
MEDLEMSBLAD 4-2017



 TYRmagasinet
Forsidebilde: 
Ferskvann og TYR
Redaktør: 
Guro Alderslyst 
Tlf: 905 52 820 
E-post: ga@tyr.no
Annonsesalg:  
Arne-Henrik Sandnes 
Tlf: 995 18 760 
E-post: ahs@ahsmedia.no
Design, repro og trykk:  
Hamar Media, avd. Nydal
Annonsefrist nr. 3-2017: 
29. mars 2017
TYR: 
Storhamargata 44, 2317 Hamar 
Tlf: 952 90 855 
E-mail: tyr@tyr.no 
Web: www.tyr.no
 

Styret
Styreleder 
Leif Helge Kongshaug 
Tlf: 930 63 642, styreleder@tyr.no
Nestleder: 
Erlig Gresseth
Tlf: 918 77 315, 
veistad@online.no
Styremedlemmer: 
Inger Johanne Bligaard, 
Tlf: 970 97 556 
inger.johann_bligaard@live.no
Torill Helgerud 
Tlf: 419 00 504 
torillhelgerud@hotmail.com
Magnus Johnsen
Tlf: 971 920 68 
magnus@smakskalv.no
Per Øivin Sola 
Tlf: 412 37 312 
sola@jahrengard.no
1.vara Per Ivar Laumann 
Tlf: 913 73 026 
p-ilau@online.no
2. vara Merethe Mørk 
Tlf: 993 99 144 
merethemork@gmail.com
 

Administrasjon
Daglig leder: 
Oddbjørn Flataker 
Tlf: 909 30 883, oddbjorn@tyr.no
Avlsfagligansvarlig: 
Kristian Heggelund 
Tlf: 951 34 105, kristianh@tyr.no
Avlskonsulent: 
Vikar for Lina 
Julie Vaagaasar 
Tlf: 90 79 39 57, juliev@tyr.nn
Avlskonsulent:
Solvei Cottis Hoff 
Tlf: 952 90 857, solvei@tyr.no
Avlsforsker: 
Katrine Haugaard 
Tlf: 46 91 35 44, katrine@tyr.no
Org.- og infosjef: 
Guro Alderslyst 
Tlf: 905 52 820, guro@tyr.no
Prosjekt- og adm.medarbeider: 
Vikar for Christina:  
Eli Hveem Krogsti,  
Tlf: 917 40 525, elihk@tyr.no

MEDLEMSLAG I TYR

Raselag Leder Sekretær

Norsk Aberdeen Angus Svein Eberhardt Østmoe, Høystad Gård, 
Hammarveien, 2480 Koppang, 
tlf: 907 94 273, 
norskaberdeenangus@gmail.com

Elisabeth Haugarne, Storegutvegen 231, 
3895 Edland, 
elisabeth.haukabo@gmail.com

Norsk Blonde 
d’ Aquitaineforening

Lars Arne Bakken, Hengsrudvegen 82, 
3174 Revetal, tlf: 992 71 778, Tovbakk2@
online.no

Norsk Charolais Hans Otto Helstad, tlf: 952 09 073, 
hotto4@hotmail.com

Torill Helgerud, Bergflødtveien 37, 3404 
Lier, tlf: 419 00 504, torillhelgerud@hotmail.
com

Norsk Dexterforening Morten Siring, Tveitveien 32, 4844 Arendal, 
tlf: 906 55 857, 
Morten.siring@gmail.com

Anne-Lise Eilert-Olsen, Dyrsøvn.181, 
3158 Andebu, 
annelise_eilertolsen@hotmail.com

Norsk Gallowayforening Ronny Matnisdal, Storagrønå 4, 
4362 Vigrestad, tlf: 419 17 368, 
rmatnisd@online.no 

Norsk Herefordforening Inge Grepstad Kristoffersen, 
tlf: 91545613, inge.g.k@online.no

Celina Lindeborg, tlf: 473 00 420, 
celina_lindeborg@hotmail.com

Norsk 
Høylandsfeforening

Jarle Syversby, 
tlf: 908 43 906, jarle@syversby.no

Norsk Limousin Torleif Susort, Susortvegen 295, 
5565 Tysværvåg, tlf: 906 40 656, 
torleif.susort@kaefer.no

Norsk 
Simmentalforening

Bengt Vestgøte, Hennumveien 23, 3406 
Tranby, tlf: 412 75 330, bengves@online.no, 
leder@norsksimmental.no

Kristin Stølen, Skogheim, 6630 Tingvoll, 
tlf: 415 15 160, 
sekretar@norsksimmental.no

Norsk Tiroler Grauvieh 
Forening

Arild Fallingen, Nistuen Rudsar, 2690 Skjåk, 
tlf: 906 86 263, rudsar@hotmail.com

Mona Bøhle, Nistuen Rudsar, 2690 Skjåk, 
tlf: 958 14 997, rudsar@hotmail.no

Regionlag Leder Sekretær

TYR Buskerud Tor Erik Kolbræk, tlf: 950 52 851, 
tor-erik.kolbraek@felleskjopet.no

Grete Ringdal, tlf. 991 59 210, 
grete.ringdal@nortura.no

TYR Hålogaland Dag Ivar Hansen, tlf: 971 59 054 
daghansen21@hotmail.com

Birger Theodorsen, tlf: 974 12 705, 
birger.theodorsen@nortura.no

TYR Sogn og Fjordane Hogne Bjørkelund, tlf: 918 59 933, 
hogne.bjorkelund@bhogne.no

Karl Vie, tlf: 917 20 981, 
karl.oddvar.vie@nortura.no

TYR Sørlandet Gunnar Bjørndal, tlf: 980 51 523, 
gubjoe2@online.no

TYR Akershus Kristen Svarstad, tlf: 900 86 278, 
kriguns@online.no

Elisabeth Kluften, tlf: 918 34 180, 
elisabeth.kluften@nortura.no

TYR Hordaland Hans Petter Eide, tlf: 976 51 146, 
hans-p.e@hotmail.com

Bjørn Ove Tuft, tlf: 901 22 387, 
Bjorn.ove.tuft@nortura.no

TYR Innlandet Else Engen, tlf: 907 83 416, 
elseng@online.no 

Trond Alm, tlf: 901 37 994, 
trond.alm@nortura.no

TYR Møre og Romsdal Asbjørn Dahlen, tlf: 90790139, 
asbjorn.dahlen@hotmail.com

Halstein Grønseth, tlf: 952 17 283, 
halstein.gronseth@nortura.no

TYR Nordland John Skogmo, tlf: 416 83 034,  
john.skogmo@nortura.no

Trine H. Myrvang, tlf: 959 85 520, 
trine.h.myrvang@nortura.no

TYR Rogaland Inger Johanne Bligaard, tlf: 970 97 556, 
inger.johanne.bligaard@live.no

Karin Fuglestad, tlf 48 01 16 29, 
Karin.Fuglestad@nortura.no

TYR Telemark Sveinung Kjellemo, tlf: 489 59 801 
nome.sveinung.kjellemo@gmail.com

Are Sætre, tlf: 918 32 896, 
are.saethre@nortura.no

TYR Trøndelag Asmund Wandsvik, tlf: 906 04 045, 
asmundwandsvik@gmail.com

Arnodd Kjenstadbakk, tlf: 970 71 605, 
arnodd.kjenstadbakk@nortura.no

TYR Østfold Hans Martin Graarud, tlf: 922 61 524, 
hans.martin.graarud@gmail.com

Trond Johansen, tlf: 905 61 378, 
trond.johansen@nortura.no

TYR Vestfold Silje Kristine Echdahl, tlf: 905 95 593, 
eikgard@online.no

Børge Slettebø, tlf: 900 92 989, 
borge.slettebo@nortura.no
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Avhengig av politisk ståsted er noen fornøyde 
og andre misfornøyde med valgresultatet. 

TYR, i likhet med andre organisasjoner, må 
forholde seg til det sittende storting slik 
velgerne har satt det sammen. Slik fungerer 
demokratiet. Det forventes at alle organisa-
sjoner og foretak i landbruksfamilien opptrer 
profesjonelt. Det er også å håpe at land brukets 
medieorgan driver saklig informasjon uav-
hengig av hvilken regjering som sitter. Dess-
verre oppleves for ofte at landbruksstoff i 
enkelte såkalte «partipolitisk nøytrale» medier 
har en sterk partipolitisk slagside. Dette er 
sterkt beklagelig og tjener ikke landbruks-
næringen verken på kort eller lang sikt.

Om valget er over, er spenningen der fortsatt. 
Hvilken sammensetning vil regjeringen få?
Hvem vil bli partienes representanter  
i næringskomiteen?

To sentrale landbrukspolitiske personer ble 
ikke gjenvalgt. Pål Farstad og Line Henriette 
Holten Hjelmedal mistet sine plasser på 
stortinget. Begge disse var sentrale og res-
pekterte talspersoner for landbruket med stor 
makt som representanter for de sam-
arbeidende støttepartiene for regjeringen.

TYR vil takke for samarbeidet. De var lette  
å komme i kontakt med og lyttet til TYRs 
argumenter.

Når navnet blir kjent på de nye represen   tan-
tene som benker seg rundt bordet på nærings-
komiteens møterom, vil TYR være rask ute for 
å orientere om vår næring.

Vi skal orientere om en bærekraftig næring  
basert på norske ressurser. En næring som er 
løsningen for norsk storfekjøttproduksjon i en 

spennende tid med store utfordringer for 
norsk melkeproduksjon. Gjennom saklig 
opplysningsarbeid til alle næringskomiteens 
medlemmer skal vi etablere et godt samarbeid 
til beste for næringen. 

Sammen skal vi lykkes.

Siste periode var det ulike røster som kritiserte 
TYR for å arbeide tett opp mot departement 
og stortingspolitikere. TYR fulgte spillereglene 
og foretok seg ingen ting etter faglagenes krav 
ble fremmet. Til irritasjon for noen, men til 
glede for TYRs medlemmer, vil jeg som 
styreleder på vegne av styret understreke at 
strategien for de neste fire årene er klar. Det  
vil fortsatt bli tatt de nødvendige kontakter  
og avviklet de hensiktsmessige møtene for  
å fremme TYRs interesser. Selv om vi er på 
vei, er jobben ikke ferdig.

Lønnsomheten i ammekunæringen må 
fortsatt forbedres.

Klima og utslippsreduksjoner vil bli sentrale 
tema i de kommende årene. TYR skal opptre 
saklig og kunnskapsrelatert både innad i 
landbruksfamilien og ellers om dette krevende 
temaet. Mange, også røster i forsknings-
miljøene, kommer med forenklede utsagn  
om ammekua som klimaversting. Dette er ikke 
riktig og må møtes med gode argumenter. 

Så lenge norske forbrukere etterspør storfe-
kjøtt, er kvalitetskjøttet fra den norske amme-
ku næringen en produksjon med langt mindre 
klimaavtrykk enn importert storfekjøtt.  
Og hva med kulturlandskapet om beite- 
dyrene forsvant?

Ammekunæringen handler både om norsk 
matproduksjon på norske grasressurser –  
og hvordan landet vårt skal se ut!

«Alt henger sammen med alt»,  
sa lands moderen Gro.

God høst!
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Vervekampanje
Fortiden pågår det en vervekampanje  
i fylkeslagene, men du som enkelt-
medlem i TYR kan også delta for at vi 
skal nå målet om 2000 medlemmer 
innen årsskiftet!

I perioden 1. oktober til 1. desember 
2017 vil alle de medlemmene som er 
aktive ververe være med i konkurransen 
om flotte vervepremier fra TYR.

I denne perioden har vi også endret 
skjema for innmelding på hjemmesiden 
vår slik at nye medlemmer kan skrive 
inn hvem som har vervet dem.

Om du verver mange og sender inn på 
e-post, så husk å få med korrekt e-post 
adresse, telefonnummer og produsent-
nummer på de nye medlemmene.

Det er flotte premier til de enkelt 
medlemmene som verver flest nye 
medlemmer
1.  premie: 3 sæddoser av ungoksene 

våre/gratis stambokføring av 2 dyr
2.  premie: 2 sæddoser av ungoksene 

våre/gratis stambokføring av 1 dyr
3.  premie: TYR kjeledress i valgfri 

størrelse

For alle som melder seg inn i perioden 
24.08.17 og til og med desember 2017 
er prisen kr 400,- for medlemskap 
inkludert alt i TYR – neste år må de 
selvsagt betale full kontingent

TYR jobber for best mulig forhold for 
alle storfekjøttprodusenter uavhengig 
av driftsform. 

Vi kan tilby et fellesskap og fag-
kompetanse som er viktig for våre 
medlemmers utvikling. Gjennom 
medlemskapet i TYR får man også 
redusert sats på avstammingskontroll 
og stambokføring.

Les mer på www.tyr.no

STORFEKALENDEREN

LES MER OM ARRANGEMENTENE PÅ WWW.TYR.NO

20
17



  
 
  FATLAND


 

 


18.10. –  Styremøte og ledersamling

19.10. –  Ledersamling

26.10. –  Åpen dag på fenotypetestfjøset

27.10. –  TYR Innlandet fagtur Sveits

01.11. – 02.11. –  Biffakademi Tromsø

15.11. – 16.11. –  Biffakademi Hamar

18.11. – 27.11. –  Styremøte og studietur til Canada

06.12. –   Fagseminar kommende Aktive 
Avlsbesetninger – Stavanger

07.12. –  TYR Møre og Romsdal fagtur Italia

07.12. –   Fagseminar kommende Aktive 
 Avlsbesetninger – Drammen

12.12. –   Fagseminar kommende Aktive 
 Avlsbesetninger – Stjødal

20.12. –   Styremøte
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MESSER

Tekst: Katrine Haugaard, Eli Hveem Krogsti, 
Julie Vaagaasar og Guro Alderslyst

Agrisjå – 25. – 27.8.

Agrisjå ble arrangert i Stjørdal 25. – 27. 
august, og om lag 30 000 mennesker var 
innom messen denne helgen. TYR og rase-
lagene for Aberdeen Angus, Charolais, Here-
ford, Limousin og Simmental stod på felles 
stand, i tillegg til at det var et eget telt fylt med 
dyr av dem fem rasene som har nasjonalt 
avlsarbeid. Det var mange besøkende innom 
både standen og teltet i løpet av helgen. 

På lørdagen ble de arrangert to auksjoner, 
 LIMMO17 og CHARO17. Charolais var først ut, 
hvor 11 kviger samt eliteoksen Gideon av 
Stang skulle under hammeren. Sistnevnte ble 
dyrest av disse og ble solgt for 80 000 kroner. 
Hele 22 Limousin i ulike aldre, både okser, 
kviger og kyr, var påmeldt auksjonen. Siste 
Limousin inn i ringen ble også dagens dyreste, 
da kviga Amazing av Eide ble solgt for 84 000 
kroner.

Amazing av Eide.
Foto: TYR

Gideon av Stang.
Foto: TYR

Utstillingsdyr av Hereford.
Foto: TYR

God stemning da Limmo 17 og Charo 17 gikk av stabelen under Agrisjå 2017.
Foto: TYR

TYR og raselagene hadde felles stand på 
Agrisjå. På motsatt side av TYR var Geno  
og Norsvin plassert.

Foto: TYR
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Kulturlandskapsprisen 2017
Åpningen av utstillingen ble foretatt av land-
bruks- og matminister Jon Georg Dale. Han 
fikk også æren av å dele ut Kulturlandskaps-
prisen 2017 for Møre og Romsdal. Prisen gikk 
til Inger Fjærli Halse og Per Halse fra Edøya på 
Smøla, som er medlemmer av TYR Møre og 
Romsdal. Prisen bestod av 10 000 kroner 
samt et kunstverk og diplom. 

Dyregod-dagane – 1. – 3.9.
Dyregod-dagane i Batnfjordsøra ble i år arrangert for niende gang med stor suksess, flott  
vær og publikums rekord. TYR var til stede med stand og hadde god hjelp av representanter  
både fra raselag og TYR Møre og Romsdal. I tillegg var flere raser representert på  
husdyrutstillingen: Limousin fra Lars Henden, Aberdeen Angus og Charolais  
fra Brødrene Dale ANS og Hereford fra Oddbjørn Holten.

Liv Sølverød fra TINE snakke om smittevern 
i besetningen og kontrollprogram for BRSV 
og Corona-virus på fagseminaret.

Foto: TYR

Utdeling av kulturlandskapsprisen 2017. Fra Venstre prisvinnerene, Per Halse og Inger Fjærli 
Halse frå Edøy på Smøla, Landbruksdirektør Frank Madsøy og Landbruks- og matminister Jon 
Georg Dale.

Foto: TYR

MESSER

Fagseminar
TYR Møre og Romsdal arrangerte også et 
fagseminar. De fremmøtte fikk god innføring i 
utviklingen av storfeholdet i Møre og Romsdal 
og hvilke muligheter som ligger i dette geo-
grafiske området gjennom foredraget til leder  
i TYR, Oddbjørn Flataker. I tillegg fortalte Liv 
Sølverød fra TINE om kontrollprogrammet  
for og bekjempelsen av BRSV og BCoV. 

Håkon Marius Kvæken avsluttet med betrakt-
ninger omkring norsk ammekuproduksjon og 
hvordan livet arter seg når kugalskapen tar 
overhånd.
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Dyregod-dagane – 1. – 3.9.
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SPAR TID
MED NYTT GJERDESYSTEM

Et norsk produkt fra:

Tåler store påkjenninger
Lett å vedlikeholde
Kan ha lange strekk mellom pålene

Systemet er utviklet av norske bønder med lang erfaring fra utfordrende gjerdearbeid
www.gjerdesystem.no

FLEKSIBELT
Velg høyde, antall og type
tråder, med eller uten strøm.
Avstand mellom stolpene 
etter underlag.

ENKELT
Oppsettingsarbeid reduseres
med 50-70%. Lett å tilpasse 
ved ujevnt terreng, fjellnabber,
veier og bekker. Få deler.

SOLID
Lengre levetid enn 
dagens løsninger. 
Ingen rustproblemer!

VESHOVDA MAXI
VeshovdaMAXI-brakett
benyttes som:
• Trådholder for jernpåler
• Topptråholder for trepåler
• Feste for skråstag
• Forlengelse av gjerdestolpene
• Oppstrammer av tråd

VESHOVDA MINI
VeshovdaMINI-brakett benyttes 
som trådholder for trepåler, samt 
vegg. Er spesielt utformet til å 
passe trepåler av ulik diameter 
og utforming.

VESHOVDA 
STRAMMEVERKTØY
Spesialverktøy beregnet 
for oppstramming av tråd.

Gjerdesystemet består av:



Årets Dyrsku’n ble en 
 innholdsrik og vellykket  
helg, med mye fine dyr  
og besøks rekord.

Fredag var det utstilling med Kristian 
 Hegge lund som dommer. Det ble utstilt  
35 dyr, hvor det ble kåret en vinner i hver 
kategori, samt «best in show» og «best i 
motsatt rase». Tabellene viser resultatene 
etter utstillinga:

Det ble avholdt et svært populært og publikumsvennlig temmekurs for Highland Cattle.

Kategori Navn Eier

Kviger Hereford Kira av Prostmyra Håkon Marius Nybrenna

Kviger Angus Lisa Trond Ristebråten

Kviger Tiroler Grauvieh Gunvor av Aas Anders Aas

Kviger Simmental Lotta av Robøle Nils Ole Robøle

Ku m/kalv Aberdeen Angus Li’s Katy Lawson Karl G. Lofthus

Tabell 1: Vinner av de 5 ulike kategoriene

MESSER

Dyrsku’n – 8. – 10.9.

Foto: TYR

Det ble avholdt et svært populært og publikumsvennlig temmekurs for Highland Cattle.
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Plassering Kategori Navn Eier

1. Best in show Ku m/kalv Aberdeen Angus Li’s Katy Lawson Karl G. Lofthus

2. Best i motsatt rase Kviger Simmental Lotta av Robøle Nils Ole Robøle

3. Kviger Tiroler Grauvieh Ines av Aas Anders Aas

4. Kviger Angus Lisa Trond Ristebråten

5. Kviger Hereford Kira av Prostmyra Håkon Marius Nybrenna

Tabell 2: Totalvinner på tvers av raser i utstillinga.

Auksjon av Charolais, Hereford, Angus og Highland Cattle trakk 
mye folk, og høye priser. Gjennomsnittsprisen for kvigene endte på 
27 000,-. Håkon Marius Kvæken var auksjonarius. Alle dyrene ble 
sendt hjem til sine nye eiere, med unntak av Highland-Cattle dyra 
som skulle dresseres til å bli leietamme av dansken Søren Brydsø. 
Han har tidligere vært i Norge og holdt kurs for Highland-forenin-
gen. Brydsø benyttet et enkelt prinsipp som er mulig å få til for alle 
som prøver. Interessen var stor og kurset hadde mange tilskuere 
både lørdag og søndag.

I tillegg til utstilling og auksjon ble TYR-prisen delt ut til den 
 besetningen med størst andel inseminering innen rase, for de  
som deltok i utstillinga. En ekstra oppmerksomhet gis til beste 
besetning på tvers av raser. Prisen består av en vase og en gave-
sjekk på kr 1500,-.

Hereford, Simmental, Charolais, Tiroler Grauvieh, Highland Cattle og 
Aberdeen Angus hadde egne stander med dyr inne og ute i husdyr-
hallen, disse vakte stor oppmerksomhet og hadde mange interesserte 
innom.

Kategori Navn

Simmental Nils Ole Robøle

Hereford Håkon Marius Nybrenna

Aberdeen Angus Inger Elisabeth Haugarne

Tiroler Grauvieh Anders Aas

Totalt Anders Aas

Tabell 3: Vinnere av årets TYR-pris.

www.telespor.no   I   Telefon (+47) 904 74 600   I   E-post: post@telespor.no

NY GENERASJON

«Samme enhet for alle husdyr»
til en overkommelig pris!

«Radiobjella»Radiobjella
Vår 

posisjon er...
...jeg gjentar

• Hver bruker har egen brukerportal
• Innstillinger bestemmes av bruker og 

oppdateres ved rapportering
• Utenfor dekning-posisjoner lagres og sendes inn senere

• Kartvisning i portalen eller mobil-app
• Varsling på web, e-post eller sms

• Varsler unormale hendelser
• Batterier byttes av brukeren selv

• Software oppgraderes online
• Bruker både Telenor og Telia

Bestill nå på  www.telespor.no
3. generasjon «Radiobjella»
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I forbindelse med Midt i 
Mat fatet står TYR på stand 
sammen med Geno og Norsvin 
under Heidnerfanen. Vi benyt-
tet anledningen til å profilere 
Senter for avl og Bioteknologi 
som våre organisasjoner er 
lokalisert i. 
For første gang hadde vi fått med kjøttfe inn  
i Vikingskipet. Kristian Hovde og Ståle Westby 
stilte opp slik at vi fikk med alle de fem rasene 
vi har nasjonal avl på i Norge. Begge stilte 
også som vakter – vi må nemlig hele tiden ha 
noen som er ved dyra og passer på at disse 
har det bra, og at publikum ikke blir for nær-
gående. Kristian Hovde skal ha en ekstra stor 
takk som foruten om å være i Vikingskipet så 
å si fulle dager også sov der om natta. Mat-
tilsynet stilte nemlig krav om at dersom det 
skulle være dyr der på natterstid, ja så skulle 
det være folk som kunne ta seg av dem også. 
Etter endt helg hadde Hovdefamilien 57 timer  
i skipet! For Kristian var ikke alene om å passe 
dyr – ungene hans Marielle, Emil og Jenny  
fikk en stor opplevelse med å ligge i telt inne  
i Vikingskipet på Hamar – stas var det også  
å spise frokost med Genos kjendisokse Braut. 

Fire helger på rad med messer over hele 
landet er krevende for en liten administrasjon, 
vi er helt avhengig av flinke folk i rase og 
fylkeslagene som stiller opp. Noen med dyr, 
noen med ett par timer på stand og noen som 
setter av hele helga for å jobbe dugnad.  
Tusen takk alle sammen!

Midt i Matfatet – 16.– 18.9.

MESSER

VitaMineral Ammeku
VitaMineral Ammeku er tilpasset ammekyr og sikrer ku og kalv 
tilførsel av nødvendige og livsviktige næringsstoffer.  
Tilskuddsfôret er tilsatt spesielt mye selen og vitamin E, også fra 
naturlige kilder, for å styrke dyras livskraft og fruktbarhet.
Høyt innhold av fosfor og svovel er viktig for dyr på grovfôrrasjoner.

Ring oss på tlf. 32 14 01 00 eller kontakt din forhandler.
For mer informasjon se vår hjemmeside: www.vilomix.no

Cultivating Value

Hovedprofileringen på stand var Senter for avl og bioteknologi sammen med Geno og Norsvin.

Det er spennende å kikke på sædceller fra gris og okse, og ikke minst å se på forskjellen.

10 TYRmagasinet 4-2017



Foto: T
Y

R
, N

orsk C
harolais 

Inga L
ill K

irkeby og H
oløien A

aberg

I fjøs og beite
Lite fødselvansker
Høye avvennnigsvekter

På fôringslinja
Høy tilvekst
Minimalt med fettavleiring

På slakteriet
Høye slaktevekter
Meget bra klasser
Høy kilopris

Seminsalg
Sjekk ut vårt utvalg i okse-
katalogen. Et bredt utvalg som 
gir kjemperesultater i melke/
bruks- og renrase-besetninger.

Avlsutvikling
God utvikling på:                          
• Fødselsvekt                                                                      
• Tilvekst                                                                            
• Slaktevekt                                                                        
• Klassi� sering                                                                    
I tillegg jobber vi aktivt med 
å forbedre moregenskapene 
til rasen.

Web: www.charolais.no
Facebook: Norsk Charolais

Når virkeligheten styrer
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Det er med stor glede vi ser at antall påmeldte testkandidater stiger for hvert år.  
Denne omgangen var det hele 370 påmeldte. Det betyr at det er stor interesse for avlsarbeidet,  
og at lista for å komme med i fenotypetesten er høy. Uttak av alle okser er bestemt og pulje 3  
kjøres inn til Staur siste uka i september. Det ble 44 i pulje1, 22 i pulje 2 og 14 okser i pulje 3.

Fôrsituasjonen
Fôranalysene viser at vi har et godt til middels godt grovfôr. Fôrmikse-
ren fungerer bra så vi kommer til å blande de ulike slåttene slik at vi får 
så jevn kvalitet som mulig gjennom testen. Grovfôret ligger på samme 
nivå som i fjor. Oksene vil derfor få samme mengde kraftfôr som i fjor. 
Det vil si at de ekstensive rasene begynner testen på 2,3 kg/dag og 
trapper opp til 3,2 kg. Simmental og Charolais begynner på 3,7 kg/dag 
og trapper opp til 5 kg, mens Limousin ligger litt under. De begynner på 
3,2 kg/dag og flater ut på 4,8 kg. Vi bruker kraftfôret «Formel Biff». 
Fôrutnyttelse og grovfôropptak er viktige egenskaper i fenotypetesten, 
og det gjøres individuelle registreringer av fôropptak og vekt gjennom 
hele testperioden. Med fôrregimet som brukes nå må oksene ha et godt 
grovfôropptak for at de skal klare å hevde seg i testen.

Charolais
I årets testomgang har Charolais 23 testplasser. Hele 16 testkandidater 
er etter okser i grønn gruppe. Tre av disse er norske (Grieg av Dillerud, 
KB Granit og Gideon av Stang) mens to er franske (Cabrel og Chablis). 
De fem resterende plassene er fylt med sønner etter okser i gul gruppe. 
Det er tatt inn en sønn etter Espen av Bakke selv om sønnen hans, 
70164 Komatsu av Lenna, er i semin. Hovedgrunnen til dette er at 
moregenskaper står sterkt i fokus hos Charolais, og denne kalven har 
gode moregenskapslinjer både på far- og morsiden med ei mor med 
morindeks på 130.

Limousin
Påmeldingen har bedret seg betraktelig for Limousin i løpet av de siste 
årene. Det har ikke vært noe problem å fylle rasens 21 tildelte testplas-
ser, men lista for å komme inn ligger høyt.

Limousin hadde seks førsteprioritets okser, derav de to norske 
oksene Gino av Kittelsrud og Jovial av Utgårdstrøen samt de fire 
importoksene Engkjær Get It, Favars, Edakkya og Ibiza. 15 av testplas-
sene er fylt med sønner etter disse oksene. Det var ingen aktuelle kandi-
dater påmeldt etter Engkjær Get It, men han hadde en avkomgruppe  
i test i fjor og sønnen Luguber av Hovde ble tatt ut som seminokse.  
De andre fedrene er eldre og andre importer. Sønnene deres er tatt  
inn for å prøve å styrke moregenskaper i rasen. Fordelingen mellom 
oppkrysset, kollet og Full French er ivaretatt i henhold til avlsplanen.

TESTOMGANGEN 2017 – 2018 Avlskonsulent – TYR
Tekst: Solvei Cottis Hoff

Semin  
nr. Navn Sønner  

i test Egenskaper

70101 Grieg av Dillerud 4 Produksjon
70104 KB Granit 2 Lettkalver 

70106 Gideon av Stang 4
Lettkalver og 
 moregenskaper

70154 Cabrel 3
Produksjon og 
 moregenskaper

70152 Chablis 4 Moregenskaper
70142 VB Hero 2 Lettkalver og produksjon
70151 Cederdale Abracadabra 3 Lettkalver

10079 Espen av Bakke 1
Lettkalver og 
 moregenskaper

70106 Gideon av Stang Foto: Christina Blakstad

72120 Gino av Kittelsrud Foto: Jan Arve Kristiansen, Geno

Semin  
nr. Navn Sønner  

i test Egenskaper

72120 Gino av Kittelsrud 2 Lettkalver

72179 Jovial av Utgårdstrøen 4 Produksjon

72169 Favars FF 3 Lettkalver og produksjon

72181 Edakkya FF 2 Moregenskaper

72183 Ibiza PP 4 Lettkalver og produksjon

72125 Cameos 2
Produksjon og moregen-
skaper

72061 Ultrabo-MN 1
Moregenskaper og 
 produksjon

72105 Abot MN 1
Moregenskaper og 
 produksjon

72085 Bolide 1
Moregenskaper og 
 produksjon

72081 Thy Sullivan 1 Moregenskaper
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TESTOMGANGEN 2017 – 2018

73077 Gulli av Stustad Foto: Halstein Grønsted 71054 Fredd av Skjatvet Foto: Jan Arve Kristiansen, Geno

Simmental
I gjeldende testomgang har Simmental 12 testplasser. Hele 11 av 
testplassene er fylt med sønner etter førsteprioritets fedre. Det var 
fem okser i denne kategorien: Frost av Telneset, Gulli av Stustad, 
Strabinos, Dirnanean Apostle, Rekord. Det var kun tre kandidater 
påmeldt etter Frost av Telneset, to av disse hadde for høy avlsverdi 
for 0-dgr, mens den tredje var for liten. Det var også få sønner 
påmeldt etter Rekord, men de påmeldte holdt dessverre ikke mål. 
Det er tatt inn en sønn etter Linde General. Linde er en dansk 
seminokse som gjør det svært godt på produksjon.

Semin  
nr. Navn Sønner  

i test Egenskaper

73077 Gulli av Stustad 4
Produksjon, moregenskaper 
og lettkalver

73104 Strabinos Pp 4
Produksjon og 
 moregenskaper

73105 Dirnanean Apostle PP 3
Produksjon og 
 moregenskaper

73086 Linde General 1 Produksjon

Hereford
I forkant av påmeldingen til årets testomgang var vi spente på hvor- 
dan det skulle gå å fylle opp 12 testplasser for Hereford. De hadde  
i  utgangspunktet fire førsteprioritets fedre: Emil av Hånde, Fredd av 
Skatvet, Fast Time og Mawarra Mustang. Dessverre har Mawarra vist 
seg å være i tyngste laget på kalving og det er derfor ikke ønskelig å ta 
inn sønner av han i avl. I forbindelse med påmeldingen oppfordret 
derfor raselaget oppdrettere til å melde på lovende oksekalver også 
etter fedre som ikke sto på listen over prioriterte fedre.

Når alt kom til alt er hele 11 av 12 testkandidater etter første-
prioritets fedre. Den siste kandidaten er tatt ut på grunn av svært 
lovende indekser for moregenskaper. Han er sønn av gårdsoksen 
Journey av Rindal. Journey var egentlig tatt ut til testomgangen 
2014/2015, men på grunn av et vondt bein kunne han ikke kjøres inn.

Semin  
nr. Navn Sønner  

i test Egenskaper

71044 Emil av Hånde 2 Tilvekst og moregenskaper
71054 Fredd av Skjatvet 4 Produksjon og lettkalver

71078 Fast Time 5
Produksjon og 
 moregenskaper

60834 * Journey av Rindal 1
Lettkalver og 
 moregenskaper

*  stamboknummer
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Aberdeen Angus
Aberdeen Angus har 12 testplasser denne testomgangen. Det var tre 
fedre med førsteprioritet og samtlige plasser er fylt av sønner etter 
disse. Rasen fylte alle testplasser med førsteprioritetsokser i fjor også. 
Selv om Angus hadde færrest antall påmeldte er en stor andel etter 
prioriterte fedre og dermed er det en takknemlig jobb å finne testkandi-
dater. Halvparten av kandidatene er etter norske fedre og halvparten 
etter den amerikanske oksen Netherthon Americano. First-Boyd fra Li 
utmerket seg med høyt grovfôropptak da han selv sto i test, så det blir 
spennende å se i hvilken grad sønnene har arvet sin far.

74034 Fyn av Grani Foto: Jan Arve Kristiansen, Geno

Semin  
nr. Navn Sønner  

i test Egenskaper

74033 First-Boyd fra Li 2 Lettkalver og produksjon

74034 Fyn av Grani 4 Produksjon

74062 Netherton Americano 6 Produksjon og lettkalver

*  stamboknummer

Månedlige mellomregninger
De eldste oksene er allerede godt i gang. Når du leser dette har alle oksene i pulje 1 
startet i test. Første mellomregning publiseres på hjemmesiden til TYR 22. september. 
Etter det vil det bli publisert nye tall hver fjerde uke. Så blir det spennende å se hvordan 
oksene presterer og hvem vi får se i auksjonsringen lørdag 28. april 2018!

www.fkra.no  •  www.felleskjopet.no

Gi kalven en god start
- med Pluss Kalvepasta!
Pluss Kalvepasta anbefales som tilskudd til kalv rett etter fødsel. Gis sammen 
med råmelk, for å styrke immunforsvaret til kalven og  forebygge diaré. 
Produktet kan brukes ved lite råmelk eller ved dårlig råmelkskvalitet.

Pluss Kalvepasta er et tilskuddsfôr med høyt innhold av antistoff fra egg.

Pluss_Kalvepasta_A5-format_2016_fkra+fk.indd   1 24.06.2016   11:44:11

TESTOMGANGEN 2017 – 2018
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DYRETRANSPORTHENGER DYRETRANSPORTHENGER

RUNDBALLHENGER LANDBRUKSHENGER DYRETRANSPORTHENGER

BEHANDLINGSBOKS

Kraftfôrautomat
kalv

Behandlingsboks 
/ klauvboks

Elektronisk
vekt for
behandlingsboks

eks. mva

10.000,-

eks. mva
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20.000,-

10.000,-

Dyretransporthenger 
med avtagbar topp.
2 hengere i en!
Flere forskjellige 
lengder.

Modell 18’/550cm – 30’/915cm. Forsterket hengerfeste med fjæring 
i draget. Bladfjærer 5-lags Hi Roc

med avtagbar topp

Utgiver:
Conpot Norge AS
Tlf.: +47 992 89 500
Fax: +47 73 51 65 50
Mail: conpotnorge@conpot.com

Korrektur:
Knut Gangåssæter
Grafisk designer
Tlf.: +47 924 27 038
Mail: knut@conpot.com

Vi ber om at endringer blir meddelt oss innen 02.11.2012
Nr. 14/2012

BEKREFTELSE AV ANNONSETEKST / LAYOUT!

LES NØYE GJENNOM KORREKTUREN.
DU ER SELV ANSVARLIG FOR FEIL SOM IKKE ER AVMERKET.

Ifor Williams Norge AS holder til ved E6 på Rudshøgda
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Lillehammer

Hamar

Trondheim

IFOR WILLIAMS NORGE ER 
HOVEDIMPORTØR AV MARKEDETS 
MEST SOLIDE TILHENGERE TIL DET 

NORSKE MARKEDET

Landsdekkende
forhandlerkjede

 Rudsveien 9,
2360 Rudshøgda
Tlf: 62 34 41 41,
Faks: 62 34 45 82
post@ifor-williams.no
www.ifor-williams.no
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Følg oss på Facebook og finn.no!

Vi har de fleste tilhengere på lager!Vi har de fleste tilhengere på lager!

Vi har de fleste tilhengere på lager!

FLATHENGER

Proffenes favoritt og markedets  
mest solide flathenger!

IFOR WILLIAMS STOCKMASTER

Nyhet

Stockmaster Rå dyrehenger for traktor med en smart  
avtagbar dyrekasse!

Solid fôrhekk 
uten fôrspill!

Markedets  
mestpålitelige 
hestehenger!

Best i klassen!
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1.100 Nyhet

Med topp kvalitet, 
galvanisert for  
lang levetid og  
kun 31 kg er våre 
storfegrinder meget 
lett å håndtere.
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Åpen dag på Staur
Torsdag 26. oktober 2017 mellom klokka 12.00 – 14.00 blir 
det åpen dag i fenotypetest fjøset på Staur. Avlsavdelingen 
vil være til stede og informere om testomgangen så langt.

SMÅNYTT Info- og org.ansvarlig, TYR
Tekst: Guro Alderslyst

Adresser:
Vi opplever fortsatt å få mye post  
i retur. Ofte skyldes dette at det 
innføres gate og vegadresser.  
Vi ber om at dere sender en mail til 
tyr@tyr.no med den nye adressa når 
den begynner å gjelder, da får vi 
oppdatert våre medlems registeret. 

E-post:
Både fylkeslagene og vi i administra-
sjonen ønsker å kunne sende ut mail 
til våre medlemmer – vi jobber også 
med en løsning der vi etter hvert skal 
kunne sende sms til våre medlemmer 
– så flott om du sender oss mail-
adressa di om du tror vi ikke har den.

Senter for avl og bioteknologi
Norsvin, Geno og TYR er samlokalisert  
i den gamle Nestlefabrikken på Hamar 
– og nå har vi funnet et navn for denne 
samlokaliseringen. Vi kaller stedet vårt 
heretter Senter for avl og bioteknologi, 
men fortsatt er vi tre separate organisa-
sjoner. Sammen med oss er også Genos 
datterselskap Cryo. Dette gjør oss til et 
helt unikt høykompetanse senter for avl 
og bioteknologi også i verdens 
 sammenheng.

Fagansvarlig avl Kristian Hegge lund er klar til  
å vise frem 2017/2018 årgangen av testokser.
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Få mer ut av din 
produksjon: Kontakt 
din lokale Norgesfôr 

bedrift i dag!

Alltid der for deg
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ALKA SuperVom

• Kraftfôrblanding som gir
bedre vommiljø, mindre løs
avføring og bedre
fôrutnyttelse

• Bedre lønnsomhet i
produksjonen din

• Økt bærekraft gjennom
større andel norsk korn i
blandingene



Besøk våre internettsider: www.delaval.no og 
www.felleskjopet.no/i-mek

Kjøttfeinnredning

Ta kontakt med Felleskjøpet I-mek selger.Ta kontakt med Felleskjøpet I-mek selger.



Som et ledd i satsinga på å nå 150 Aktive Avlsbesetninger i 2020 har vi i år valgt å arrangere seminarer 
for besetninger som vil bli Aktive Avlsbesetninger. I 2016 på samme tid hadde vi lignende seminar for 
de som er, og som ønsket å bli, Aktive Avlsbesetninger, og det vil det bli igjen neste år.

Seminaret er gratis og inneholder lunsj og kaffepauser med noe å bite i.

Foreløpig program:

Kl. 09.30 – 10.00 Kaffe

Kl. 10.00 – 12.00  Velkommen og foredrag om hvorfor TYR satser på Aktive Avlsbesetninger  
og viktigheten av slike besetninger i avlen. 
Hva kreves for å bli Aktiv Avlsbesetning

Kl. 12.00 – 13.00 Felles lunsj

Kl. 13.00 – 14.45  Foredrag om veiing – hvorfor og praktiske løsninger 
Tolkning og forklaring av avlsverdier

Kl. 14.45 – 15.00 Kaffe

Kl. 15.00 – 16.00 Foredrag om oppsett av avlsplan og avslutning

Påmeldingsfrist er fredag 17. november 2017. 
Påmelding med navn, adresse, telefonnummer og kurssted sendes til juliev@tyr.no.

Har du spørsmål angående seminaret så ring oss gjerne. Kristian: 951 34 105,  
Solvei: 952 90 857 eller Julie: 907 93 957.

Alle uansett utgangspunkt for å bli Aktive Avlsbesetning er velkomne!

Dagseminarer
TYR arrangerer seminar for besetninger som ønsker  
å bli Aktive Avlsbesetninger
I begynnelsen av desember arrangerer TYR dagsseminarer for besetninger  
som ønsker å bli Aktive Avlsbesetninger på tre forskjellige steder i vårt langstrakte land:

•       6. desember Scandic Stavanger Airport Hotell
•       7. desember Scandic Ambassedeur Hotell i Drammen
•    12. desember Scandic Hell Hotell i Stjørdal
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Limousin i medvind
Eliteokser må forhåndsbestilles på tlf. 950 20 600.  
Inseminør har alltid en limousin ungokse på dunken. 
Les mer om limousin på limousin.tyr.no

Limousin fortsetter med kjempeøkning 
i sædsalget, med hele 1076 doser siste året.
Fra 2010 til 2017 har 
sædsalget økt med

Limousin er dobbelt så populær som 
 Charolais i Norden, med 44593 
solgte doser.

170%
72093 Fabian av Gorseth 72091 Farman av Dovre
Sikre indekser for lette fødsler, 
og gode moregenskaper.

Sikre indekser for lette fødsler, 
og meget gode slaktegenskaper.

Morfar oksen 72072 Eventyr 
av Dovre, som også er kåret 
til årets BIFF MAXX okse av 
Nortura.

Ved å bruke limousin får du fordeler ved at kalven kommer lett til 
verden, har god tilvekst og høy slakteklasse, og lite fett som igjen 
gir høyere oppgjør. Norsk limousin kan bl.a. tilby disse oksene.

PROFESJONELLE BEITEPUSSERE 
OG KANTKLIPPERE

Avrundet og praktisk design gir 
høy kapasitet og driftsikkerhet.

Tlf: 74 14 76 00
Mob: 917 27 606
epost: info@forsentralen.no

Patentert motstål samt spiralrotor 
som gir konstant oppkutting.

Markedets største sortiment av 
beitepussere & kantklippere.

www.forsentralen.no

SPESIALIST I LANDSKAPSPLEIE!

REFERANSER OVER HELE LANDET

Bardal Gård - 7724 Steinkjer  

IMPORTØR

HEST & HUSDYR
Skreddersydd storfeinnredning 

til nytt og eksisterende fjøs.  

Innredning fra

WWW.SISUHESTOGHUSDYR.NO  - TLF 63 94 39 00 - SHH@SISU.NO

Kalvefôringsautomat Lettgrind Fôrhekk

Kontakt Ingunn Kvaal 488 94 403 eller 
Kenneth Rønnestad 488 94 400 for en uforpliktende fjøsprat.
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Har dyra mine blitt smitta med 
BRSV eller BCoV på beite?
Dette er et spørsmål mange stiller seg i disse dager. Det er ulik grad av smittefare  
med de ulike formene for sambeiting. Den tetteste sambeiteformen er fellesbeiter  
med mjølkeproduksjon. Den minst intime beiteformen er utmarksbeiter. Mange melkeku-
fellesbeiter hadde gjort en god smitteverninnsats vinteren 16/17 slik at alle besetningene 
var dokumentert smittefrie, GRØNNE, ved beiteslipp. Hva er lurt å gjøre etter innsett?

Hvor stor er smittefaren?
Smittefaren på beite vet vi relativt lite om.  
Vi vet at dyr sjelden viser sykdomstegn om 
sommeren. Vi vet også at det er en viss 
smittespredning om sommeren, men at virus 
trives best under kjølige forhold med fravær  
av sol. Samtidig er vedvarende fysisk kontakt 
viktig for at smitteoverføring skal skje. Spesielt 
på fellesbeiter med melkeproduksjon, er det 
daglig og nær kontakt mellom dyr fra flere 
besetninger. Smittestoff har derfor gode 
muligheter for å spre seg. I sommer gjøres det 
forsøk på to fellesbeiter for ungdyr og sinkyr. 
Vi skal undersøke hvor mange av de GRØNNE 
besetningene som blir smittet i løpet av 
beiteperioden. I utgangspunktet er 50% av 
besetningene testet GRØNNE rett før beite-
slipp. Resultatene herfra vil gi oss mer viten 
om smitterisiko.

Hvilke andre smittestoffer er farlig på beite?
Kontrollprogrammet retter seg mot Bovint 
RS-virus og Bovint Corona-virus. Etter at BVD 
var utryddet i 2007 er det de to virusene som 
betyr mest for storfeholdet i Norge. Andre 
sykdommer som spres på beite er Digital 
Dermatitt, Klauvspalteflegmone og smitt-
somme jurbakterier, spesielt Streptococcus 
Agalactiae. I Danmark og en del andre euro-
peiske land gir Digital Dermatitt (DD) større tap 
enn jursykdommer. I Norge mente vi inntil for 
få år siden at DD ikke forekom. Nå diagnosti-
seres digital dermatitt i de fleste storfetette 
områdene. For alle besetninger som deltar  
på fellesbeiter er det viktig å ha fokus på 
forekomst av disse sykdommene.

Endring av BRSV/BCoV-status  
etter kontakt på beite?
Kontrollprogrammet har tidligere sagt at alle 
GRØNNE besetninger som er med på inn-
mark-fellesbeiter med RØDE besetninger,  
vil endre status til RØD. Dette er bare delvis 
riktig. Det er kun fellesbeiter med melkekyr og 
melke produksjon det foreligger gode registre 

Prosjektleder Kontrollprogram for bekjempelse av BRSV og BCoV
Tekst: Harald Holm, tlf. 952 32 535

på. Det er derfor bare slike besetninger som 
kan endre status etter beiting med RØDE. 
Dette er også den sambeiteformen som gir 
mest kontakt mellom dyra. GRØNNE beset-
ninger som deltok på melke-fellesbeite med 
RØDE besetninger, har endret status til RØD. 

Hvordan friskmelde besetningen –  
gjøre den GRØNN?
Det skal gå minst 1 måned etter fellesbeite før 
du tar ny prøve. Smittes et dyr på slutten av 
beitesesongen skal det rekke å gi immunsvar 
og produsere (anti-) immunstoffer. Det er to 
alternative prøver du kan ta:
•    Melk fra fire førstekalvere (de yngste 

lakterende). 
•    Blod fra fire kalver over seks måneder.

Oppskrift på prøvetaking finner du på: 
 medlem.tine.no under mastittlaboratoriet.  
Hvis prøvene ikke inneholder antistoffer mot 

de to virusene, er det ikke smitte i besetningen, 
og du er GRØNN. 

Det kommer flere somre! Tenk langsiktig!
«Et fellesbeite er ikke friskere enn den sykeste 
besetningen». Et omskrevet og kjent ordtak. 
Besetninger som samarbeider har stor nytte 
av å tenke likt når det gjelder forekomst av 
viktige sykdommer. Det er mye å spare på  
å unngå smitte med virus, Digital Dermatitt  
og smittsomme jurbakterier. 

Bruk derfor høst, vinter og vår til å gå 
gjennom dette. Smittevern i besetningene er 
det viktigste tiltaket for å unngå å få inn smitte 
fra nå til neste beiteslipp. Her kan du lese mer 
om på Kontrollprogrammets hjemmeside på 
storfehelse.no. Tenk enkelt! Det er som regel 
enklere enn du tror. Spørsmål stiller du til den 
praktiserende veterinæren. Undertegnede kan 
også svare på spørsmål.

Foto: TYR
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 74039 Li`s  Great Tigre. Dette er en okse med en 
imponerende avlsverdi rekke. Oksen har ingen svak-
heter og er meget sterk på alle indekser. Li`s Great 
Tigre har Totalindeks på 122, fødselsindeks på 124, 
produksjons indeks på 111 og moregenskaper indeks 
på 111, med andre ord en komplett okse!

74067 Kløpper av Nordstu er en okse som ser 
ut til og gi kalvingsvekter på rundt snittet, lett 
fødselsforløp og gode produksjonsegenskaper.
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Ungokser fås som spermvital!

www.norskangus.no

Ungokse

Ungokse

Kjøttferasen med minst 
kalvingsvansker

100 % 
kollet avkom

Anbefales på NRF kviger og ku

74033 First Boyd fra Li er også en meget god 
okse, eneste svakhet er moregenskaper. Oksen er 
meget god på produksjon og fødselsegenskaper. 
Oksen har solide 118 i totalindeks!

74068 Kid av Vølstad Forventes og gi kalvingsvek-
ter på snittet, god på fødselsforløp ku med 107 men 
noe svak på fødselsforløp kvige. Sterk på tilvekst.

74029 Horgen Erie er en meget god okse på 
moregenskaper. Oksen har 145 i moregenskaper 
indeks, 133 i 200 melk! Han har også meget god 
produksjonsindeks, 107. Kan gi kalvingsvekter noe 
over snittet, men har god indeks for fødselsforløp 
ku. Erie har også en meget sterk totalindeks, 114!

74034 Fyn av Grani  er en meget god produksjons-
okse, oksen har ikke totalindeks men sterke 109 i 
produksjonsindeks. Oksen vil gi kalvingsvekter på 
rundt snittet men er noe svak på fødselsforløp kvige.

Anbefales på NRF
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Redkapshus i fargen RR. 20 Rød

Driftsbygningene kan  
også leveres med vegger i  
massivtre, som er godt 
egnet for storfe og sau.  
 
En massivvegg er en vegg som 
består av flere lag med treplanker 
som er spikret/skrudd sammen. 
Veggene er lektet ut for at det skal 
bli god lufting mellom kledning og 
vegg. Massivveggen har en god 
isolerende effekt.Fjøs med massivvegger

..med prosjektering, produksjon og oppfølging av byggesett i elementer  
for ulike typer bygg. Vi leverer driftsbygninger, lager og redskapshus etter 
norske trehustradisjoner. Elementene er produsert med MøreRoyal®  
utvendig kledning. MøreRoyal® er førsteklasses, ferdig behandlet trelast 
klar til bruk uten noen form for behandling. Den er vedlikeholdsvennlig og 
passer derfor godt til store driftsbygninger. Les mer om MøreRoyal® på 
www.talgo.no

Prefabrikerte elementer gir store fordeler med kortere byggetid, og særlig 
kort tid før bygget kan lukkes på byggeplassen. 

Elementbygg i MøreRoyal®
Vi har lang og god erfaring..

Talgø MøreTre AS 
Industriveien 7
6652 Surna

Kontakt:
nils.ove.bruset@talgo.noTa kontakt for tilbud! www.talgo.no

Kom gjerne  
innom vår stand på  

Bygg Reis Deg  
18.-21. oktober

D03-29 

MøreRoyal® farger:

RO 0 natur

RY 20 oker

RR 20 rød

RB 10 brunRS 25 setersvart

RG 25 grå

NYH
ET



Rogner Gård 
i Stor-Elvdal

Rogner Gård i Stor-Elvdal ligger tett inntil RV 3 – og sjansen er stor for at du bare  
har sust fort forbi om du har kjørt her uten å ane alt det spennende som skjer her.  
Rogner er en gård med store skogs og utmarksressurser, men det er ikke det  
som er bakgrunnen for vårt besøk.

Rogner Gård i Stor-Elvdal ligger tett inntil RV 3 
– og sjansen er stor for at du bare har sust 
fort forbi om du har kjørt her uten å ane alt det 
spennende som skjer her. Rogner er en gård 
med store skogs- og utmarksressurser, men 
det er ikke det som er bakgrunnen for vårt 
besøk. Det er den dama som bor og driver 
gården, Karen Anna Kiær vi vil snakke med. 

Karen Anna har sin utdannelse fra NMBU på 
Ås, og etter endt studietid jobbet hun en stund 
for NorSkog. Men hun kjente mer og mer på at 
livet hun hadde vokst opp med i Stor-Elvdal 
fristet. Derfor flyttet hun hjem for å drive 
foreldrenes gård da de flyttet til gården sin  
i Trøndelag.

Karen Annas familie kjøpte gården på 
1800- tallet – og opp gjennom oppveksten er 
det Anne Ulvig – Karen Annas mor som har 
hatt ansvar for husdyr og jordbruk på eien-

dommen. Hun kjøpte inn de første ammekyrne 
i 1987 – dette var Hereford. Etter hvert er det 
krysset inn både Charolais og Angus. Men 
fokus har hele tiden vært på å avle frem friske 
og funksjonelle dyr som kan utnytte utmarka 
på eiendommen godt. For utenom kjøttfe er 
det også 270 vinterfôra sau av ulike raser og 
15 hester på gården.

Karen Anna har god støtte i sin mors kompe-
tanse i den daglige driften – og hun ønsker  
å fortsette med økologisk produksjon. Ideo  lo-
gien rundt økologisk landbruk har hun fått inn 
med morsmelka, men det er Karen Annas valg 
å fortsette på denne måten. «Produksjons-
formen passer eiendommen vår, og det føles 
riktigst for meg å drive økologisk» sier hun.

Men Karen Anna driver ikke en blåkopi av 
foreldrenes drift. Hun har et ønske om å bruke 
de ressursene som er på gården – også det 
som kanskje i dag sees på som mer hobby. 
Hestejenta Karen Anna har hatt to semestre 
som utvekslingselev i USA. Hennes krav var at 

det skulle være på et sted med cowboys og fjell. 
I Montana fant hun begge deler – og det var her 
hun fikk prøve seg på kvegdrift for første gang. 
Dette ga jenta en idé om hva hes tene på gården 
i Stor-Elvdal kunne brukes til.

Dette ble starten på det som i dag kalles 
Rogner RideEventyr. Av eventyrene du kan 
delta på finner vi både cowboydag, sortering 
av kveg og sanking av kveg fra utmarka – og 
ja, her heter det kveg – ikke storfe!

Karen Anna har fått med seg Westerninstruk-
tør Tone Bøhnsdalen på disse arrangemen-
tene. Folk som har meldt seg på må mestre 
skritt, trav og galopp og generelt føle seg 
trygge på hesteryggen. Første økt på første 
dag benyttes en cuttingmaskin. Dette er kort 
forklart et flagg på ei line som trekkes frem og 
tilbake og rytterne skal øve på å starte, stoppe 
og vende hesten når flagget beveger seg. 
Allerede på økt to møter rytterne kveget. Dette 
er alltid litt spennende, for de fleste har ingen 
erfaring med storfe fra før. På dag to starter 

Karen Anna Kiær driver kvegflokken ved hjelp av hest og cowgirlferdigheter.

Org.- og infosjef, TYR
Tekst: Guro Alderslyst

Foto: Privat 
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Når kveget skal krysse RV 3, er det fint å ha noen medhjelpere til  
å stoppe trafikken.

Når kveget først er satt i driv er det et flott skue fra hesteryggen.
Foto: Privat

den egentlige jobben. Nå sist var det å sanke ned kveget fra utmarks-
beite. Dette er en jobb som skal gjøres uansett – og ved å lage et slikt 
arrangement ut av det, frigjøres flere av de ansatte som vanligvis steller 
med gårdsdriften til andre oppgaver. 

De ferske cowboyene – opptil sju – åtte i følge rir da innover i utmarka, 
og her er det både bratt og dels ulendt. Som alle andre som skal sanke 
dyr, må de lete og støtte seg på observasjoner gjort av dyrene av andre 
brukere av utmarka. Karen Anna har ikke radiobjeller på verken storfe 
eller sau. Så når de finner flokken, må rytterne vise at de har lært noe. 
Noen ganger vil kveget hjem, men ikke alltid. Både teori med hjelp av 
lekedyr og praktiske øvelser har lært dem at skuldra til kveget er det 
kristiske punkt. Når kveget er funnet er det viktig at en hele tiden har  
de innen synlig rekkevidde – og at en avskjærer eventuelle dyr som vil 
stikke av. 

På en stor utmarkseiendom og uten radio bjeller på dyra, kan det fort bli 
kveld – og da er det fint med mer enn 20 setre og hytter en kan over-
natte på. Uten mat og drikke duger helten ikke – og da synes Karen 
Anna det er stas å kunne servere burgere lagd av eget storfe, eller 
elgpølse fra elgen i egen skog.

På sankehelga fikk de med seg om lag halvparten av Karen Annas 
kveg. Hun har 47 kalvinger i året og benytter okse til parring. I likhet 
som sin mor går hun for friske og robuste dyr, men hun ønsker også  
å øke fokus på kjøttfylde i sitt avlsarbeid.

Det er tredje året hun har hatt med ryttere for å sanke kjøttfeet, om en 
ikke blir fryktelig rik så er det en måte å utnytte sine ressurser, drive med 
en hobby samtidig som en får gjort en jobb som skal gjøres. «Tidligere 
ble jobben gjort til fots. En måtte ofte ha med seg mange personer da 
også – og det var ikke sikkert en lyktes så godt. Nå er det blitt en 
opplevelse – også for oss som driver her. Det gir energi og påfyll.»

I begynnelsen var det venner og kjente som deltok i kvegsanking og 
andre cowboyaktiviteter på Rogner. Nå er det også venners venner og 
andre som har hørt om dette via tidligere deltagere som kommer. Selv 
om flertallet er kvinner, så er det jammen en del menn som også går 
med en cowboydrøm i magen, og melder seg på. Aldersmessig er de 
fleste mellom 30 og 40 år. Bruk av hest til kvegarbeid har ikke vært 
særlig vanlig i Norge, i motsetning til i mange andre land. Dette begyn-
ner nå å bli mer utbredt og populært. I år var Karen Anna med en gjeng 

fra westernridningmiljøet i Norge og hadde oppvisningskonkurranse i 
sortering av kveg på Agrisjå, for å vise flere hvor godt det kan fungere  
å bruke hest til arbeid med kveg. Mattilsynet var også informert og 
invitert, og ga positive tilbakemeldinger på lavt stressnivå og god 
håndtering av både storfe og hest. 

Så neste gang du suser forbi på RV3 – se opp for cowboyer og 
 kvegdrift!

KRONOS PREDATOR 1700M
Den kraftigste krattknuseren i markedet

Tlf: 74 14 76 00
Mob: 917 27 606
epost: info@forsentralen.no

Rekkevidde på hele 4,55m gjør 
at du når andre siden av grøfta

Kraftig konstruksjon(950kg) med 
Hardox i hele klippehodet

Bardal Gård - 7724 Steinkjer

IMPORTØR

NYHET!

www.forsentralen.no

SE NYVIDEO PÅVÅRNETTSIDE

Utstyrt med 13mm herdet
kjetting. Tar kratt på 10-12cm

Foto: Privat 
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Animalia AS er stiftet
Fra 1. januar 2018 skilles Animalia sin  virk-
som het ut i et eget aksjeselskap. Selskapet, 
Animalia AS, skal eies av Nortura SA og Kjøtt- og 
fjørfebransjens Landsforbund (KLF) i felleskap. 
Animalia AS overtar ansvar og oppgaver som 
utføres av dagens Animalia, som driftsmessig  
er en egen enhet, men som juridisk sett er en del 
av markedsregulator Nortura SA.

Animalias seks kjerneområder videreføres samtidig som innhold  
og ambisjonsnivå konkretiseres i en ny forretningsplan. I tillegg til de 
generiske, bransjenøytrale aktivitetene vil Animalia AS ha inntekter  
fra forskningsfinansiering og salg av produkter og tjenester.

Rolf G. Fjeldheim (styreleder) og Ståle Gausen (nestleder) under-
streker at kjernen i Animalia AS fortsatt vil være bransjenøytralt arbeid, 
finansiert av omsetningsavgift for kjøtt og egg. Ny selskapsform 
påvirker ikke Omsetningsrådets rolle som premissleverandør for hvilke 
faglige generiske tjenester Animalia AS skal utføre. 

•    Vi er fornøyde med at vår felles intensjon om å styrke og videre
utvikle det faglige bransjenøytrale samarbeidet nå er realisert. Å skille 
ut Animalia organisatorisk fra markedsregulator Nortura og etablere 
et eget selskap har vært et nødvendig grep for å utvikle selskapet 
videre. Animalia AS skal bidra til at det faglige tilbudet og nytte
verdien for norsk kjøtt- og eggproduksjon skal styrkes for alle  
aktører langs hele verdikjeden, sier Fjeldheim og Gausen. 

Kort om Animalia AS
Animalia AS skal, i likhet med eksisterende virksomhet; bidra til  
økt verdiskaping, reduserte kostnader og høy tillit til norsk kjøtt-  
og eggproduksjon. Selskapet styrker langsiktig konkurransekraft  
for bonde og bransje gjennom å levere kunnskapsbaserte, nyttige  
og kostnadseffektive tjenester. 

Animalia AS vil, som i dag, tilby norske bønder, hele den norske 
kjøtt- og eggbransjen og samfunnet for øvrig kunnskap og kompe-
tanse innen dyrehelse og dyrevelferd, husdyrkontroller, mattrygghet, 
råvare og foredling, kjøtt og egg i kostholdet, bærekraft, miljø og klima. 
Animalia AS vil ha 65 ansatte og en forventet omsetning på  
ca. 118 millioner kroner i 2018.

På ekstraordinær generalforsamling 20. september ble Animalia AS 
stiftet. Representanter for de tre involverte partene signerte aktuelle 
dokumenter. Rolf G. Fjeldheim (for Animalia AS), Ståle Gausen  
(for Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund – KLF), Egil Olsvik  
(for Nortura SA).

grovfor@eurofins.no   www.eurofins.no   tlf. 94 50 42 78

Kunnskap gir kvalitet!
Riktig fôring gir god tilvekst,  

god helse og god trivsel.

Riktig fôring forutsetter kunnskap  
om grovfôrets næringsinnhold, 

lagringsstabilitet og hygieniske kvalitet.

Våre analyser gir deg  
kunnskapen du trenger. 

Send dine grovfôrprøver i dag!

Tor Arne Ruud 
er ansatt som 
administrer-
ende direktør i 
 Animalia AS.

Onsdag 20. september ble det avholdt ekstra-
ordinær generalforsamling og stiftelsesmøte  
i Animalia AS etterfulgt av styremøte. Det nye 
styret ansatte Tor Arne Ruud som administrer-
ende direktør i selskapet. Ruud er i dag direktør  
i Animalia. Frem til nyttår vil styret arbeide med  
å rigge det nye selskapet som vil være operativt 
fra 2. januar 2018.  

Eierskapet til det nye selskapet fordeler seg 
med 66 % til Nortura SA og 34 % til KLF. Animalia 
AS får et styre bestående av 6 aksjonærvalgte 
styremedlemmer samt to ansattrepresentanter, 
og egenkapitalen vil fra starten være 6 millioner 
kroner.
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For mer informasjon om rasen/foreningen må du gjerne kontakte Norsk Blonde d’Aquitaine-forening:
Styreleder: Lars Arne Bakkken, tlf. 992 71 778 | Kåre Anders Ingeborgrud, tlf. 905 65 296 | Lasse Stær, tlf. 928 137 61

75024 Anis
Topp okse fra Frankrike-Evolution 
som er grundig avkomsgransket. 
Den er bevist å gi lette kalvinger 
også på kviger. Den har veldig gode 
tall for kalvingsevne og mjølke-
produksjon til døtrene. Døtre til 
semin okser blir også testet på 
testasjon. Den er også god på 
muskelfylde og kjøttproduksjons-
egenskaper.
Vær obs på at Far til Anis – Oulou, 
er importert tidligere..

75025 Faust
Fransk- Evolution-okse 

som også har gode tall for 
kalvings-egenskaper – også på 

kviger. En god all-round okse. Gir 
kalver som blir tidlig utviklet/modne, 

og døtre med gode mor egenskaper 
– særlig gode på mjølk og 

 fruktbarhet. Har vist ekstra gode 
egenskaper i krysnings produksjon.
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Må bestilles fra Geno i god tid

For medlemmer i Norsk Blonde d’Aquitaine-

forening tilbys en okse med kjønnsseparat sæd
som gir kun oksekalver.

kalver som blir tidlig utviklet/modne, 
og døtre med gode mor egenskaper 

Må bestilles fra Geno i god tid



Galloway er egentlig en ensfarga rase, men 
Belted Galloway har et hvit belte rundt magen. 
En tror at dette beltet stammer fra krysning 
med den Nederlandske rasen Lakenvelder, 
som har belte.

Belted Galloway er i likhet med Dexter en 
kombinasjonsrase som kan benyttes til både 
melkeproduksjon og kjøttproduksjon. Men i 
Norge er vi ikke kjent med at noen melker dem.

Kjøttet er marmorert – slik som Aberdeen 
Angus kjøtt – og de som er gode på smak, sier 
at kjøttet har et viltpreg. Dyra er svært nøy-
somme, og de kan produsere godt på svært 
skrint beite – og helt uten kraftfôr.

Dyra er naturlig kolla. Utover beltet, er det 
mest karakteristiske pelsen – den har dobbelt 
hårlag, er tykk og minner litt om teddybjørner. 
Dette for å beskytte dem mot vær og vind i 
opprinnelseslandet.  I Norge bidrar pelsen til at 
dyra kan gå ute hele året, men som alle andre 
dyr skal de ha mulighet til å søke ly på et tørt 
og lunt sted.

Dyra finnes både som svarte, røde og i 
dunfarge med belte. Dun eller blakk farge 
kommer av en mutasjon i PMEL genet – den 
samme mutasjonen som lager dun eller sølv 
farge på Higland Cattle.

Belted Galloway – 
fotogene kyr som skiller seg ut i mengden

Belted Galloway har sin opprinnelse i Galloway sørvest i Skottland.  
De første skriftlige kilder som nevner Gallowayrasen er fra 1500 tallet – 
noe som gjør Galloway til en av de opprinnelige rasene i Skottland. 

Org.- og infosjef, TYR
Tekst: Guro Alderslyst

Levende vekt for okser kan bli på mellom 
770 kg og 1000 kg, mens kyra har levende vekt 
fra 450 kg- 680 kg. Gjennomsnittlig nyfødtvekt 
for kalver er 32 kg. Dyra er i utgangspunktet 
rolige og bedagelige, men de har sterkt 
morsinstinkt – og de gjør forskjell på den som 
steller de jevnlig og andre mennesker som 
besøker flokken.

De aller første dyra av rasen kom til Norge 
tidlig på 1970 tallet. Av disse dyra ble noen 
eksportert videre til Danmark og noen ble krys-
set med Aberdeen Angus og Charolais. Så 
egentlig må en si at Belted Galloway historie  
i Norge startet med en import til Trøndelag  
i februar 2000. I 2003 ble Norsk Belted 
Galloway forening stiftet. I perioder har det 
vært utfordringer med aktiviteten i laget, men  
i 2016 fikk de vedtatt å lukke stamboka. Det 
betyr at du ikke lengre kan krysse deg frem til 
et individ som kan stambokføres, men dyret 
må være renraset i alle ledd bakover i stam-
tavla. Foreningen har ellers en viktig oppgave  
i forhold til å finne okser som en ønsker å 
importere sæd fra til bruk i den norske popula-
sjonen. Foreningen har pr i dag 21 medlem-
mer, men en vet at det er mange flere som  
har rasen om enn i mindre målestokk.

Tone og Jørn Kraabøl
Tone og Jørn Kraabøl på Tretten, bor på 
gården som Jørn har vokst opp på. Hans 
foreldre drev med melkekyr og turisme. Frem 
til 1996 drev de kvota på 40 tonn selv, men 
gikk da inn som passiv deltager i samdrift med 
en nabo. Som for mange andre bruk i dette 
området, er det ikke så mye dyrka jord rundt 
selve bruket. Men en har tilgang på vesentlig 
mer i fjellet, der en har bruksrett i Statsallmen-
ning. Tone og Jørn har seter med tilhørende 
dyrka mark i fjellet – og når det er så bratt at 

Tone og Jørn Kråbøl er glad for at de har 
tilgang på flotte utmarksbeiteområder i 
Statsalmenningen.

Jørn Kråbøl bruker mye tid på dyra sine. Foto: Guro Alderslyst
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Ramnesveien 1191 · 3175 Ramnes
Tlf. 99 26 74 08 · oleadahl@online.no

KVALITETSPRODUKTER TIL

LANDBRUKET
Alt innen storfeinnredning  - vi lager etter mål!

       · Forhekker · Kraftfôrautomat · Drikkekar
     · Liggebåser · Gummimatter
  · Lettgrinder m/dør og kalvåpning 
        · Transportvogner
   

         
         

Kontakt oss for et godt tilbud i dag!

KOMBI- 

BINGE-VEKtEr
Pris på forespørsel 

Kvantumsrabatt

Rustfrie stolper til innredning
Rustfrie nedstøpningsmuffer til stolper
Rustfrie saltsteinsholdere

en bare kan kjøre traktor på tvers ved gården, 
så er det flatt som ei fotballbane på jordene 
ved setra oppe på fjellet.

Oppstarten
Tone og Jørn har begge gode jobber utenom 
gården, men etter noen år som passiv deltager 
i samdrifta, savna de dyr. Spesielt Jørn leste 
seg opp på både Dexter og Galloway – begge 
raser var vanskelig å få tak i. Men i 2010 fikk 
de kjøpt tre kviger og en okse fra Selbu og tre 
kviger fra Oppdal – dette var Belted Galloway 
og da var valget tatt. Dyra kom til gårds midt 
på vinteren – fjøset måtte ryddes og fôr 
kjøpes inn. Dyra ble satt inn i det gamle 
bås  fjøset etter melkekua – og det er frem-
deles det fjøset, med bås løsning som benyt-
tes. Dyra settes inn på senhøsten – og da står 
de inne til våren. Kalvingen foregår for det 
meste også på bås, men alle kyrene har en 
ledig bås ved siden av seg slik at det lages en 
binge for kalven sammen med kua her. At dyra 
står på bås har både fordeler og ulemper – en 
klar fordel er at de blir roligere og tammere da 
en kan håndtere og «komme borti» alle dyr 
hver dag. Tone og Jørn er «Måneskinns-
bønder» og fjøsstell på morgenen gjøres kjapt, 
men om ettermiddagen har de bedre tid til  
å ta seg av dyra og følge opp tettere. Jørns  

far, Johan Kraabøl som har passert 90 år, 
synes også det er gøy med dyr på gården 
igjen. Han mener kyrne får bedre omsorg enn 
kona, når han forteller hvordan Jørn steller 
med dem. Jørn har aldri måtte tilkalle dyrlege 
for kalvings vansker, men har en gang måtte  
få hjelp av sin far for å dra ut en kalv.

Tone og Jørn selger så å si alt til liv – det er 
mange som ønsker de litt spesielle kyrne. Men 
Jørn er nøye på hvem som får kjøpe – og han 
selger aldri bare en til ny oppstartede. «De er 
flokkdyr og skal ikke være alene». 

Alle dyra hos Tone og Jørn er stambokført, 
og de er fornøyd med at foreningen har fått 
lukket stamboka. De bruker noe semin, men 
slipper på oksen for å ta med de som eventuelt 
ikke har tatt seg ved inseminasjon. Ønsket om 
noe større utvalg på semin er likevel til stede.  
I forhold til farger sier Jørn at han vil kunne 
benytte det meste, men foreløpig bare de med 
belte. «Den mest vanlige er jo svart med hvit 
belte, men det er ekstra gøy med de som skiller 
seg litt ut – for eksempel dun med hvit.»

Setra
Setra har på nytt kommet til heder og verdighet 
igjen. For det er her dyra går på inngjerda beite 
hele sommeren, i et fantastisk kulturlandskap 
på 900 moh. Beitet består av fjellbjørkeskog og 

kulturmark som gjødsles. Området rundt beitet 
er populært turområde og det er mange som 
legger merke til «beltekyrne». Folk spør stadig 
om dem og følger med.

Setra ligger 18 km fra gården, men Jørn 
eller Tone er oppe å besøker dyra sine jevnlig. 
Det er jo også på setra de gjør slåtten, og 
vinterfôret kjøres til gården med lastebil.

Belted Galloway har blitt en livsstil for paret 
– målet er at de skal holde på til de bare har 
selv avla dyr på gården – per i dag har de igjen 
fire dyr som er innkjøpt.

Staselig «Oreoku» med kalv.
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AVLSFORSKERENS HJØRNE Katrine Haugaard

Klauver og klauv-
skjæring
Som med mye annet, så er også form, størrelse og sykdom på klauvene bestemt  
av genetikk, i tillegg til at de påvirkes av miljøet dyret ferdes i (slitasje, smitte i fjøset, 
underlag de går på osv.). Jevnlig klauvskjæring og kontroll av klauvene er viktig  
for å sikre dyrenes ve og vel, og for å kunne vurdere om noen bør revurderes  
som avlsdyr på grunn av for dårlige klauver.

En bacheloroppgave gjort av Rut Ane Torheim 
våren 2017 ved Nord Universitet i Steinkjer 
presenterte statistikk fra en spørreundersøk-
else om klauvskjæring som var sendt til både 
melkeprodusenter og ammekuprodusenter. 
Besvarelsene viste at 47 % av ammekuprodu-
sentene utførte klauvskjæring i besetningen 
sjeldnere enn en gang per år, mens 46 % 
gjorde det en gang i året. Om lag 6 % utførte 
klauvskjæring i besetningen to ganger årlig. 
Hos melkeprodusentene ble klauvskjæring 
gjort hyppigere, de fleste 1 – 2 ganger per år. 
Det var en tendens til at yngre produsenter 
utførte klauvskjæring oftere enn eldre produ-
senter, mens antall dyr i besetningen hadde 
liten betydning for hyppigheten. 

Doktorgrad basert på resultater funnet  
ved klauvskjæring
Det er gjort relativt få genetiske studier på 
klauver, spesielt på kjøttfe, men noen studier 
gjort på melkeku er publisert. Cecilie Ødegård  
i Geno gjorde sin doktorgrad på genetiske 
analyser basert på registreringer fra klauv-
skjæringer på NRF. Hun beregnet arvegrader 
for flere ulike klauvlidelser, hvor den mest 
arvelige var korketrekkerklauv med en arve-
grad på 0,06. Arbeidet i doktorgraden førte til 
at klauver ble tatt inn i totalindeksen til NRF,  
og nå er en del av det offisielle avlsmålet for 
rasen. De to andre klauvlidelsene som er 
inkludert er to grupper av klauvlidelser: infek-
siøse klauvlidelser og forfangenhetsrelaterte 
klauvlidelser. Disse har arvegrader på 
 henholdsvis 0,03 og 0,02.

Når det gjelder kjøttfe og klauvhelse er det 
fortsatt utvelgelse av avlsdyr basert på 
fenotype (det vi ser) som gjelder. I utvelgelse 
av avlsokser, både ved kåring og på Staur,  

blir klauver tatt seriøst. Okser med avvikende 
klauver vil ikke bli kåret ved en ungdyrkåring. 
Klauver blir vurdert ved besiktigelse av poten-
sielle testkandidater, og oksekalver med 
utilfredsstillende klauvform blir ikke tatt ut til 
test. Alle oksene på Staur må innom klauv-
boksen etter endt test for at klauvene skal 
vurderes skikkelig samt trimmet ved behov. 
Testokser med avvikende klauver blir slaktet. 
For kyr er det hver enkelt produsent som må 
gjøre en vurdering på om kua har for dårlige 
klauver til å avles på. Om man ønsker bedre 
klauver i sin besetning kan en strategi være  
å utrangere kyr med dårlige klauver til fordel 
for kyr og kviger med bedre klauver. 

Beregning av avlsverdier
Om vi i fremtiden skal kunne regne avlsverdier 
for klauvhelse og inkludere dette i indeks-
beregningen er det viktig med årlig klauv-
skjæring og registrering av resultat fra denne 
beskjæringen. Det kan være lurt å ta alle 
dyrene i besetningen gjennom klauvskjærer-
boksen, da klauver som ser normale ut kan 
vise seg å ha milde klauvlidelser når man får 
sett fra undersiden.  Det er viktig etter et 
klauvskjærerbesøk å huske på å ikke bare 
registrere de dyrene som har avvik, men at 
man også registrerer dyrene som er undersøkt 
og hadde fine, normale klauver og ikke hadde 
behov for å beskjæres. Dette for å kunne skille 
mellom dyr som er undersøkt og bekreftet 
 normale, og dyr som ikke er undersøkt og 
derfor har ukjent status. Den nye funksjonen 
«Utrangeringsårsak på hunndyr» i Storfekjøtt-
kontrollen er også et virkemiddel for å få 
klauvregistreringer. Her kan vi få informasjon 
om kyr som utrangeres pga. dårlige klauver, 
men som ikke har vært klauvskjært og derfor 
ikke har registreringer om dette.

Dette er en fin klauv som ikke 
har behov for å beskjæres.

Eksempel på et dyr med vridd 
innerklauv.
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73111 Kumshot P av Hovde er en middels stor kollet simmentalokse uttatt som seminok-
se etter testomgangen 2015/2016. Kumshot P er en pent sammensatt okse med meget 
god kjøttsetting, spesielt bakpart. Kumshot P har fødselsvekt på 40 kg, 200 dg vekt på 
393 kg og 365 dg vekt på 704 kg. Kumshot P har fra testen en tilvekst på 1877 gram pr. 
dag, ryggmuskelmål på 8,27 cm og grovfôropptak på 3,4. Kumshot P er en okse helt uten 
svakheter med et perfekt eksteriør som har gitt han toppkarakteren 9 i helhet på kåring. 
Kumshot P har testomgangens høyeste kåring på muskel av samtlige testokser. Kumshot P 
har svenske  Pepper av Kastløsa som far, som har gode produksjonsegenskaper og meget 
gode avls verdier for moregenskaper. Morfar er kanadiske Champs Bravo som har som sin 
aller sterkeste egenskap døtrenes melkeevne, men også meget god på fødselsegenskaper 
direkte. Kumshot P kan forventes å gi avkom som fødes lett, har middels tilvekst med gode 
slakte egenskaper og døtre som har meget gode moregenskaper. Kumshot anbefales brukt  
i reinrase avl, krysningsavl og i kombinasjon med andre kjøttferaser.73111 Kumshot P av Hovde Foto: TYR

Norsk Simmentalforening

fra Simmental
Simmental den beste  
mordyrrase med de høyeste  
avvenningsvekter i krysningsavl og renraseavl.  
Simmentalkyr er i særklasse den mest effektive ammekua,  
utnytter norske  beiteressurser best av alle kjøttferaser ved å produsere  
flest kilo kjøtt på kalven med sin gode melkeevne i beitesesongen.  
Kryss inn Simmental for effektiv kjøttproduksjon!

73110 Kevin P av Morken er en kollet middels stor seminokse fra Simmental, testvinner på 
Staur fra testomgangen 2015/2016 med rangtall på 117. Det gjør Kevin til testomgangens 
absolutte toppokse uansett rase. Kevin P har fødselsvekt på 45 kg, 200 dg vekt på 362 kg 
og 365 dg vekt på 727 kg. Fra testen har Kevin P en tilvekst på hele 2149 gram pr. dag, 
ryggmuskelmål på 8,53 cm og et høyt grovfôropptak på 3,9. Kevin P er en okse helt uten 
svakheter, har et tilnærmet perfekt eksteriør og er meget godt kjøttsatt i alle deler, og har  
fått toppkarakteren 9 i helhet på kåring etter endt testomgang.
Kevin P av Morken har britiske Wroxall Cocker Leeky Soup som far, en okse med meget gode 
produksjonsegenskaper. Morfar er den kanadiske oksen PHS World Wide, som i Norge er en 
allroundokse som har gitt lette fødsler og døtre med gode moregenskaper, samtidig med å 
være god på produksjonsegenskaper. Kevin P forventes å gi avkom med middels fødselsvekt, 
gode produksjonsegenskaper og døtre med gode moregenskaper. Kevin P anbefales brukt  
i reinrase avl og i kombinasjon med andre tunge kjøttferaser og krysninger på voksne kyr  
og godt utviklete kviger.

73110 Kevin P av Morken Foto: TYR

Seminokser

Info: tlf. 412 75 330  |  e-post: bengvest.online.no  |  www.norsksimmental.no

Se www.norsksimmental.no og Oksekatalogen for flere okser fra Simmental

73110 Kevin P av Morken og 73111 Kumshot P av Hovde er tilgjengelige hos inseminører og på sædruta.



Biologisk mangfold i utmarkas kulturbetingete naturtyper:

Hvilken rolle spiller beitedyrene
Det er bare tre prosent dyrka mark i Norge – og da er det ikke vanskelig  
å skjønne at utmarka har vært og fortsatt er en viktig ressurs. 
Men hvilken effekt har beitedyra på utmarka og vegetasjonstypene der?

I ei uke fulgte forskerne GPS-merka sau og 
storfe i utmarka i Valdres: Det ble samlet inn 
data på generell atferd, hvor ofte dyra beita, 
hvilte og beveget seg. Det ble registrert hvilke 
planter dyra beita på, om de brukte gamle 
ferdselsårer og hvor langt de gikk. Fra morgen 
til kveld gikk forskerne i dyras klauvspor, men 
på god avstand for å forstyrre de minst mulig. 
Hensikten med prosjektet er å få mer kunn-
skap om hvordan utmarksbeite påvirker det 
biologiske mangfoldet. Det er allerede kjent  
at en fjerdedel av rødlisteartene er kultur-
avhengige – altså avhengige av tradisjonelle 
skjøtselsformer som beiting. Dette er bio-
mangfold en i dag finner mye av i utmarka.

Utmarka har opp gjennom generasjoner 
blitt brukt til beiting, høsting av ulike typer fôr, 
setring, driftetrafikk og mye mer. Det er vanlig 

at slike kulturavhengige arter vokser på 
samme sted som arter som er mindre av-
hengige eller helt uavhengig av skjøtsel.

Noen steder og i enkelte miljø er beitedyr  
i utmarka et omdiskutert tema. Kulturland-
skapsforsker i NIBIO, Ellen Svalheim om at 
effekten av å fjerne beitedyra vil være mer 
alvorlig for det biologiske mangfoldet enn 
mange kanskje er klar over.

Forskerne gikk opp gamle ferdselsveier og 
stier i utmarka og kartla planter langs disse.

Det ble registrert mange semi-naturlige 
eller kulturavhengige planter langs disse 
tråkka. Det var tydelig at veiene ble brukt av 
beitedyra. Forskerne samlet informasjon om 
spredningsmekanismene de ulike planter har. 
Frø kan eksempelvis spres med vinden, drive 
med vann, eller feste seg til folk og dyr som 
beveger seg gjennom landskapet.

I følge foreløpige resultater spres omtrent 
45 % av artene vi fant langs stølsveiene 

gjennom avføring til dyr. Nest viktigst var 
spredning forårsaket av mennesker eller 
menneskelig aktivitet, som for eksempel 
hjemkjøring av høy. Spredning som skjer ved at 
frø fester seg på dyr og etter hvert faller av, var 
omtrent like viktig som spredning med men-
nesker. Vindspredning var lite utbredt for det 
utvalget av planter vi jobbet med, sier Svalheim.

Da er det interessant å vite hvor dyra 
vandrer og fører med seg frøene. Forskerne  
så på i hvor stor grad dyra benyttet seg av  
de gamle ferdsels- og handelsveiene man  
i tidligere tider brukte mellom regionene.

NIBIO ved Hanne Seckel har lovet TYR- 
Magasinet en fyldig artikkel om resultatene  
de finner i TYR-Magasin nr. 1 2018.

Prosjektet er finansiert av Landbruks
direktoratet og Norsk genressursenter..

Tekst basert på infoskriv fra NIBIO.

Dyr som koser seg på utamrksbeite.

Org.- og infosjef, TYR
Tekst: Guro Alderslyst

Foto: Guro Alderslyst 
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www.fiska.no

FISKÅ MØLLE 
ROGALAND  
Tlf. 51 74 33 00

FISKÅ MØLLE 
ETNE  
Tlf. 53 77 13 77

FISKÅ MØLLE 
TRØNDELAG  
Tlf. 73 85 90 60

FISKÅ MØLLE
FLISA 
Tlf. 62 95 54 44

BEDRE TILVEKST

• Fôr hardere og oppnå økt tilvekst
• Slakt tidligere og fôr frem flere slakt 

per fjøs per år
• Høyere slakteklasse
• Bedre fôrutnyttelse
• Vitamin og mineral i pelleten

• Økt norsk selvforsyning, redusert 
bruk av importert soya og roesnitter

• Passer til okser og kviger fra 3 mnd 
alder

• Alkalisk fôr og grovere partikler gir 
bedre vommiljø

• Tørrere binger, renere dyr

TopBull MAX 
Pelletert kraftfôr med 
maxammonbygg 

NYTT KRAFTFÔR GIR FORDELER 
OG NYE MULIGHETER:



Foreninga organiserte tur til Vest-Tirol i Østerrike 24. til 28. juli. Programmet 
ble lagt opp av Tiroler- foreninga i Østerrike og ikke minst daglig leder Raphael Kuen.  
Den østerikske Tiroler-foreninga kan sammenlignes med TYR i Norge og  
driver bl.a. oksestasjonen. 18 medlemmer meldte seg på turen.

Det ble en litt kronglete start på turen nedover 
til Innsbruck for noen da flyet ble 5 timer 
forsinket fra Oslo. For denne gjengen ble det  
i stedet fly til München og maxi-taxi retning 
Sölden til reisefølget igjen var samlet.

De som kom fram etter planen fikk besøke 
Komperdell Alpe med mer enn 100 melkekyr, 
og meieri bl.a. med produksjon av ost. Her  
ble det servert lunsj basert på lokale råvarer.

Etter at hele reisefølget igjen var samlet 
gikk veien til Hotel Ferienclub på toppen av et 
av alpinanleggene i Sölden, ca. 2200 moh. Grå 
kuer dukket opp langs veien opp, men det var 
mest østerisk sau som «bodde» på toppen.

Dag 2 startet med besøk hos president Erich 
Scheiber i Obergurgl. Han driver et flott hotell 
og har Tiroler som melkeku. Fjøset ligger 
nesten vegg-i-vegg med hotellet og kuene 
holder vegetasjon en nede i alpinanleggene 
rundt byen. Det er ikke uvanlig at hotell, 

bolighus og butikker ligger vegg-i-vegg med 
fjøs i dette området. 

Ferden gikk opp i fjellene hvor vi plukket 
opp visepresident Jakob Prantl. Han har Tiroler 
både som ammeku og melkeku. Vi reiste opp 
til Timmelsjoch på grensa til Italia, 2500 moh. 
Her går kuer med kalv og ungdyr hele somme-
ren. Det er tilsynelatende lite som vokser her, 
men det lille som gjør det, er utrolig nærings-
rikt og dyra er absolutt i godt hold.

Noen av melkekuene har Jakob Prantl på 
setra Gampe Thaya, som også fungerer som 
restaurant. Denne ligger vakkert til i tilknytning 
til alpinanleggene i Sölden. Her har han liten 
melkestall og en container utstyrt med et lite 
meieri, hvor melka fra kuene foredles bl.a. til 
ost. Restauranten er en familiebedrift og det 
serveres retter basert på egne råvarer med 
kjøtt og melk fra kua. Et fantastisk flott sted, 
dekortert med masse flotte utmerkelser. Med 
«hiking» på sommeren og alpint på vinteren 

har de fra 150 til 500 gjester hver dag hele 
året. Vinteren er høysesong. 

Etter en fantastisk lunsj på Gampe Thaya 
og handling av ost og annet i gårdsbutikken 
ble dagen avsluttet med besøk på gården til 
Reinhold Hausegger i Längenfeld. Reinhold har 
en liten besetning med melkeku, som går nede 
i dalen ved gården, samt en besetning med 
ammeku som er i alpene på sommeren. 
Reinhold har veldig flotte kuer og en impone-
rende samling trofeer fra utstillinger. Han har  
i år, som så mange år før, okse på oksesta-
sjonen i Birkenberg. Bl.a. importoksen Sethis 
kommer fra Reinhold. Etter en meget innholds-
rik dag gikk ferden tilbake til Hotel Ferienclub.

Dag 3 sjekket vi ut av hotellet i Sölden og satte 
kursen mot Innsbruck. På veien stoppet vi 
først innom oksestasjonen i Birkenberg. Her 
står 14 Tiroler-okser i denne testomgangen. 
Det er både okser med egenskaper for melk 

Hele reisefølget samlet. Foto: Anders Aas

Tur til Tirol

RASE- OG FYLKESLAG Tiroler Grauvieh
Tekst: Anders Aas, leder
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og okser beregnet for ammeku. Mange fine 
okser, men vi ser også at noe av det vi får fram 
i Norge absolutt ikke står noe tilbake for disse. 
Her er dog fokus i de fleste linjene melk, og 
ikke kjøtt som hjemme. Videre gikk turen til 
meieriet ErlebnisSennerei Zillertal. Her fikk vi 
lunsj og omvisning, samt det ble muligheter 
for å handle både meieriprodukter og andre 
suvenirer. Det ble også mulighet for å stikke 
innom en liten besøksgård for barn i alle aldre. 
Siste stopp før den organiserte turen ble 
avsluttet i Innsbruck var på Glocken Winderl, 
Weerberg, en tradisjonell bjellefabrikk. Her fikk 
siste slant av Euro bein å gå på, noe man godt 
kunne høre i bussen på veien videre …

De fleste ble to netter i Innsbruck hvor 
dagene ble benyttet til forskjellige utflukter 
som OL-anlegget i Bergiselbakken og opp i 
alpene med taubanen, Nordkettenbahnen. 
Gamlebyen kan også anbefales. Felles middag 
for de som ønsket det på kveldene.

Inntrykket man sitter igjen med etter turen 
er at bøndene er utrolig stolte av dyrene sine. 
Det er uten unntak flotte eksemplarer. Det er  
i de områdene vi besøkte små besetninger 
hvor melk og kjøtt foredles og selges lokalt. 
 Om rådet er «helt strøkent» – det beites, slås 

Stor etterspørsel
Siste åra har foreningen opplevd en 
veldig stor interesse blant folk for rasen 
vår. Dette er vi svært glade for, men vi 
klarer dessverre ikke å oppdrive nok 
livdyr i forhold til hva markedet etterspør. 
Er du interessert i livdyr, oppfordrer vi 
deg allerede nå å ta kontakt med opp-
dretterne for å sette deg på venteliste! 

Semin
Vi har et stort grunnlag i avlsmaterialet 
vårt i Norge da vi har vært flinke til å få 
inn nye gener via importsæd. Vi bruker 
ZAR programmet i Østerrike for å hente 
ut data, og importerer både eliteokser 
og lovende ungokser. I 2017 ser vi en 
god økning i sædsalget og håper denne 
trenden forsetter. Tilgjengelige okser er 
å finne i TYRs oksekatalog eller på Geno 
sin side. 

Nye kampanjer 
2017
•   Tiroler Grauvieh Foreningen gir gratis 

medlemskap (500 kr) og t-skjorte til 
nye medlemmer!

•   Alle medlemmer som benytter semin 
sponses med 100 kr per kjøpte dose. 
Kvittering sendes til post@tiroler.no 
og blir utbetalt fortløpende.

og pusses langt oppover i fjellsidene og i alpin-
anleggene. Det brukes traktor nede i dalen, 
motorisert håndholdt slåmaskin et stykke 
oppover i liene og ljå der hvor heller ikke disse 
kommer fram. Dette går hånd-i-hånd med 
turismen. Kuene er, som nevnt tidligere, 
eksemplariske i forhold til eksteriør og ytelse. 
Ungdyra derimot syntes vi ofte var ganske 
små, alder tatt i betraktning. Dette skyldes  

at kalvene tas fra kua tidlig, der hvor det drives 
med melk, og at oksene ikke fôret så intensivt 
som vi gjør i Norge. Genene derimot er det 
ingen ting å si på – dette er jo fedrene til våre 
dyr, som med vår fôring har helt andre 
 tilvekster.

Turen var flott og vi sikter på ny tur på 
 utstillingen Kuisa i mai 2019. Ta kontakt med 
foreninga om du har lyst å være med!

Selvbetjent «snap-stop» på veg opp til Gampe Thaya.







    


Kuløfter Hodelås
















Foto: Anders Aas
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RASE- OG FYLKESLAG Norsk Charolais
Tekst: Hans Otto Helstad – leder

Charo17 – en suksess! 
Agrisjå
Agrisjå gikk av stabelen 25. – 27. august, og det ble en braksuksess. 
Elleve drektige kviger og en eliteokse ble solgt. I tillegg til salg av flotte 
livdyr, fikk vi god tid til kontakt med medlemmene og gjorde et kjem-
pesalg av profileringklær og effekter. Norsk Charolais ønsker å takke 
alle som bidro til at vi fikk til dette. Vi vil også rette en stor takk til TYR 
og de andre raselagene for ei trivelig og lærerik helg. Spesielt til Norsk 
Limousin for et meget bra samarbeid rundt livdyrauksjonene.

Dyrskun 2017
Norsk Charolais var godt representert under årets landbruksmesse på 
Seljord. Petter Bøe Bjerknes hadde med seg ku og kalv som visnings-
dyr, i tillegg hadde Knut Otto Espeseth med seg to drektige kviger for 
auksjon. Norsk Charolais opplevde også denne helga stor interesse  
for vår rase og nysgjerrighet for vårt arbeid i foreningen.

Kat.nr. Selger Kjøper Pris kr

1 Runar Bakke Terje Wandsvik 45.000

2 Kjell Bredholdt Geir Lillevik 32.000

3 Runar Bakke Ingvald Nymoen 35.000

4 Kjell Bredholdt Erling Gresseth 48.000

5 Martin Bøe Dag Ivar Hansen 50.000

6 Kjell Bredholdt Erik Melting 36.000

7 Kjell Bredholdt Terje Wandsvik 38.000

8 Kjell Bredholdt Ingvald Nymoen 33.000l

9 Runar Bakke Dag Ivar Hansen 40.000

10 Runar Bakke Geir Lillevik 38.000

11 Runar Bakke Petter Skagen 33.000

12 Hans Otto Helstad Christian Espenes 80.000

11 Runar Bakke Petter Skagen 33.000

12 Hans Otto Helstad Christian Espenes 80.000

Kat.nr. Selger Kjøper Pris kr

Knut Otto Espeseth Henning Pedersen 42.000

Knut Otto Espeseth Henning Pedersen 43.000

Årsmøte 2017
Årsmøte avholdes på Scandic Ringsaker 17. – 19. november. Innkalling 
kommer i posten til alle våre medlemmer i løpet av kort tid. Sett av 
helga for faglig påfyll, god mat og sosialt samvær.

I den forbindelse er valgkomiteen på jakt etter nye personer som er 
klar til å bidra i styre og stell. Om du vet om noen som kunne vært 
aktuelle vennligst ta kontakt med Torill eller Marianne i valgkomiteen:
Torill Helgerud: tlf. 419 00 504
Marianne Håland: tlf. 413 10 569

Ny kolleksjon
Den nye Charolais-boxeren er under produksjon –  
følg med på vår hjemmeside. www.charolais.no

Petter Bøe Bjerknes hadde med ku og kalv på Dyrsku'n.
Foto: Norsk Charolais
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Felleskjøpet Agri  •  Tlf.: 03520  •  www.felleskjopet.no
Felleskjøpet Rogaland Agder  •  Tlf.: 99 43 06 40  •  www.fkra.no

Gi FORMEL 
Biff hvis du er 
opptatt av klima 
og økonomi!

FORMEL Biff er vår kraftfôrserie utviklet spesielt for oppfôring av  okser. Vi har nå 
tilsatt en ny komponent i FORMEL Biff-sortimentet som i forsøk har gitt betydelig 
økning i fôreffektivitet og lavere utslipp av  metangass.
  
Vi bidrar derfor til enda bedre tilvekst på oksene, bedre økonomi for bonden og 
reduserte klimagassutslipp.

Formel Biff A4.indd   1 29.08.17   12.43



Avlsarbeid i egen  
Highland Cattle-flokk
På nåværende tidspunkt har vi ingen norske 
Highland Cattle seminokser tilgjengelig, og 
derfor må vi ut av landet for å få tak i sæd fra 
Highland Cattle. Dette byr på utfordringer da 
Norge har et særskilt regelverk for import, og  
i tillegg er det ikke så mange okser å velge 
mellom. Bruken av semin hos Highland Cattle 
er relativ liten sammenlignet med enkelte andre 
raser. Avlsutvalget mener det er viktig å finne 
seminokser med gode bruks- og produksjons-
egenskaper slik at vi innfører ny og god gene-
tikk. Vi har god tiltro til det avlsarbeidet som blir 
utført i rasens hjemland, Skottland. Det gir også 
en viss trygghet rundt kvalitet og raserenhet 
når dyra er kåret på utstillinger og registrering  
i den skotske «Herd Book» som fører slektene 
tilbake til 1883. Ved utvelgelse av nye semin-
okser prøver avlsutvalget å finne informasjon 
om oksene, og forsikrer oss om at den kommer 
fra seriøse oppdrettere med avlsmål som ligger 
tett opp til foreningens egne. 

To nye okser er snart klare til seminkatalogen 
2018 som kommer i desember. Begge er fra 
Storbritannia og har gode skussmål.

ALASDAIR 4TH OF WOODNEUK er en svart 
okse som ble født 1. juni 2011 på Woodneuk 
Farm utenfor Glasgow. Han er siden eksportert 
til Frankrike. Woodneuk Fold har rundt 140 
kalvinger i året, og flokken består av 350 til 400 
dyr. Woodneuk Fold ble etablert i 1954, og nå 
er det tredje generasjon som driver flokken. 
Alle tre generasjonene har vært aktive som 
dommere for rasen og presidenter for Highland 
Cattle Society. Deres dyr vunnet priser på flere 
show rundt i Storbritannia siden 1992. Siden 
80-tallet har de eksportert over 250 dyr til 
Danmark, Frankrike, Estland og Sveits, og flere 
av disse dyra har gjort det bra i sitt nye hjem-
land og vunnet priser der.

Avlsmål til Woodneuk Fold har vært å beholde 
de karakteristiske trekkene for rasen, samtidig 
med en forbedring av produksjonsresultatene, 
dette viser de ved at deres dyr har en høyere 
gjennomsnittlig tilvekst enn resten av landet. 
De har også fokus på rasens opprinnelse i det 
tøffe og våte klimaet i nordvest Skottland der 

beitene er magre og landskapet sårbart mot 
større og tyngre dyr. Avlsmålet i flokken er å 
avle frem dyr som gir gode produksjonsresul-
tater på disse, relativt, magre beiteressursene.

Flokken beiter i et turområde med 250 000 –   
300 000 besøkende årlig, så rolige dyr er en 
nødvendighet. Deler av flokken har hatt «roller» 
TV-serier som «Robbie Coltrane’s B Road Trip», 
«Balamory» på BBC og den populære serien 
«Outlander».

ANGUS MOR OF GLENGOYNE er den andre 
oksen, en rød okse født 20. mars 2011 i 
Strathclyde i Skottland, men bor nå på Round-
hill Farm i Cumbria, England. Oksen er avlet 
fram hos Ewan Mackay som har avlet på rasen 
i 15 år, etter at han fikk overta sin fars flokk. 
Sammen med sin far og bror, etablerte de 
avlsselskapet «Scottish Genetics» i 2013, som 
har som formål i bringe den beste genetikken 
fra Highland Cattle ut i verden. De to brødrene 
har hver sin flokk, mens faren, Angus R 
Mackay, gikk i 1992 over til råd givning og 
veiledning rundt Highland Cattle og han er 

kåringsdommer verden over, inkludert UK, USA, 
Tyskland, Sveits, Østerrike og  Danmark. 

De presenterer denne oksen som et fantastisk 
resultat av langsiktig avlsarbeid med fokus på 
gode produksjonsresultater og bruksegenska-
per. Mor til Angus Mor of Glengoyne karakteri-
seres som meget rolig og snill. Hun melker 
godt, selv under dårlige forhold, og hun fikk sin 
første kalv i 2003, og har siden produsert en 
kalv hvert år. De har ikke hatt behov for klauv-
skjæring, verken på denne kua eller på andre 

Alasdair 4th of Woodneuk.

RASE- OG FYLKESLAG Norsk Highland Cattle Forening
Tekst: Siv Meling – leder for avlsutvalget

Angus mor of Glengoyne.
Foto: Norsk Highland Cattleforening

Foto: Norsk Highland Cattleforening
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RASE- OG FYLKESLAG

dyr i flokken. Gjennomsnittlig vekt på oksekal-
vene ved åtte måneders-alderen har vært 251 
kg. Angus Mor of Glengoyne har kvaliteter som 
Scottish Genetics sette høyt; han kommer fra 
en lang rekke av gode mødre med fint jur og 
god jurhelse, gode bein/klauver og godt lynne.

Avl og fruktbarhet i egen besetning
Kalven er vårt viktigste produkt! For å få gode 
resultater kreves det at vi har god styring på 
driften, og vårt viktigste driftsmål er å få kalv 
i kua til rett tid. Som en del av et godt drifts-
opplegg er god styring på kalvingsperioden/
intervallet, og målet er å få unnagjort kalvinga 
i løpet av 8 – 12 uker og ha et kalvingsintervall 
på rundt 12 måneder. Flere undersøkelser 
viser at da blir driften mest effektivt og vi 
bruker ressursene våre best mulig. 

Brunst
Første brunst etter kalving kommer noe 
senere hos ammekyr, sammenlignet med 
melkekyr, men skal vi holde kalvingsintervallet 
må vi få kua drektig 85 dager etter kalving. Vi 
må begynne å se etter brunst 60 dager etter 
kalving, og kyr som ikke viser brunst bør 
sjekkes av veterinær for å finne årsaken.  
Hvor tidlig kyrne komme i brunst etter kalving 
varierer mellom individer og raser, men det er 
gunstig at kyrne får litt «fri» fra oksen den 
første perioden etter kalving. Dersom kyr 
kalver mens de går med oksen kan dette føre 
til dårligere fruktbarhetsresultater og forskyv-
ning av kalvingsperioden. Det beste opplegget 
er å ha alle kyrne er ferdig kalva før de slippes 
sammen med avlsoksen.

Kyrne bør observeres for brunst i tiden etter 
kalving og dette bør noteres slik at en kan 
forutse neste brunst 17 – 24 dager senere. 

mellom 50 og 60 %. Dette har sammensatte 
årsaker, men brunstobservasjoner kan være 
utfordrende på grunn av driftsopplegg og det 
avhenger av hvor tydelige kyrne viser brunst. 
På grunn av utstrakt bruk av gårdsokse blir det 
ikke avlet bevisst på fruktbarhet. Gårdsoksen 
fikser det meste over to-tre brunstsykluser! 

Status i egen flokk
I Storfekjøttkontrollen kan en finne en rapport 
om heter «fruktbarhet, ku- og kalvehelse». 
Denne rapporten viser hvor god fruktbarheten 
er i egen flokk og hvor godt vi styrer den. 
Kalvingsintervall og «dager fra første til siste 
kalving» sier noe om hvor god kontroll vi har 
på kalvingsperioden. Vi kan også se en 
oversikt på antall fødte, kalvingsvansker og 
kalvetap. Denne rapporten er viktig og den kan 
gi føringer for det videre avlsarbeidet i egen 
flokk. Det beste vil være å avle på dyr som har 
god fruktbarhet, følger driftshjulet, lite kal-
vingsvansker og null kalvetap. Den beste kua 
er den som kalver årlig innafor ønsket 
 kalvingsperiode, uten problemer og sørger  
for gode vilkår for den nye kalven. 

Det sies ofte at oksen er halve flokken, og 
derfor er det viktig å velge en god okse. Bruk 
av semin gir gode muligheter til å avle fra flere 
okser til en lav kostnad, og rekruttere egne 
avlsdyr fra flere genetiske linjer. Det beste er å 
få til semin på naturlig brunst, men under visse 
driftsopplegg og situasjoner behøver man 
kanskje hjelp å håndtere brunsten og insemi-
neringstidspunkt. Veterinærer og inseminører 
er behjelpelige med tips og løsninger rundt 
fruktbarhet, brunst og inseminasjon.

Kilder:
http://www.scottishgenetics.com/
http://www.woodneuk.com/

Murdock Ruadh  
av Meling: etter 
 fjor årets semin- 
okse, Sean Ghart  
of Ormsary.
Foto: Norsk Highland 

Cattleforening

www.bergerud-gaard.no
1735 Varteig  |  Tlf. 918 45 004  
ole @ bergerud-gaard.no

Plastplater til alle formål
» Melkerom » egnet til ALLE dyreslag
» Teknisk rom » upåvirket av fukt og skitt
» Våtrom » enkle å holde rene/vaske
» Husdyrrom » lette å bearbeide/montere

Stort utvalg av lagerførte varer i Norge  |  Tykkelse 1,5 – 42 mm

Når en har notert brunsten hos kyrne, kan en 
regne seg frem til når kua sannsynligvis blir 
bedekket når de slippes sammen med oksen. 
En god brunstoversikt er viktig dersom en skal 
benytte seg av semin i flokken. 

Kyr og kviger har individuelle forskjeller på hvor 
aktive de er i brunsten, og hvor tydelig de viser 
brunst. Kyr som har muligheten til å utøve 
normal adferd i en gruppe vil søke kontakt med 
de andre i gruppen og vise tydelige brunsttegn. 
Highland Cattle trenger relativt stor individuell 
plass for å utøve normal adferd og samtidig 
har de en meget sterk rangorden, og dette kan 
påvirke brunstadferden. 

Semin
Det blir solgt rundt 65 semindoser årlig fra 
Highland Cattle, men vi har ikke tall for 
ikke-omløpsstatistikken, eller hvor mange 
kalver som fødes etter semin. I følge litteratu-
ren, er det noe lavere ikke-omløpstall for kjøttfe 
enn for melkeraser, og internasjonale tall viser 
at ikke-omløpsprosenten for kjøttfe ligger 
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TYR Telemark – ung og lovende
Det er et ungt fylkeslag som har fått utfordringen med å bidra i denne utgaven  
av TYR-magasinet. 19. august i 2009 ble stiftelsesmøtet avhold på Espedalen i Skien, 
som er gården til TYR Telemarks første, og fram til i år, eneste leder, Jon Søli.

På de åtte åra har ikke Jon bare vært leder av 
fylkeslaget, han har også hatt verv i kontroll-
komiteen på nasjonalt nivå. Mange har derfor 
blitt kjent med vår tidligere fylkesleder i tida 
som har gått. Sammen med vår tidligere 
sekretær Are Sæthre fra Nortura, har de vært 
et solid tospann som skal ha en stor del av 
æren for den utviklinga TYR Telemark har hatt 
i disse åra. Siden Are også gikk av som 
sekræter 1. september i år, er det mye kompe-
tanse som ikke lenger er i styret. Men vi vet  
å ta kontakt når det er noe vi mer uerfarne 
trenger å vite. Vi vil benytte anledningen til  
å takke dem begge for den flotte innsatsen de 
to har lagt ned for å få i gang et fylkeslag her  
i Telemark. Så skal vi i styret, både nye og 
gamle, bygge videre på fundamentet som er 
etablert. Lovende føler vi at vi i høyeste grad 
er, for vi er ikke noe stort ammekufylke i 
Telemark, men kvaliteten er svært bra. Det er 
flere aktive avlsbesetninger i forskjellige raser 
og det har vært en god del testokser på Staur 
de siste årene, med oppdrettere fra Telemark, 
og med svært gode resultater.

«Før og etter Dyrskun»

I disse dager er vi akkurat i ferd med å lande 
etter en av de store årlige begivenhetene i 
denne delen av landet, nemlig Dyrskun i 
Seljord. Det blir en del av tidsregninga på disse 

kanter, før eller etter Dyrskun. En folkefest uten 
sidestykke her til lands og etter hvert et flott 
utstillingsvindu for TYR og ammekua. Over 
80 000 mennesker var innom i løpet av tre hek-
tiske dager den andre helga i september, den 
151. gangen Dyrskun arrangeres. Med både 
utstilling og auksjon utendørs på fre dagen,  
er det dagen med mest aktivitet rundt amme-
kyra. Lørdag lot mange seg imponere av 
Highland-foreningens temmekurs. Søren 
Brydsø fra Danmark imponerte stort med 
måten han raskt fikk grime på og børsta 
kviger, som aldri tidligere var håndtert på en 
slik måte. Flere fikk også med seg hans 
kommentar om at slakteriet var avlens beste 
virkemiddel, når det gjelder lynne. Med dyr 
både inne i husdyrhallen og fjøsringen alle 
dagene, mangler det ikke på interesse fra både 
etablerte produsenter, de som kan tenke seg  
å begynne, eller de som er helt «grønne», men 
har mange ting rundt produksjonen vår de 
lurer på. Kanskje det kan kalles voksen-
opplæring?

Det legges ned en stor dugnadsinnsats fra 
mange av våre medlemmer for å få til dette 
arrangementet. Raselaga bytter på å være 
representert inne i husdyrhallen og i år hadde 
til sammen fem raselag egne stander, inne eller 
ute, i tillegg til vår egen TYRstand. Nytt av året, 
var at vi fikk hjelp av gode naboer til å gjen-
nomføre årets arrangement. TYR Vestfold og 
TYR Rogaland stilte velvillig opp med dugnads-
folk, og det setter vi utrolig stor pris på. Hjerte-
lig takk! Dette samarbeidet håper vi kan 
utvikles videre, for i tillegg til hjelpa vi får, tror vi 
det er viktig for interesserte, både medlemmer 
og potensielle, å treffe folk fra «sitt» fylkeslag. 
Dyrskun trekker jo mye folk fra alle våre 
nabofylker, i tillegg til Telemark. Det knytter 
også fylkeslaga mer sammen, og det er jo 
positivt for hele organisasjonen vår. En stor 
takk sender TYR Telemark til de som tar 
jobben med med å sanke inn en stor dyreflokk 
fra beite, skille ut de dyra som skal til utstilling 
og auksjon, ordne med blodprøver, veterinærat-
tester, vaske, pusse, laste opp og sende av 

gårde dyra sine, for at Dyrskun skal bli akkurat 
det det skal være – nemlig et utstillingsvindu 
for norsk landbruk. Vi vil også rette en stor takk 
til de ansatte som tok turen fra Hamar og bidro 
sterkt til suksessen på årets arrangement i 
Seljord. Håkon Marius Kvæken var på plass  
og satte sitt velkjente preg på utstillinga og 
auksjonen. Høyeste tilslag var 480 000,-, riktig 
nok ingen kvige, men Catgraveren til Lothepus. 
«Mye lettere å selge Charolais», var kommen-
taren fra auksjonarius etter graversalget. 

Livet hadde ikke vært det samme uten deg, 
Håkon Marius! Hjertelig takk!

Dyrskun 2017 er som sagt historie, men det 
har nå vært evaluert for å gjøre ting enda 
bedre i årene som kommer. Om framtida er 
det bare en ting å si, her har vi store mulig-
heter i Seljord. Arrangøren av Dyrskun ønsker 
å tilrettelegge for en betydelig økning av 
aktivitetene rundt ammekua og TYR, så nå blir 
vi invitert med for å videreutvikle det utstil-
lings vinduet organisasjonen vår allerede har. 
Her skal selvfølgelig TYR Telemark bidra, men 
dette må nå også forankres sentralt i vår 
organisasjon. Dette blir spennende!!

Imponerende! På 25 minutter var begge de 
utemte Highland kvigene i grime, bindt opp 
og børsta.

Foto: Elisabeth Haugarne

Håkon Marius solgte katt i Seljord.

Foto: Elisabeth Haugarne

RASE- OG FYLKESLAG TYR Telemark
Tekst: Sveinung Kjellemo – leder
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RASE- OG FYLKESLAG

Ikke bare Dyrskun
Det er jo Dyrskun bare tre dager i året og TYR 
Telemark har også andre aktiviteter. I august 
hadde vi Sommertreff i Morgedal. Vertskap 
var Jorunn og Erik Hesby Håtveit. Vi så på 
Charolaisbesetningen, fjøsløsning, hørte om 
Fylkesmannens Storfeprosjekt ved Everdin van 
Weegle, hørte om markesutfordringene i 
forbindelse med endra telledatoer med mer fra 
Are Sæthre i Nortura, hilste på vår nye sekre-
tær Natalie Mørken i Nortura, så flotte bilder 
og hørte fra Tiroler-foreningens tur til Tirol ved 
styremedlem i TYR Telemark Anita Høidalen 
og spiste og kosa oss i fantastiske omgivelser.

Everdin van Weegle fra Fylkesmannen i Telemark hadde innlegg om Storfekjøtt prosjektet på 
Sommertreffet vårt i Morgedal.

Foto: Elisabeth Haugarne

Bedre helse med Pluss Ammeku
Allsidig mineral- og vitamintilskudd til ammeku. 
Pluss Ammeku sikrer god helse, fruktbarhet og tilvekst. 
Pluss Ammeku får du kjøpt i butikkene våre.

www.fkra.no  •  www.felleskjopet.no

Pluss_Bedre helse med Ammeku_A5_2016_FKRA.indd   1 21.03.2016   09:08:14
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RASE- OG FYLKESLAG TYR Vestfold
Tekst og foto: Silje Eckdahl

Litt info fra  
TYR Vestfold
TYR Vestfold har hatt to medlemsmøter og 
vært medarrangør på storfekafé sammen med 
produsentlaget i Tine. 

Det er alltid interessant å se i praksis hvordan 
andre har det, så fjøsmøter «slik gjør jeg det» 
er alltid en suksess. 

På vårmøtet i mars var vi omtrent 40 med-
lemmer som ble godt tatt imot hjemme hos 
Vibeke og Fredrik Smidsrød på Sem. De har  
en Charolais-besetning som holder hus i et 
gammelt melkefjøs og kjeller som er gjort om 
til oppfôring av både kviger og okser. De var 
også i gang med en uteplass som blant annet 
skulle ha fast dekke av belegningstein. Det er 
flott å kunne se hvordan man kan utnytte de 
husene man allerede har på gården. Dyra gikk 
på skogsbeiter rett på utsiden av fjøset.

Etter omvisning var det servering og info  
fra TYR i redskapshuset.

TYR Vestfold i samarbeid med Nortura 
arrangerte sommermøte 10. august hos 
Karianne og Alf Solberg, Andebu. 
Totalt møtte 100 opp og vi fikk en fin kveld 
med omvisning i nytt ammekufjøs på talle  
og med skrapeareal samt eget areal til kalven. 
Plass til ca. 60 mordyr. Vi snakket om hva 
Karianne og Alf var fornøyd med og hva de 
ville ha gjort annerledes.

Johan Martin Tovslid fra Norgesfôr holdt 
foredrag om de nye kraftfôr typene de har 
kommet med og hvordan disse kan brukes.

Liv Astrid Varlo fra Nortura fortalte om hva 
som rørte seg på rådgiversiden og hva mange 
storfeprodusenter burde tenke på samt BRSV 
og BCoV utfordringene og hvordan håndtere 
dette.

Ungene hadde natursti hvor de kom seg rundt 
på gården og fikk litt å bryne hodet på. Alle fikk 
premier.

Kvelden ble avsluttet med nydelig grillmat 
sponset av Nortura og bringebær fra Eik gård 
til dessert.

I fjøset hos Vibeke og Fredrik Smidsrød på Sem.
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Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no

Sør
3178 Våle
Tlf. 33 30 69 61
sor@fjossystemer.no

Vest
4365 Nærbø
Tlf. 51 43 39 60
vest@fjossystemer.no

Nordvest
6770 Nordfjordeid
Tlf. 57 86 25 05
nordvest@fjossystemer.no

Midt
7473 Trondheim
Tlf. 72 89 41 00
midt@fjossystemer.no

Bygg
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
bygg@fjossystemer.no

www.fjossystemer.no
Fjøssystemer støtter  
kombinertlandslaget

Få heller noe som passer!  
Velg et skredderbygg fra  

Fjøssystemer Bygg 
 

 
 

Det som er skreddersydd eller skredderbygd, passer alltid helt perfekt. Et bygg fra oss har kort 
byggetid, noe som betyr lavere byggekostnader og raskere produksjonsstart. Vi er opptatt av 
lokal verdiskapning og bygger gjerne sammen med lokale aktører. 
 
Vi har komplette byggløsninger til landbruk og industri.
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STORFEKJØTTKONTROLLEN
Tekst: Solveig Bjørnholt og Kristin Bruun  |  Foto: Animalia /Grethe Ringdal

www.animalia.no

Avlsplan krysningsdyr
I sommer ble det lansert avlsplan for krysningsdyr i Storfekjøttkontrol-
len. Avlsplanen er laget i tett samarbeid med avlsavdelingen hos TYR. 
Den første avlsplanen vi lanserte i vår var beregnet for reinrasa dyr (min. 
75 % rasereine) og for bruk av okse av samme rase som mordyret.  
Nå kan altså besetninger med krysningsdyr også ta i bruk avlsplan som 
ligger som et eget menyvalg under Rapporter. Den gir muligheter for  
å leke seg med ulike raser, prioritere utvalgte egenskaper på mordyra, 
semin osv. Avlsplanen er satt opp slik at den velger okse av en annen 
rase enn kuas rase og tar utgangspunkt i aktive okser i din okseliste.  
Vi anbefaler at du leser brukerveiledningen før du setter i gang slik at du 
får en oversikt over hvordan avlsplanen er bygd opp. Brukerveiledningen 
finner du under knappen Hjelp oppe i høyre hjørne. Har du spørsmål 
eller tilbakemeldinger på hvordan avlsplanene kan bli bedre? Ta kontakt 
med avlsavdelingen hos TYR eller brukerstøtte Animalia. TYR-Magasin 
nr. 5 – desember 2017 har Avlsplan i Storfekjøttkontrollen som tema.

Frist avlsverdiberegning
All data som skal telle med i høstens avlsverdiberegning må være regis-
trert i Storfekjøttkontrollen innen 23. oktober. Kun dyr som er minimum 
75 % raserene vil få beregnet avlsverdier. Avlsverdier  beregnes for rasene 
Hereford, Aberdeen Angus, Charolais, Simmental og Limousin.

Medlemsvekst
Vi har i løpet av sommeren bikket 4000 medlemmer, noe vi synes er 
veldig gledelig. Flere medlemmer betyr at vi får et større datagrunnlag, 
noe som gir sikrere statistikker og større grunnlag for avlsarbeid.

Utrangeringsårsak for hunndyr
I sommer har det kommet opp et nytt varsel under  «Manglende 
opp lysninger» på forsiden. Bak varselet ligger listen med hunndyr  
over 20 måneder som er slaktet eller utmeldt på annen måte de siste 
12 månedene, der det mangler utrangeringsårsak. Vi oppfordrer deg  
til å registrere denne. Bakgrunnen for dette er at det er ønskelig med 
bedre kunnskap om hvorfor hunndyr over 20 måneder utrangeres  
med tanke på avlsarbeid.

Personalendringer
Mina Klaseie gikk ut i svangerskapspermisjon  
1. september. Kristin Bruun fra Vestby er ansatt  
i et ettårig vikariat og begynte samme dato. Hun  
har mastergrad fra NMBU innen etologi med temaet 
sosiale interaksjoner hos drektige geiter. Hun har  
i tillegg tatt PPU (praktisk pedagogisk utdanning).  
Vi ønsker Mina lykke til med familieforøkelsen og 
Kristin velkommen  
til oss.

God høst! Hilsen alle oss i Storfekjøttkontrollen
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- Dyrevognene kan spesialbygges etter eget ønske
- Leveres fra 5 meter og oppover
- Dansk kvalitet
- Ellers har vi dumperhengere og maskintraller i forskjellige størrelser
- Ta kontakt for et godt tilbud

Tlf. 51 56 10 80  www.rlteknikk.no 

   Liggeunderlag, spaltematter  

GEA Mullerup forings og gjødselutstyr har i flere tiår  vist seg som påli-
telige og lønnsomme arbeidshester i norske fjøs. Det er i daglig drift 
GEA Mullerup utstyr med mer enn 50 000 timer på  timetelleren.  

Reime fangfront med nødopplukk, leveres  ferdig montert og klar til 
bruk. Bare å henge opp. Kraftig utførelse.og stillbar hals åpning Dyre-
vennlig —ingen bolt/skruehode som  lager gnagsår i bogen. 

   Trivsel i fjøset ! 

Utviklet og 

produsert i Norge 

WWW.TYR.NO 43    TYRmagasinet 4-2017



Vi leverer komplette bygg for hest og husdyr
Stall- og fjøsinnredning fra Dan Egtved A/S

www.sisuhestoghusdyr.no
shh@sisu.no

FØLG 
OSS PÅ

TIPS FRA STORFEKJØTTKONTROLLEN
Tekst: Kristin Bruun og Solveig Bjørnholt  |  Foto: Animalia /Grethe Ringdal

www.animalia.no

P-bevis har  
endret navn
P-bevis har endret navn til helseattest individ. 
Alle helseattestene er samlet under Rapporter 
> Helseattest. Her kan du velge om du vil ha 
attest for ett enkelt individ, eller du kan hake 
av de dyrene du ønsker attest for.

BESETNINGSANNONSER
Aberdeen Angus
Høystad Angus
Svein Eberhard Østmoe
Hammarvegen 27
2480 Koppang
Telefon: 907 94 273     
     
Høystad Angus er på Facebook

Aberdeen Angus
Li Angus
Steinar Schanke
  6873 Marifjøra
Telefon: 402 44 688     
E-post: sschanke@online.no
www.nedreli.no

Aberdeen Angus
Holthe Angus
Reidun og Bernhard Weum
Holthe
3330 Skotselv
Telefon: 32 75 61 07, 957 22 551
E-post: bern-w@online.no  

Aberdeen Angus
Selotten gård
Thomas Sagvik
  7863 Overhalla
Telefon: 480 99 805, 907 82 672
       

Aberdeen Angus
Grani Angus
Harald Dahl
Nannestadvegen 79
2034 Holter
          
E-post: grani.gaard@gmail.com  

Aberdeen Angus
Nordstu Angus
Ståle Westby
Nordstu,  Retterstadv. 33
2353 Stavsjø
Telefon: 913 23 504     
E-post: stalewes@bbnett.no  

Aberdeen Angus
Molland Angus
Anne Lise og Thorstein Molland
  6869 Hafslo
Telefon: 57 68 41 44, 981 34 573
E-post: lihenjm@online.no  

Aberdeen Angus
Sjøvoll Angus
Jorunn og Inge Grønli
  7213 Gåsbakken
Telefon: 915 47 205, 72 85 07 38
       

Aberdeen Angus
Holen Angus
Jørn Terje Dragely
Tøråskvernvegen 210
2435 Braskereidfoss
Telefon: 405 40 090     
E-post: jt@dragely.com  

Charolais
Berg Charolais
Klaus Sundset
Berg
7212 Korsvegen
Telefon: 72 85 34 63, 920 12 882
E-post: kla-sun@online.no  

Charolais
Dillerud Charolais
Knut Otto Espeseth
Fjellskaret 17
3070 Sande
Telefon: 33 77 06 56, 908 67 344
       

Charolais
Bjørnerud Charolais
Pål Kirkeby
Bjørnerud,  Yksetvegen 119
2388 Brumunddal
          
E-post: bjornerud@combitel.no  

Charolais
Nyheim Charolais
Bertil Nyheim og Kristine Fagerland
  7944 Indre Nærøy
Telefon: 951 84 595     
E-post: bertil.nyheim@gmail.com  

Charolais
Austbø Charolais
Espen Johansen
  8854 Austbø
Telefon: 75 04 36 75, 917 73 312
       

Charolais
Søndre Huser Charolais
Ingar Andersen og Anita Johnson
Hagaveien 735
1929 Auli
Telefon: 957 86 822     
       

Charolais
Jahrengard Charolais
Per Øivin Sola
Jahren Søndre
3070 Sande
Telefon: 412 37 312     
       

Charolais
KB Charolais
Kjell Bredholt
Rørkollveien 31
3160 Stokke
Telefon: 915 34 422     
E-post: bredho@online.no  

Hereford
Lillelund Hereford
Turid og Karl Roger Hegseth
Lillelund
7500 Stjørdal
Telefon: 928 54 432, 928 57 258
E-post: khegse@online.no  

Hereford
Løsnes Poll Hereford
Kjell Kaurstad
  2634 Fåvang
Telefon: 61 28 20 26, 905 77 767
       

Hereford
Rindal Hereford
Anne og Thomas Rindal
Ø-Rindal
2607 Vingrom
Telefon: 61 26 21 07, 930 83 866
E-post: rindalhereford@lillehammer.
online.no  

Hereford
Deset Poll Hereford
Anne Dieset
Desetvn. 196
2450 Rena
Telefon: 905 06 986     
       

Hereford
Lilands Hereford
Terje Liland
Liland
4438 Sira
Telefon: 38 37 59 42     
       

Hereford
Skjatvet Gård
  
  1903 Gan
Telefon: 63 88 76 20, 918 48 375
       

Hereford
Søndre Årø Hereford
  
Søndre Årø Gård
3135 Torød
Telefon: 33 38 44 34, 913 07 878
       

Hereford
Vestgård Hereford
Tord Fuglem
Vestgårdveien 7
1735 Varteig
Telefon: 917 80 745     
E-post: tordfuglem@gmail.com  

Highland Cattle
Oftedal Highlander Farm
Frode Ovedal
Oftedal
4440 Tonstad
Telefon: 917 88 525     
     
www.ovedal.info

Simmental
Nes Simmental
Bjarte Nes
Stubberud
2653 Vestre Gausdal
Telefon: 958 38 315     
E-post: bjartnes@bbnett.no  

Simmental
Skjølaas Simmental
Odd Henning Skjølaas
Dystlinna 189
2847 Kolbu
          
E-post: vibtof@gmail.com  

Simmental
Thorshov Simmental
Jørgen Thorshov
Hammerenveien 497
1912 Enebakk
Telefon: 917 32 569     
E-post: jorgen.thorshov@online.no  

Simmental
Hegnes Simmental
Frode Størseth
  7530 Meråker
Telefon: 908 70 662     
E-post: frode.storseth@online.no  

Simmental
Hægeland Simmental
Ingmund Skårland
Hægeland,  Kvås
4580 Lyngdal
Telefon: 38 34 77 69     
       

Simmental
Morken Simmental
Anders Morken
  2647 Sør-Fron
Telefon: 905 02 125     
E-post: andmorke@bbnett.no  

Tiroler Grauvieh
Røstad Tiroler Grauvieh
Magnus Hauge
Børtevannsveien 336
1730 Ise
Telefon: 419 04 628     
     
www.rostadtiroler.no

Tiroler Grauvieh
Aas Tiroler Grauvieh
Anders Aas
Åsveien 43
1900 Fetsund
Telefon: 63 88 01 52, 454 01 671
E-post: roosaas@online.no  

Tiroler Grauvieh
Hanto gård
Anita Høidalen
Hantovegen 145
3825 Lunde
Telefon: 402 88 665     
E-post: an-hoei@online.no
hantogaard.123hjemmeside.no

200-dagersvekt og avvenning
Nå er høsten her og for mange betyr det avvenning av kalver. Det er lurt å veie kalvene 
samtidig, fordi de fleste kalver da vil være i rett alder for å få beregnet på 200-dagersvekt. 
200-dagersvekt er viktig for beregning av kuas avlsverdier, og for å si noe om avdrått i 
egen besetning. Dersom du veier kalvene i forbindelse med avvenning kan du i Storfekjøtt-
kontrollen velge «ja» på «Avvenning» i bildet for veiing. Kalvene vil da endre kategori fra 
diende kalv til ungdyr. Du slipper da å gå inn på dyrenes individkort og endre det på hvert 
enkelt individ.

Sorter etter hva du vil i rapportene! 
Noen vil ha rapportene etter ørenummer, andre etter fødselsdato, 
rase eller andre ting. Visste du at du enkelt kan sortere besetnings-
rapporten selv? Klikk på overskriften for den kolonnen du vil sortere 

etter. Da sorteres det fra lavest til høyest. Klikk en gang til for  
å sortere fra høyest til lavest. Pila indikerer sorteringsrekkefølge.
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BESETNINGSANNONSER
Aberdeen Angus
Høystad Angus
Svein Eberhard Østmoe
Hammarvegen 27
2480 Koppang
Telefon: 907 94 273     
     
Høystad Angus er på Facebook

Aberdeen Angus
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E-post: bertil.nyheim@gmail.com  
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Jørgen Thorshov
Hammerenveien 497
1912 Enebakk
Telefon: 917 32 569     
E-post: jorgen.thorshov@online.no  

Simmental
Hegnes Simmental
Frode Størseth
  7530 Meråker
Telefon: 908 70 662     
E-post: frode.storseth@online.no  

Simmental
Hægeland Simmental
Ingmund Skårland
Hægeland,  Kvås
4580 Lyngdal
Telefon: 38 34 77 69     
       

Simmental
Morken Simmental
Anders Morken
  2647 Sør-Fron
Telefon: 905 02 125     
E-post: andmorke@bbnett.no  

Tiroler Grauvieh
Røstad Tiroler Grauvieh
Magnus Hauge
Børtevannsveien 336
1730 Ise
Telefon: 419 04 628     
     
www.rostadtiroler.no

Tiroler Grauvieh
Aas Tiroler Grauvieh
Anders Aas
Åsveien 43
1900 Fetsund
Telefon: 63 88 01 52, 454 01 671
E-post: roosaas@online.no  

Tiroler Grauvieh
Hanto gård
Anita Høidalen
Hantovegen 145
3825 Lunde
Telefon: 402 88 665     
E-post: an-hoei@online.no
hantogaard.123hjemmeside.no
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Langsiktighet, 
sikkerhet og 
best økonomi
Enten du er storfeprodusent med 2 års 
produksjonssyklus eller kyllingprodusent med 30 
dagers oppforingstid, så ligger det et langsiktig 
perspektiv bak investeringene dine.

Da er det trygt å ha en samarbeidspartner 
med den samme langsiktigheten som 
selve grunnlaget for sin virksomhet. En 
samarbeidspartner som også garanterer for 
avsetningen din, uansett hvor du bor eller hvor 
stor produksjon du har. Men kanskje aller viktigst: 
En samarbeidspartner med et overordnet mål 
om å bidra til best økonomi for bonde - både på 
kort og lang sikt.
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kort og lang sikt.

Hovedsamarbeidspartnere på Staur

Bingesponsorer på Staur

BB Agro v/Per Brenne
tlf. 69 12 68 00

www.iforwilliams.no
tlf. 62  34  41 41

Reime Agri AS v/Odd Jan Dybing 
tlf. 51 79 19 27/930 19 366

Fjøssystemer 
tlf. 61 28 35 00

Fatland v/Axel Dønnum 
tlf. 976 92 650

Postboks 396 – Økern, 0513 OSLO
tlf. 22 09 23 00

epost: animalia@animalia.no

Vardevegen 50, 2072 Dal
tlf. 63 97 70 10

epost: furuseth@furuseth.no

Kjedeselskap: Norgesfôr AS, tlf. 22 40 07 00
Kontakt din lokale Norgesfôrbedrift

www.norgesfor.no
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Sikkerhet satt i system!

Denne modellen passer for større besetninger. Legg merke til de buede
sideveggene i drivgangen. Dette reduserer stressnivået hos dyrene.

Vårt forslag til en enkel standardmodell. De smale drivgangene 
kan leveres med justerbar bredde.

Ren og ryddig boks! – Med stabile sveiver 
for alle operasjoner.  Kan brukes for transport 
av enkeltdyr opptil 1400 kg.

Begge dørene er 
tobladet og åpnes 
fra midten. Bakdør er
utformet slik at man 
sikkert kan insminere 
og drektighets-
undersøke.

Marechalle 
veieplatteform
• Rustfri veieplattform
• Kan legges i behandlings-
 boksen 
• Tru-test vektceller. 
• Mål: 2,20 x 0,80 m. 
• Vekt: 55 kg

    Telefon: 69 12 68 00
www.bbagro.no

Vi prioriterer sikkerhet for bonden. Med vårt behandlings-og drivgangssystem
kan du trygt sortere og behandle dyrene uten å risikere liv og lemmer.

Returadresse: TYR, Storhamargata 44, 2317 Hamar


