøtt- og melkeproduksjonsegenskaper
som de øvrige kjøttferasene. SLF har på bakgrunn av dette vurdert Kjøtt-Simmental på nytt
og konkludert med at ammekyr som er avkom av reinrasa Kjøtt-Simmental-okse, skal gi
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samme tilskudd som ammekyr som er minst 50 pst av de kjøttferasene som er spesifisert i
veiledningsheftet. Avkom av slike ammekyr skal gi samme tilskudd som avkom av ammekyr
som er minst 50 pst av de kjøttferasene som er spesifisert i veiledningsheftet. Bakgrunnen
for kravet om at ammekyr må ha reinrasa Kjøtt-Simmental-okse som far, er at det skal være
praktisk gjennomførbart å skille mellom Melke-Simmental og Kjøtt-Simmental.
SLF vil forsøke å nå foretak som har dyr som er Kjøtt-Simmental med informasjon om den
endrede vurderingen. I informasjonen vil det bli opplyst om at foretak som har ammekyr
som er avkom etter reinrasa Kjøtt-Simmental-okse, samt avkom av slike ammekyr, kan
kontakte kommunen og be om at antallet slike dyr føres opp i hhv. kode 118 og kode 117.
Ved kontroll av foretak med Kjøtt-Simmental-dyr, må foretaket dokumentere hvilken okse
som er far til den enkelte ammeku, og kommunen må kontrollere at oksen er reinrasa KjøttSimmental. Kommunen kan henvende seg til Fylkesmannen for å få en liste over alle
reinrasa Kjøtt-Simmental-okser.

Med hilsen
for Statens landbruksforvaltning

Håvard Gulliksen
seksjonssjef

Jon Løyland
seniorrådgiver
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Vedlegg 1: Rasekoder i Kukontrollen og Storfekjøttkontrollen
Tabellen nedenfor viser hvilke tallkoder som brukes for de ulike rasene i Kukontrollen og
Storfekjøttkontrollen.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
21
22
23

NRF
JERSEY
SIDET TRØNDER- OG NORDLANDSFE
TELEMARKSFE
DØLAFE
ØSTLANDSK RØDKOLLE
VESTLANDSK RAUKOLLE
VESTLANDSK FJORDFE
HOLSTEIN
RDM
BROWN SWISS
JARLSBERGFE
KANADISK AYRSHIRE
HEREFORD
CHAROLAIS
ABERDEEN ANGUS

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
48
49
98
99

LIMOUSIN
SIMMENTAL
BLONDE D´AQUITAINE
HIGHLAND CATTLE
TIROLER GRAUVIEH
DEXTER
PIEMONTESE
GALLOWAY
SALERS
CHIANINA
FLECKVIEH (SIMMENTAL)
DIV. IMPORT, NKA
DIV. IMPORT
KRYSNING
UKJENT

Rasene som er merket med fet skrift, er de kjøttferasene som Statens landbruksforvaltning
har spesifisert skal regnes med ved føring av kode 117 og 118 i søknadsskjemaet. Rase
Simmental er omtalt i kap. 5 i rundskriv 35/2008.
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Vedlegg 2: Uttak av individlister fra Kukontrollen

Framgangsmåte for uttak av individoversikter fra "http://medlem.tine.no" for
autoriserte medlemmer i Kukontrollen:
Status innmeldte dyr i besetningen pr. dags dato
1. Velg "Min buskap Ku" og så "Mine dyr" i venstremenyen
2. Velg "Egne lister" (under Mine dyr). Man kommer da til "Individoversikt" som viser
"Alle innmeldte dyr" pr. dags dato (velg evt. "Alle innmeldte dyr" i nedtrekksmenyen
"Velg dyretype" dersom annet valg vises).
3. Klikk på "Velg data" (grå knapp). Man får da opp et vindu hvor man kan velge
hvilke opplysninger som skal med i ny rapport.
4. Hak av for Rase og Rasesammensetning. Fjern evt. avhaking for uinteressante
parametre som ligger som forhåndsvalgt i opprinnelig rapport.
5. Klikk OK og ny rapport med valgte parametre vises.
Tilsvarende liste som viser oversikt over utmeldte individer med utmeldingsdato:
1. Gå inn på "Mine dyr" og "Egne lister" (som over)
2. I nedtrekksmenyen under "Velg dyretype" velges "Dyr utm. s. 2 år". (Dyr utmeldt
siste 2 år)
3. Klikk på "Vis rapport" (grå knapp oppe til høgre)
4. Klikk på "Velg data" (som over)
5. Hak av "Utmeldingsdato" som nytt kriterium når vindu med kriterier kommer opp.
6. Klikk OK og ny rapport med valgte parametre vises.
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Vedlegg 3: Uttak av individlister fra Storfekjøttkontrollen

Framgangsmåte for uttak av raseoversikt fra individoversikt fra Storfekjøttkontrollen
Web via www.animalia.no
Alle medlemmer i Storfekjøttkontrollen, både egenregistratorer og de som har rådgiver til å
registrere for seg, har tilgang til rapporten på Storfekjøttkontrollen Web. For de som ikke har
internett, kan rapporten bestilles fra rådgiver for Storfekjøttkontrollen ved slakteriet.
Veiledning for å kjøre rapporten Raseoversikt pr 31.07.2008 (”telledato”)
1. Logg inn på Storfekjøttkontrollen Web via www.animalia.no
2. Velg fanen Rapporter
3. Dobeltklikk på Raseoversikt fra menyen på venstre side.
4. Velg underrapporten Pr dato fra menyen på venstre side.
5. Velg dato øverst i bildet. F.eks. År: 2008
Mnd: 07 Dag: 31
6. Klikk på knappen Vis rapport.
Rapporten kan lagres som pdf-fil og/eller skrives ut.
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Vedlegg 4: Skjema for føring av individliste over dyr som er ført i kode 118
(Ammekyr av minst 50 pst kjøttferase)
Foretakets organisasjonsnummer:
Individnr

Rasesammensetning far

Rasesammensetning mor
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Vedlegg 5: Skjema for føring av individliste over dyr som er ført i kode 117
(avkom av ammekyr av minst 50 pst kjøttferase)
Foretakets organisasjonsnummer:
Individnr

Opprinnelsesmerke mor

Rasesammensetning mor
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Vedlegg 6: Forslag til brev om særskilt kontroll av antall dyr ført i kode 117 og
118

Adresse

Dato

Kontroll av antall dyr i søknad om produksjonstilskudd
I forbindelse med behandling av søknader om produksjonstilskudd fra søknadsomgangen i
august 2008 skal det gjennomføres en særskilt kontroll av antall dyr ført i kode 118
(ammekyr av minst 50 pst kjøttferase) og kode 117 (avkom av ammekyr av minst 50 pst
kjøttferase). Bakgrunnen for særskilt kontroll av dyr ført i kode 117 og 118, er at dyr ført i
disse kodene gir grunnlag for utvidede muligheter for tilskudd ved storfekjøttproduksjon for
deltakere i samdrift i melkeproduksjon, og for foretak som kombinerer melkeproduksjon og
ammekuproduksjon. Dette er nytt ved denne søknadsomgangen, og vil kunne medføre
betydelig økte tilskuddsbeløp. Det er derfor viktig å kontrollere at tilskudd basert på antall
dyr i kode 117 og 118 blir gitt på et riktig grunnlag.
I søknaden fra deres foretak er det oppgitt følgende antall dyr i disse kodene:
Kode 118 (ammekyr av minst 50 pst kjøttferase): ………….
Kode 117 (avkom av ammekyr av minst 50 pst kjøttferase): ………….
For at kommunen skal kunne kontrollere at antallet dyr er riktig, må det leveres
dokumentasjon som viser hvilke individer som er ført i kode 118 og kode 117, og at kravene
til rase/opphav er oppfylt.
På side 16 i veiledningsheftet for søknaden, er det spesifisert hvilke dyr som kan føres i de
aktuelle kodene:
Kode 118: Ammekyr. Bare kyr som er minst 50 pst av én eller flere av følgende raser skal
føres opp: Hereford, Charolais, Aberdeen Angus, Limousin, Blonde d´Aquitaine, Highland
Cattle, Dexter, Piemontese, Galloway og Salers.
Kode 117: Øvrige storfe. Bare avkom av kyr som er minst 50 pst av én eller flere av
følgende raser skal føres opp: Hereford, Charolais, Aberdeen Angus, Limousin, Blonde
d´Aquitaine, Highland Cattle, Dexter, Piemontese, Galloway og Salers.
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Etter at veiledningsheftet var trykt og sendt ut, har Statens landbruksforvaltning i tillegg til
rasene som er tatt med i veiledningsheftet, kommet til at Kjøtt-Simmental også skal
”godkjennes”, når far til ammekyr er reinrasa Kjøtt-Simmental.

Søkere som er medlemmer i Kukontrollen eller Storfekjøttkontrollen
Både i Kukontrollen og Storfekjøttkontrollen ligger det opplysninger som vil være god
dokumentasjon på rasesammensetningen til det enkelte dyr. Nedenfor er det vist eksempel på
et utdrag av en liste fra Kukontrollen.

Tallserien for rasesammensetning består av tallkoder på 2 og 2 siffer. Den første halvparten
av tallserien representerer far, den andre mor. Rasesammensetningen
24242424 24242424 0101010101 0101010101 innebærer at far er reinrasa Limousin
(rasekode 24) og mor er reinrasa NRF (rasekode 01).
Tallkodene for de enkelte rasekodene er vist i vedlegg 1.
Medlemmer i Kukontrollen og Storfekjøttkontrollen som har tilgang til Internett, kan ta ut
lister som viser rasesammensetningen til det enkelte dyr. Uttak av lister fra Kukontrollen er
beskrevet i vedlegg 2, fra Storfekjøttkontrollen i vedlegg 3. Medlemmer i Kukontrollen og
Storfekjøttkontrollen som ikke har tilgang til Internett, kan bestille lister fra sin rådgiver i
Kukontrollen eller Storfekjøttkontrollen.
Før individlistene sendes kommunen, må det merkes av hvilke individer som er ført i
kode 118 og kode 117 på søknaden.
Søkere som har ammekyr med Kjøtt-Simmental som farrase, må i tillegg føre opp hvilken
okse (seminnr eller stamboknr) som er far til den enkelte ammekua.

Søkere som ikke er medlemmer i Kukontrollen eller Storfekjøttkontrollen
Søkere som ikke er medlem i Kukontrollen eller Storfekjøttkontrollen, må også legge fram
lister som viser hvilke dyr som er ført i kode 117 og 118. Vedlegg 4 og 5 er skjema som kan
brukes til å lage individlister. I tillegg til individlister bør det legges fram annen
dokumentasjon for hvert enkelt individ, som sannsynliggjør at kravene til rase/opphav er
oppfylt, for eksempel stamtavle for det enkelte dyr.

Frist for å sende inn dokumentasjon (individlister og evt. annen informasjon),
er .………………….

Statens landbruksforvaltning

Dokumentasjonen sendes til:

Med hilsen
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