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Innhold TYRmagasinet
Stø kurs og god ballast
TYR-skuta har stø kurs med god seilingsfart. Det er viktig å snu seilene slik at også sidevinder, 
endog motvind, gir framdrift.

«En god seiler ber ikke om medvind, men lærer seg å seile».
Et vel gjennomført og godt årsmøte er over. Det var mange gode innlegg i årsmøtedebatten. 

Disse tar styret med seg når arbeidet med strategiplanen starter på førstkommende styremøte. 
Et konstruktivt årsmøte og en «gjeng» entusiastiske ansatte, vil gi TYR-skuta god framdrift i året 
som kommer.

Et nytt jordbruksoppgjør forberedes. Leser en innspillene til faglagene fra andre i landbruks-
familien, ser en at igjen må TYR slåss for sine interesser. Vi merker både sidevinder og mot-
vinder. Overraskelsen kommer fra en kant som vi hadde ventet mer av, Nortura.

I sitt innspill lanserer Nortura et generelt kalvetilskudd for å stimulere storfekjøttproduk-
sjonen. En dyktig melkebonde vet at å få kalv i kua, er grunnlaget for en lønnsom melke-
produksjon. Med begrenset tilgang til budsjettmidler, er det direkte skivebom å bruke midler  
på en kalv som likevel blir født.

Det er for få mordyr som gjør at det blir født for lite kalver. Og her er ammekua løsningen.  
I året som gikk, ble antall melkekyr redusert med 4000. Antall ammekyr økte med 6000.

Det vil si en netto økning på mordyr med 2000. 
Ut ifra Norturas egne beregninger, som sier at det trengs 4500 flere mordyr per år de neste 

10 åra, vil det ta tjue år før en har nok mordyr for å dekke innenlands etterspørsel av storfekjøtt. 
Da er det helt uforståelig at det allerede nå snakkes om fare for overproduksjon. 

Er det noen som er blitt skremt av overproduksjon av lam? Men ærlig talt, det er en produk-
sjon som ikke kan sammenlignes med den langsiktige storfekjøttproduksjonen.

Videre blander Nortura fett-trekk inn i kvalitetstilskuddet. Dette er en markedsrelatert sak som 
Nortura har system for å håndtere. Ikke bland dette sammen med kvalitetstilskuddet som er en 
ren budsjettsak.

TYR-seilskuta registrerer at sidevindene og motvindene kommer og går, som lavtrykkene  
på Vestlandet.

Men TYR skal «stå han av». Dette fordi de viktige vindene blåser vår vei. Det er stort 
 underskudd av storfekjøtt og det er en produksjon på norske grasressurser. 

Alle dere som driver med ammeku har ifølge forsker Laila Aas, aksjer i «matforsyningens 
oljefond». TYR skal sørge for at disse gir bedre og bedre avkastning.

I året som kommer skal vi bygge organisasjonen videre. Det trengs et omforent TYR.  
Det trengs et slagkraftig TYR. Det trengs et solidarisk TYR. Dette for å vinne de viktige 
kampene. De spilles ikke på hjemmebane. De spilles på bortebane.

Neste gang vi møtes er TYR sin «17. mai», auksjonsdagen på Staur den 29. april.
Takk til dyktige avlere som igjen har bidratt med flotte okser og god genetikk. 

Ta med «sjekkheftet» og møt opp. Dette er dagen for en god investering.

Leif Helge Kongshaug
Styreleder TYR
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Produksjonstilskudd  
i jordbruket
Fra mai 2017 vil det nye produksjonstilskuddssystemet tre  
i kraft. I det nye produksjonstilskuddssystemet er det to 
søknads frister og to telledatoer per år. Søknadsfristene er 
15. mars (med telledato 1. mars) og 15. oktober (med telle-
dato 1. oktober), med unntak av i 2017. I 2017 vil første 
søknadsfrist bli 15. mai, med telledato 1. mai. Andre 
søknadsfrist blir 15. oktober, med telledato 1. oktober. 

Det er bare én utbetaling i året, og til skuddene blir 
 utbetalt i februar året etter at du har søkt. Du søker om 
tilskudd for produksjonen du har hatt i løpet av søknadsåret. 
Dette innebærer for eksempel at utgifter du har hatt til 
 avløsning til ferie og fritid i 2017 blir refundert allerede  
i februar 2018. I oktober fyller du ut søknaden med de opp-
lysningene du har. Deretter kan du etterregistrere enkelte 
opplysninger. Dette gjelder blant annet: avløserutgifter for 
perioden 15. oktober til 31. desember og dyr på utmarks-
beite som er tatt ned fra beite senere enn 15. oktober. Fristen 
for å etterregistrere opplysninger i søknaden er 10. januar.

Nytt søknadssystem, men 
få endringer i regelverket
Det meste vil være likt som tidligere for produksjons- og 
avløsertilskuddsordningene. Det skjer ingen store endringer 
i regelverket som berører tilskuddsordningene eller måten 
tilskuddene blir beregnet på. Foruten søknadsfrister og 
telledatoer, er det likevel enkelte endringer du bør få med 
deg. Det vil ikke være mulighet til å levere søknad etter 
søknadsfristen har gått ut. I det nye systemet vil det være 
mulig å endre opplysninger i søknaden i 14 dager etter at 
søknadsfristen har gått ut, uten å få 1000 kr i trekk per 
dag. Merk at du bare kan endre opplysningene i en søknad 
som allerede er sendt inn. Hvis du ikke har levert søknaden 
innen fristen, vil søknaden bli avvist. Dispensasjon fra søk-
nadsfristen kan fortsatt gis ved særlige tilfeller. Kontroller i 
søknadsskjemaet reduserer risikoen for å søke feil. Det nye 
søknadsskjemaet vil foreta flere ulike kontroller av opplys-
ningene du har oppgitt før du sender inn søknaden. Dette 
innebærer blant annet en kontroll mot melkekvoteregisteret 
for foretak som søker om tilskudd til melkekyr, og en kon-
troll for å sjekke at det ikke er oppgitt større areal på en 
landbrukseiendom enn det som er registrert i Landbruks-
registeret. Fordi det nye søknadsskjemaet ikke er klart til 
mars, vil søknadsskjemaet åpne for registreringer først den 
1. mai i 2017. Søknadsfrist er 15. mai.

Dersom du har spørsmål rundt nye søknadsfrister for pro-
duksjonstilskudd – eller det nye søknadsskjemaet ber vi deg 
ta kontakt med kommunal landbruksforvaltning.

Storfekalenderen

2017 Les mer om arrangementene  

på www.tyr.no

■  18. april 
Uttak Limousin og Hereford

■  28. april 
Styremøte  
Dagen før dagen-arrangement  
på Scandic Ringsaker

■  29. april 
Årets auksjon av fenotypetesta okser  
på TYRs testfjøs ved Staur Gård i Stange 
kommune
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Kriterier
Datagrunnlaget baserer seg på innrapporterte opplys-ninger i Storfekjøttkontrollen for 2016. Besetningen må ha mordyr og registrert kalvinger i besetningen og enten ha full framfôring selv eller selge kalven etter avvenning. Videre må besetningen ha tilstrekkelig med registreringer til at de kan være med i vurderingen. Kriterier som er blitt lagt til grunn i kåringen er:

Fruktbarhet
Innkalvingsalder
Kalvingsintervall
Kalvingsvansker
Overlevelse
Dødfødsler
Overlevelse fra fødsel til avvenning
Bevisst utvelgelse av dyr som ikke skal bli med videreKalvenes avvenningsvekter og veid minst 80 % av kalveneKalvenes avvenningsvekter sett opp mot mordyrenes størrelse

Registreringene i Storfekjøttkontrollen baseres på tillit til den enkelte produsent. I tillegg til å ha gode resul-tater i Storfekjøttkontrollen må uttalelse på driftsopp-legg og dyrevelferd innhentes fra lokale rådgivere,  lokal veterinær m.fl.

Vinneren
Gyrd Nannestad driver gården Refling, 
som ligger i Gaupen i Ringsaker kommune. 
Refling er en gård som har vært i slekta 
siden 1730 tallet. Men etter noe frem og 
tilbake med skattemyndighetene fikk en 
onkel av Gyrds far kjøpt gården tilbake i 
1930. Da var det meste på gården nedslitt, 
og en melkekubesetning ble kjøpt inn ved 
at det ble rekruttert dyr både her fra og 
derfra. Gyrds far kom som bygutt med 
advokatutdannelse og tok over gården 

etter sin onkel i 1961. Han hadde 
blant annet overformynderiet for 
Ringsaker – og det var på gulvet i 
farens kontor at Gyrds avlsinteresse 
våknet. Før han var stor nok til å 
begynne på skolen lå han på gulvet 
og leste Donald Duck og Buskap og 
avdrott. Oksene her gjorde stort 
inntrykk!

Når det ble Gyrds tur til å ta over, 
drev han først i samarbeid med faren 
sin. Men i våronna 1988 gikk far 

Gyrd Nannestad på Refling gård

Org. og infosjef · TYR

Tekst: Guro Alderslyst · foto: Christina Blakstad

ÅRETS AMMEKUPRODUSENT

Utmerkelsen «Årets ammekuprodusent» er opprettet  
av Nortura, Animalia og TYR for å øke bevisstheten  
rundt god drift i ammekuproduksjonen.
Produsenten som kåres til «Årets ammeku produsent  2016» 
får overrakt det synlige beviset i form av en plakett  
samt et reisestipend.

Stolte storfekjøttprodusenter på Refling gård, Hans med sønnen Birk på armen, Tord, far Gyrd og Erik.
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tilbake til sin advokatpraksis og Gyrd ble 
heltidsbonde. Vanlig praksis den gangen var at 
eiendomsoverdragelse utløste en melkekvote-
utvidelse – men praktiseringen av regelverket 
ble omgjort akkurat det året. 

Begynnelsen på storfekjøttproduksjonen
Resultatet var at Gyrd ble nektet kvoteutvi-
delse på Refling. Istedenfor å sette seg ned å 
sture over vedtaket, bestemte han seg for å 
greie seg selv. Dyret tallet kunne heller økes 
med tanke på produksjon av kjøtt. Han be-
gynte så vidt å inseminere med kjøttfe på noen 
av melkekyrne. Siste melkeku forlot fjøset på 
Refling i 2008. Og etter diskusjoner med neste 
generasjon ble det bygd nytt ammekufjøs  
i 2013. «En skal vel ikke si at en angrer på noe» 
sier Gyrd. «Men likevel – jeg skulle bestemt 
meg litt tidligere. Melkefjøset var nedslitt og 

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

tungvint. Jeg drev der for lenge, så det har  
gått utover helsa mi. Det angrer jeg på.» 

I begrunnelsen for tildelingen heter det; 
Besetningen hadde 89 kalvinger, hvorav 87 
levendefødte kalver, en dødfødt og en kasting 
i 2016. Innkalvingsalder var 25 mnd og andel 
førstegangskalvere var 28,9 %. Årskutallet var 
70,9. Korrigert tilvekst for kviger fra fødsel til 
200 dager var 1077 gram/dag, mens okse-
kalver oppnådde 1315 g/dag. Gjennomsnittlig 
korrigert 200 dagersvekt per årsku var 
457 kg. Korrigert for mordyrstørrelsen   
av vente hver ku 92 kg per 100 kg. Dette 
plasserte dem på toppen av rangering av  
beste ammekuprodusent 2016.

Familieforetak
Gyrd er gift med Inger og de har fire barn. 
Den eldste Eli på 27 har gjort et bevisst valg 
på at hun ikke ville drive gård, og har derfor 
sagt fra seg sin odel. Men de har også tre 
gutter, Hans på 26, Tord på 22 og Erik på  
17 år. Alle gutta er godt involvert i drifta. Hans 
har utdannelsen sin fra Blæstad – hvor også 
Tord studerer nå. De to yngste gutta bor 
hjemme, mens Hans og samboeren bor i eget 
hus på gården – og de fikk sin egen lille arving 
for en månedstid siden! For øvrig er Hans 
nyvalgt styremedlem i TYR Innlandet.

Alle gutta er som sin far opptatt av storfeavl 
– og alle bidrar både med den dagligedrifta, 
men også med brunstkontroll og oppfølging 
ved inseminering. Kona Inger er også viktig for 
å få familieforetaket til å gå rundt – og kanskje 
spesielt i forbindelse med flytting av dyr og 
den slags. Dyra beiter i hovedsak rundt går-
den.  Gyrd legger stor vekt på grovfôrproduk-
sjon. Samtidig utnyttes en del av kornåkrene 
på den måten at det sås fangvekst i form av 
raigras sammen med kornet om våren. Disse 
nyttes som beiter etter tresking fra september 
og utover.

Men gården har også ei inngjerdet seter-
lykkje på Vesle Moste i Ringsakerfjellet – her 
slippes avvente kalver. I forhold til utmarks-
beite mener Gyrd at det ville vært vanskelig  
å oppnå de resultatene de faktisk har med det 

driftsopplegget de kjører om de skulle nytta 
utmarksbeite. «Med kalvinger hele året, så har 
du også inseminering hele året til forskjell fra 
de som har konsentrert kalving. Da er det 
godt å ha dyra rundt huset slik at vi kan følge 
godt med.»

Det er rasen Limousin som gjelder på 
 Refling – og i 2017 oppnådde de også kravene 
til Aktiv Avlsbesetning.

Ammekufjøset de bygde i 2013 har plass  
til mellom 90 og 100 mordyr. Kalvinga foregår 
mer eller mindre året rundt. Over 90 % av 
disse føder en kalv etter inseminering. I deler 
av det gamle fjøset fôres alle egne ungdyr 
opp. Dette foregår i spaltebinger. Alle ungdyr 
veies i alle intervaller. 

At dette familieforetaket med så mange dyr 
og kalvinger har en drift, oversikt og et dyre-
materiale som gir dem tittelen årets ammeku-
produsent er meget imponerende. Særlig når 
man tar i betraktning at besetningen faktisk 
har vært i oppbygning i størrelse helt til de to 
siste år. Nøkkelen ligger i at flere er sammen 
om drifta, god agronomi og avlsinteresse!

Det drives ikke noe spesielt samarbeid med 
andre storfeprodusenter i forhold til dyra. 
Men med to sønner som har kompetanse fra 
Blæstad ble det kjøpt inn en slepeslangespre-
der for husdyrgjødsel. Dyrt  i innkjøp, men gir 
veldig gode resultater – og det har ført til noe 
leiekjøring for andre husdyrprodusenter. For-
uten om å være i eliten innen ammekuavl med 
tittelen årets ammekuprodusent og innfrielse 
av kravene til Aktiv Avlsbesetning, så drives 
det også såfrøproduksjon på Refling.

Det er liten tvil om at agronomi og avls-
kompetansen er god på Refling – naboer  
i området forteller også om en hjelpsom og 
jovial familie. Gyrd er opptatt av å bidra slik at 
nye i næringa, eller de som har kommet litt feil 
ut kan få hjelp til å lykkes. «Storfekjøttproduk-
sjon er en synlig produksjon – og det tjener 
fellesskapet at vi unngår produsenter som 
driver på kant med regelverk og dyrevelferd!»

TYR gratulerer hele familien på Refling 
med prisen årets ammekuprodusent!

Mens fotografen var på besøk ble det født en fin 
liten Jovial av Utgårdstrøen-kalv.
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www.felleskjopet.no  •  www.fkra.no

FORMEL Mysli Start gir:
 • Kraftfôr med valset og varmebehandlet 
 bygg og mais blandet med en grunnpellets
 • Kan gis i fri tilgang 
 • Brukes frem til kalven er 8 uker

FORMEL Mysli Start

Kanskje markedets 
beste kalvekraftfôr!
FORMEL Mysli Start har en svært god smakelighet som gir 
kalven et tidligere og større opptak av kraftfôr. Dette legger 
grunnlaget for en optimal start med høg tilvekst og god 
økonomi i mjølk- og kjøttproduksjonen.

FORMEL Mysli Start
•  Ca 19 % råprotein 
•  Balansert innhold av  
 stivelse, sukker og fiber

FAKTA

FORMEL Mysli Start_A4_FKRA+FK.indd   1 20.02.2017   09:29:08
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Org. og infosjef · TYR

Tekst og foto: Guro Alderslyst

Damene ga en god innføring i genredigering 
og CRISPR – en genteknologisk revolusjon. 
Men det er en dyr og teknologisk krevende 
teknologi. Genredigering er mer spesifikk enn 
«gammel» genmodifisering. En tar ut og setter 
inn mindre biter enn tidligere og blir derfor 
mer spesifikk. Egentlig er dette et «naturlig 
system» som kommer fra bakterier og deres 
forsvar mot virus. Bakterie –enzym, Cas 9 
kutter DNA. DNA vil reparere seg selv, enten 
ved at det setter sammen de løse endene – 
 eller ved at å godta en ny bit som vi setter 
inn. Denne teknologien ble kåret til «Årets 
vitenskapelige gjennombrudd i 2015», av 
tidskriftet Science

Årsmøte
Etter foredragene var det duket til debatt  
med tema Bioteknologi som del av det grønne 
skiftet – og hva så? Muligheter og trusler sett 
med øynene til Landbruks og matminister  
Jon Georg Dale, leder i Norges Bondelag  
Lars Petter Bartnes og leder i Norsk Bonde- 
og Småbrukarlag Merete Furuberg.

Det ble en god debatt som de fleste av 
TYRs årsmøte utsendinger fikk med seg – 
noen etter at de hadde vært en tur på feil 
Scandic hotell først.

For første gang i TYRs historie hadde vi en fellesdel med  
to andre avlsorganisasjoner som innledning til vårt årsmøte.  
Det var samboerne våre, Geno og Norsvin og vi som hadde  
invitert forskerne Sigrid Bratlie Thoresen og Eli Grindflekk  
til å snakke om nye metoder i avlen – hvilke dilemmaer  
vil dette stille oss overfor?

Et årsmøte er forbi …

Så, på ettermiddagen ble TYRs eget årsmøte 
satt med velkomsthilsen fra leder i TYR Innlan-
det, Else Engen, navneopprop og leders tale. 
Ekstra hyggelig var det at så pass mange enkelt 
medlemmer hadde meldt seg på årsmøtet i år. 
Leders tale kan leses i sin helhet på www.tyr.no

Men han tok blant annet opp TYRs innspill  
til Jordbruksmeldinga – Stortingsmelding nr. 11, 
jobben som gjøres frem mot de årlige jord-
bruksforhandlingene og det faktum at basis for 
norsk landbruk er dyr som omdanner gras til 
menneskemat. Han snakket videre om at TYR er 
nå en organisasjon som tas på alvor, som invite-
res inn i de ulike fora – og at det er viktig at vi 
står sammen. De interne kampene tas på hjem-
mebane – på bortebane stiller vi som samla lag. 
Videre refererte han forsker ved NMBU Laila 
Aas «en bestand av drøvtyggere i et land med 
grasressurser som Norge, -kan trygt kalles «mat-
forsyningens oljefond».» og han fortsatte 
«Gratulerer alle dere i salen som har 
ammekyr. Dere visste ikke før nå, at 
dere har aksjer i «matforsyningens 
oljefond». Og disse vil komme til å gi 
god avkastning. DET er TYRs oppgave 
å arbeide for- på vegne av hele 
 nasjonen – i tråd med Stortingets  
og FNs mål.»

God debatt
Deretter fulgte de vanlige årsmøte sakene med 
gjennomgang av styrets årsmelding, regnskap 
og budsjett. Revisorsberetning og kontroll-
komiteensrapport med påfølgende debatt. Det 
var mange som tok ordet og det kom kon-
struktive innspill til styret. Det er gledelig at 
det er så mange som benytter seg av anled-
ningen årsmøtet er til å delta i debatten. 
 Debatten måtte avsluttes, men ville bli fulgt 
opp dagen etter. For årsmøtemiddagen er også 
viktig i en slik organisasjon. Årsmøtet er for-

Styreleder Leif Helge Kongshaug 
taler til årsmøte.

Engasjerte årsmøtedeltagere lytter til styreleders tale.
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Avlsstatuetten Bengt Vestgøte for 73077 Gulli av Stustad

Årets ammekuprodusent Refling Limousin, Gyrd Nannestad

Biff Max Simen Wigenstad for oksen 72072 Even Tyr av Dovre

Biff Natur Steinar Schanke for oksen 74033 First Boyd fra Li

5 år som Aktiv Avlsbesetning Nedre Løsnes Herford, Kjell Kaurstad,  
Fossfjell Charolais, Bjørn Emil og Kirsti Mattningsdal 
Gaula Angus, Jan Håvard Refsethås

10 år som Aktive avlsbesetninger Dovre Limousin, Ingebrigt Vigenstad 
Kleivi Hereford, Finn Arne Askje 
Krogedal Angus, Torfinn Bakke 
Viersdalen Hereford, Leif Hartveit 
Søndre Mo Hereford, Ole Moe

15 år som Aktiv avlsbesetning Ingmund Skårland

Priser 2017

Ti år som aktive avlsbesetninger.

uten om å være organisasjonens høyeste 
organ, også et sted for faglig og sosial påfyll 
– og forhåpentligvis får deltagerne et «puff  
i ryggen» med seg hjem til sine lag.

Årsmøtemiddagen ble servert i egen sal på 
hotellet – vi fikk servert nydelig storfekjøtt, ble 
godt underholdt i flere omganger av Bjørn 
Kleiven, og vi fikk delt ut en lang rekke priser. 
Etter en god middag, var det mange som fant 
turen til hotellbaren hvor det ble mingling og 
sosialt samvær med Norsvin sine årsmøtedele-
gater som også hadde sin middag på hotellet.

Steinar Schanke fikk prisen Biff Natur for oksen 
74033 First Boyd av Li. Prisutdeler Asgeir 
S vendsen fra Nortura.

God stemning rundt bordene under årsmøtemiddagen. 

Simen Wigenstad og kona fikk prisen Biff Max for 
oksen 72072 Even Tyr av Dovre

Årets ammekuprodusent Gyrd Nannestad har akkuart motatt prisen sammen med sine sønner, Hans, Tord og Erik.
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Tradisjon tro avsluttes årsmøtet med valg –  
og det nye styret i TYR er

Leder Leif Helge Kongshaug

Nestleder Erling Gresseth

Styremedlem Inger Johanne Bligaard

Styremedlem Magnus Johnsen (ikke på valg i 2017)

Styremedlem Per Øivin Sola (ikke på valg i 2017)

Styremedlem Torill Helgerud (ikke på valg i 2017)

1. vara Per Ivar Laumann

2. vara Merethe Skarland Mørk

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»

Seminnr. Navn Rase Oppdretter

74039 Li’s Great Tigre ABA Steinar Schanke
70080 Express av Oppegård CHA Marlen og Geir Lillevik
70118 Henrik av Huser CHA Ingar Andersen og Anita Johnson
70123 Hannibal av Bø CHA Martin Bøe
71058 Gullars av Kleivi HER Finn Arne Askje
72151 Ibiza P av Hovde LIM Kristian Hovde
73084 Hiawata av Hovde SIM Kristian Hovde

Nye eliteokser:

TYRs styre fra og med årsmøte 2017.

Dag 2
På dag 2 fortsatte debatten – og selv om noen bar litt preg  
av å være slitne etter kvelden før, så gikk dette seg fort til. 
 Årsmelding, regnskap – og kontrollkomiteens rapport ble til 
slutt godkjent.

Daglig leder Oddbjørn Flataker presenterte arbeidsprogram-
met for 2017. Han brukte litt ekstra tid på å presentere forslag til 
ny logo og profil. Det legges vekt på å presentere ammekua som 
noe ekte, solid, sunt og friskt. Samt fokus på beite – kulturland-
skap, og ku + kalv. Det fremviste forslaget ble møtt med applaus 
fra årsmøtet.
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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

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. 

Ta kontakt med en av våre «skreddere».

PS! Vi har sentral godkjenning og hjelper til med søknadsprosessene overfor lokale myndigheter.  
Vi bygger alle typer bygg til landbruk og industri.
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Langt fra målet om å dekke norsk 
produksjon av storfekjøtt innen 2025

Siste prognosen fra Nortura fra mars i år viser 
at det i tillegg til pålagt importkvoter på 7570 
tonn, må det importeres 12 400 tonn storfe-
kjøtt til det norske markedet. Omregnet i 
antall mordyr med en årlig (12 mnd.) produk-
sjon på 280 kg, tilsvarer dette kjøtt fra over 
44 000 mordyr.

Tall per juli 2017, viste at det var en økning 
på om lag 6000 ammekyr og en nedgang i 
antall melkekyr på vel 2000. Dette skulle tilsi 
at vi fikk om lag 4000 flere mordyr. TYR  hevdet 
i høst at mordyrtallet per juli for melkeku kunne 
være for høyt, da det mest sannsynlig var en 

del melkekyr som var inseminert med kjøttfe 
som ble slaktet på høsten etter kalving.

Vi bruker å sammenligne utviklingen der vi 
ser på tallene per januar hvert år. Nå fore-
ligger disse fra Landbruksdirektoratet. TYRs 
antagelse i fjor høst ser ut til å stemme. 
 Nedgangen i antall melkekyr per januar 2017 
sammenlignet med januar 2016 viser en 
 nedgang i antall melkekyr fra 226 600  
til 221 500, som er en nedgang på over  
4000 melkekyr.

Økningen i antall mordyr ammekyr per 
januar 2017, målt mot samme periode i 2016, 
viser en økning på vel 6000 mordyr. Dette 
medfører en økning på knappe 2000 mordyr. 

Både TYR og Nortura har tidligere beregnet at vi minst må ha mellom 
4000 – 5000 nye mordyr hvert år for at vi skal kunne dekke behovet for 
storfekjøtt som i dag må importeres.

Daglig leder · TYR

Tekst: Oddbjørn Flataker · tlf. 909 30 883 Ser en de siste tre års utvikling, er snittet på 
om lag 2000 mordyr.

Sett i lys av de bekymringene som bl.a. 
Bondelaget har gitt uttrykk for, i forhold til at 
at det snart blir et overskudd av storfekjøtt, 
viser utviklingen at denne bekymringen ikke er 
berettiget. Med gjennomsnittlig økning på vel 
2000 mordyr, må vi utsette målet om å dekke 
importbehovet innen 2025 med mange år.

Det beste importvernet er å være mest 
mulig selvforsynt med norsk storfekjøtt. Som 
TYR har hevdet i en årrekke, et stort import-
behov for storfekjøtt vil også medføre ekstra 
press på andre landbruksprodukter, ref. artik-
kel 19 i EØS-avtalen.

Kilde: Landbruksdirektoratet Statistikk – antall – statistikk produksjonstilskudd mars 2017

www.nessemaskin.no
Tlf. 57 69 48 00

Fraktfritt ved ordrer over 2000,00 + mva.  (med få unntak)
Med sveiv og god  polstring.  
Hurtig å sette på og ta av.

Kuløfter Hodelås

For melkeku! Enkel montering 
på fanghekken. 

Kr 1240,00
Kr 1650,00

Kr 3390,00

Leveres kompl. med duk i PVC 
og løftebøyler.

Netto endring mordyr storfe per 1. januar 2017, hele landet

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.
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Leder · HR OG KOMMUNIKASJON OS ID

Tekst: Marie Bakås

Ut over 1900-tallet ble metodene og produk-
tene for øremerking av husdyr stadig mer 
profesjonaliserte og bedre tilpasset moderne 
og mer automatisert gårdsdrift. Det største 
teknologispranget kom med de elektroniske 
øremerkene, som etter hvert åpnet for nye 
muligheter både for husdyreieren og resten av 
verdikjeden. 

Utviklinga av elektroniske øremerker hadde 
sin spede start på 1980-tallet. Elektroniske 
storfemerker har vært på markedet i Norge 
siden tidlig på 2000-tallet, og i 2010 ble de 
godkjent som offisielle øremerker. Nå i 2017 
innførte som kjent storfenæringa krav om at 
alle nyfødte kalver skal merkes elektronisk; det 
vil si ha RFID-brikke innstøpt i ett av øremer-
kene. Tiltaket ble først og fremst innført for  
å effektivisere identifisering og for å håndtere 
feil og endringer ved innmelding og slakting. 

Utviklet og produsert på Os i Østerdalen
I over 80 år har OS ID bidratt til å sørge for 
sikker identifikasjon av husdyr. Dette er et 
ansvar som forplikter, fordi øremerket er dyrets 
identitetsbærer for eier, meierier, slakterier, 
rådgivningstjenester, veterinærer og myndig-
heter. Merkets eierkode og dyrets individnum-
mer inngår i all dataflyt mellom disse aktørene. 

OS ID har selv utviklet den elektroniske 
merkeløsningen CombiE®, basert på RFID-

Vi har gått en lang vei fra den første enkle husdyrmerkinga fram til dagens elektroniske 
øremerker. Sjøl om øremerkets aller viktigste funksjon fortsatt er å sikre dyrets identitet,  
kan de elektroniske merkene by på mange nye muligheter for deg som storfeeier, ikke minst 
når det gjelder å effektivisere de mest vanlige arbeidsprosessene dine.

teknologi. CombiE® består av flere produkt-
grupper, tilpasset forskjellige merkebehov og 
husdyrslag. 

– Fordi vi både er produktutvikler og pro-
dusent har vi en tett og god dialog med hus-
dyreiere, slakterier og andre i produksjons-
kjeden om deres erfaringer med øremerking. 
Innspillene tar vi med oss inn i produktutvik-
linga, som for oss er en kontinuerlig prosess, 
forteller Wenche Wikan Ligård, administre-
rende direktør i OS ID. 

Brukes i alle ledd i verdikjeden
Elektronisk merking legger grunnlaget for 
elektronisk datainnsamling og -behandling  
i alle ledd i verdikjeden. Ved fødsel, fôring og 
mjølking; ved veiing, kjøp, salg og forflyt-
ninger av dyr; ved veterinærbehandling, 
 rapporteringer og ved slakting – elektroniske 
øremerker er et nyttig og nødvendig hjelpe - 
mid del i alle disse prosessene. For produ-
senten kommer elektroniske merker også til 
nytte ved bruk av mjølke-, fôrings- eller veie-

Teknologiske muligheter  
med elektroniske storfemerker

Wenche Wikan Ligård, administrerende direktør  
i OS ID.

Storfe med det elektroniske øremerket 
Combi E30® Flagg og det visuelle 
øremerket Combi 2000® Stor.
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utstyr som benytter samme RFID-teknologi  
for identifisering av dyr.

Følger bransjestandard
Alle OS IDs elektroniske øremerker er ICAR-
godkjente. Dette betyr at de følger de interna-
sjonale ISO-standardene for elektronisk mer-
king av husdyr. Det vil også si at merkene 
fungerer sammen med elektroniske vekter, 
avleserutstyr, mjølkeroboter, fôringsautomater, 
kalvedrikkautomater og sorterings- og skille-
anlegg som følger standardene.

Effektivt og sikkert
Pål Kjellesvig Dalløkken, salgssjef i OS ID, 
 understreker at de viktigste fordelene ved 
elektronisk øremerking er at kvaliteten på data 
sikres og risikoen for feil blir mindre, samtidig 
som gårdbrukeren sparer mye tid på å slippe å 
lese av og registrere dyrenummer manuelt. 

– De elektroniske storfemerkene spiller på 
lag med automatiseringa som skjer rundt om i 
norske fjøs. Arbeid som mjølking og fôring går 
fortere, og dokumentasjon og sporbarhet 
sikres. De elektroniske øremerkene kan også 

brukes ved veiing og sortering og skilling. 
Samtidig åpner RFID-teknologien for enklere 
og sikrere registrering i storfekontrollene, for 
eksempel ved inseminering og paring, drektig-
hetskontroll, kalving og helseregistreringer, 
legger han til.

Veiing 
Elektroniske storfemerker kommuniserer med 
en lang rekke elektroniske vekter. Elektronisk 
veiing er raskt og effektivt, og du får bygd opp 
et bredt og pålitelig datagrunnlag som gjør at 
du kan følge opp hvert individ bedre, for 
 eksempel når det gjelder fôring og tilvekst.

Fôring
De elektroniske øremerkene fra OS ID kan 
brukes til å styre fôring både i mjølkestall, 
mjølkeroboter og fôringsstasjoner. Ved å hente 
inn og gjøre deg nytte av informasjonen fra 
disse installasjonene kan du få bedre kontroll 
på kostnadene og bedre helseovervåkning av 
individet og flokken, og du kan tilpasse fôr-
mengde og -type til det enkelte dyret. 

Pål Kjellesvig Dalløkken, salgssjef i OS ID.

I mjølkeroboten identifiseres kua via det elektroniske øremerket. 

Med 50 mjølkekyr i fjøset bruker Aina Eggen det 
elektroniske storfemerket både i mjølkeautomaten 
og i fôringsautomaten.

Utnyttes best i et system
Full effekt av de elektroniske storfemerkene får 
du når de brukes i et system med avleser, pc-
software og infrastruktur for dataflyt, som 
automater og roboter. 

– Slik blir den elektroniske datainnsamlinga 
og -behandlinga svært effektiv, slår Pål 
 Kjellesvig Dalløkken fast.

Et slikt system har Aina Eggen og Bernt 
Olav Langbekkhei på Os investert i. Gården 
deres har 50 mjølkekyr, og det elektroniske 
merket brukes både i mjølkeautomaten og  
i fôringsautomaten.

– Dette er veldig lettvint og fungerer bra, 
forteller Aina Eggen. – Og ikke minst setter  
vi stor pris på å slippe å bruke en stor, tung 
halstransponder på hvert dyr.

Med elektroniske øremerker som utgangs-
punkt for «management», altså innsamling og 
behandling av data på gårdsnivå, åpner det 
seg også svært gode muligheter for dataflyt 
mellom gården og husdyrkontrollene for stor-
fe, slik man har fått det til på småfesida. Dette 
vil kunne gi betydelige løft for deg som storfe-
eier, ikke minst fordi du vil få bedre oversikt 

Bloggen
På www.osidbloggen.no  
kan du i bloggposten med 
samme tittel som denne 
 artikkelen se filmer som viser 
bruk av elektroniske storfe-
merker til veiing, sortering 
og skilling. I denne bloggen 
finner du også mye annet 
stoff om elektronisk 
 øremerking.
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over dyra dine og deres produksjon, fra fødsel til slakt. Det blir også 
enklere for deg å analysere resultatene i egen besetning og sette deg 
nye mål. Også på overordnet nasjonalt nivå vil en slik dataflyt gi store 
fordeler, for eksempel når det gjelder avlsarbeid. 

Med blikket framover
Elektroniske øremerker gir effektiv og sikker innhenting av data på indi-
vidnivå. Når vi kombinerer individdata med framtidas teknologi for feno-
typing, altså overvåking av individets helse, prestasjoner og adferd, og 
genotyping (DNA-analyse), vil vi ikke bare kunne oppnå full sporbarhet 
fra jord til bord. Vi vil også få svært god oversikt over den samla storfe-
populasjonen i Norge. Dette kan i sin tur legge til rette for enda friskere 
og mer produktive dyr og mer kostnadseffektiv drift for storfeeieren.  

Norge var faktisk det aller første landet i verden som innførte obliga-
torisk elektronisk øremerking av småfe, nærmere bestemt i 2010. Vi har 
også vært tidlig ute med obligatorisk RFID-merking av storfe, for bare 
Danmark, Canada, Australia og Uruguay startet med dette før oss.

– Elektronisk øremerking forenkler prosessene og sikrer kvaliteten 
gjennom hele verdikjeden. Og dette er ekstremt viktig, for det handler 
tross alt om verdens viktigste vare, nemlig maten vi spiser, avslutter Pål 
K. Dalløkken.

Opplysningene fra 
mjølkeautomaten 
lagres automatisk på 
datamaskinen inne på 
fjøskontoret, slik at 
data og ferdige lister 
kan hentes ut av 
storfebonde Bernt 
Olav Langbekkhei  
på Os.

Følg Ifor Williams Norge AS på Facebook og Instagram!

Vi er miljøbevisste og tenker langsiktig
Derfor finner du nå våre produkter på www.iwt.no eller på finn.no

Om OS ID
•    Teknologibedrift som utvikler, produserer og selger øremerker 

for husdyr og produkter for  merking av hest, kjæledyr og fisk.
•    Alle øremerker utvikles og produseres ved bedriftens anlegg  

i Os i Nord-Østerdalen, der morselskapet OS ID er lokalisert.
•    Over 60 prosent av øremerkene som produseres  

på Os eksporteres.
•    Internasjonalt selges øremerkene fra Os i rundt 15 land,  

via datterselskaper og forhandlere.
•    Bedriften har røtter tilbake til 1936, da osingen Karstein 

Horten laget de første øremerkene. I dag ledes bedriften  
av Wenche Wikan Ligård, Karstein Hortens barnebarn.

•    50 medarbeidere totalt, 40 av dem på Os.
•    Omsetning i 2016: 102 millioner kroner.

Om elektroniske  
øremerker for storfe
•    De elektroniske øremerkene fra OS ID er basert  

på RFID-teknologi (radio frequency identification).
•    Produsentnummeret og dyrets unike ID-nummer er 

 programmert inn i en transponder som er støpt inn  
i øremerket. Samme ID er laserpreget utenpå merket  
for visuell avlesing.

•    Transponderen i merket blir aktivert av en håndholdt eller 
stasjonær avleser. Transponderen sender sitt unike ID-nummer 
til leseren, og nummeret vises i leserens display og lagres. 

•    Transponderen i storfemerker er av typen HDX, mens den  
er av typen FDX-B i småfemerker. Begge disse teknologiene 
inngår i ISO-standardene, og ISO-godkjente avlesere må 
kunne lese både FDX-B og HDX-transpondere.

•    Leseavstanden for OS IDs storfemerker er inntil 100 cm;  
for småfemerker inntil 50 cm

•    Alle RFID-produkter fra OS ID er ICAR-godkjente. Det vil si  
at de tilfredsstiller gjeldende internasjonale standarder for 
elektronisk merking av husdyr, ISO 11784 og 11785, og at  
de fungerer sammen med elektronisk utstyr som brukes  
i husdyrdrifta og som følger de samme standardene.

Storfe med det elek-
troniske øremerket 
Combi E30® Flagg og 
det visuelle øremerket 
Combi 2000® Stor.
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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
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I 1997 eide TYR alle okser 
som sto i fenotypetest. At TYR 
skulle eie alle testokser, var et 
voldsomt stridstema i organi-
sa sjonen. Prinsippet var inn-
ført som følge av den sterkt 
omdiskuterte avlsplanen fra 
1990. 

Til årsmøtet i 1998 fremmet styret forslag om 
å innføre «frivillig eierskap» av testokser, det vil 
si at avleren kunne bestemme om han ville 
selge oksen til TYR eller eie den sjøl. En for-
utsetning for å eie oksen sjøl var at «avlsfram-
gangen per investert krone skal være uavhengig  
av eierfor holdet, og avlsframgangen som oppnås 
skal være tilgjengelig i samme grad for hele 
 felles skapet.»

Etter endt test ble testoksene solgt etter et 
system hvor blant annet T-tall og kroppsvekt 
var med og bestemte prisen. Når prisen var 
satt, var det videre et «først til mølla»-system 
for å kunne kjøpe oksene. Prissetting og salgs-
prosess var med andre ord statisk og dermed  
i liten grad markedsstyrt.

Auksjonen på Staur –  
fra laber stemning til festdag

Mot slutten av 1990-tallet begynte en 
diskusjon om hvorvidt testoksene ikke burde 
selges på auksjon i stedet. I Sverige gjorde 
man dette med hell, og en tomannsdelegasjon 
(daglig leder og Martin Scharning) ble sendt 
dit for å observere og lære. Det var Avlsrådet 
som diskuterte auksjons-prinsippet, og styret  
i TYR blir orientert om denne diskusjonen i 
styremøte 18. januar 1999. Allerede 18. feb-
ruar 1999 behandler styret et forslag fra Avls-
rådet om at auksjonsprinsippet bør inn føres  
fra og med testomgangen 1999/2000. Styret 
vedtar forslaget og overlater til Avls rådet og 
administrasjonen å utforme opplegget for 
auksjonen. Før den første auksjonen arrange-
res, er styret i TYR inne i bildet én gang til, da 
de 1. februar 2000 opphever bestemmelsen 
om at testokser skal selges til «avlsbeset-
ninger». Styret beslutter her at «Testoksene  
på Staur skal auksjoneres bort til høyeste bud».

13. mai 2000 var det klart for den første 
auksjonen. Auksjonen ble holdt på sørsiden av 
stasjonen, og auksjonarius sto på en traktortil-
henger som ble kjørt litt fram og tilbake. Publi-
kum sto på grusbakken og kunne derfor ikke 
se hvilken okse som ble auksjonert bort. Men, 
om lag 80 personer gjorde som best de kunne 
for å skape liv og stemning. Dette er resul-
tatene fra denne første auksjonen:

•     28 av 39 okser ble solgt
•     Det ble solgt okser for til sammen  

kr 722 000,-
•     Gjennomsnittspris: kr 25 800,-
•     Dyreste okse: Herefordoksen Oskar av Mo, 

solgt for kr 70 000,- (ny rekord (sjølsagt))

Styret evaluerte seinere auksjonen og sa seg 
«stort sett fornøyd». Styret hadde imidlertid 
enkelte forslag til forbedringer, herunder at 
auksjonen burde arrangeres tidligere (i april) 
og at oksene burde vises fram bedre.

I 2001 kan ikke auksjonen holdes på Staur 
på grunn av munn- og klauvsjuke i Europa og 
restriksjoner som følge av dette. Auksjonen 
holdes derfor i Stangehallen, hvor bilder og 
video av oksene blir vist på storskjerm. 
 Auk sjonen går bra, og gjennomsnittsprisen  
blir kr 30 700,-.

I årene 2002 – 2004 holdes sjølve auk-
sjonen et annet sted enn på teststasjonen. 
Stasjonen er åpen for besiktigelse av dyra, 
men auksjonen skjer i Stangehallen (2002  
og 2003) og på låven på Staur gård i 2004.  
I evalueringen av auksjonen i 2004 ber styret 
om at administrasjonen utreder «muligheter 
for auksjon med samtidig visning av dyra».

I 2005 holdes så den første auksjonen hvor 
dyra vises fram samtidig som de blir auksjo-
nert bort. Et tribuneanlegg ble bygget opp i 
vest-enden av stasjonen, og oksene ble sendt 
ut i en ring i auksjonsrekkefølge (det var stor 
spenning knyttet til hvordan dette ville gå, 
men røkter Per Anton Lahlum med gode 
 hjelpere greide dette logistiske kunststykket 
med glans). Samtidig ble Kristian Heggelund 
fra Nortura hanket inn for å presentere hver 
enkelt okse nærmere.

Først under auksjonen i 2006 slås gjennom-
snittsprisrekorden fra 2001. Ny rekord blir da 
kr 35 800,-.

Auksjonen gjennomgår nå stadig forbed-
ringer og endringer. Publikumsoppslutningen 

Tidligere daglig leder i TYR – Halvor Nordli har lagd en historisk beretning for TYR –  
der skriver han blant annet om auksjonen – og hvordan vi startet opp med dette som ofte  
beskrives som det mest amerikanske vi har innen norsk husdyrproduksjon:

Org. og infosjef · TYR

Tekst og foto: Guro Alderslyst · tlf. 905 52 820

Halvor Nordli  
var i flere år 
 auksjonarius  
under okse-
auksjonen.
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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

øker gradvis år for år, lag og firmaer etablerer 
seg med stands, Felleskjøpet serverer gratis 
mat, gjennomsnitts-prisene stiger og folk 
koser seg i det fine vårværet som det er tradi-
sjon for at det er under auksjonen.

Ved den første auksjonen i 2000 var alle 
solgte okser med unntak av én eid av TYR. 
Etter hvert endrer dette bildet seg sterkt, og 
bildet blir nærmest det motsatte: TYR-eide 
okser på Staur blir en sjeldenhet. Det var ikke 
dette man så for seg i 1998 da «frivillig eier-
skap» ble innført, og man må derfor spørre 
seg: Er betingelsene for avlereide okser for 
gode sammenliknet med hva TYR kan tilby? 

Gir TYR fra seg en for stor andel av verdi-
skapningen ved Staur når nesten alle okser  
er avlereide?

I 2012 er det om lag 500 personer innom 
Staur i løpet av auksjonsdagen, og resultatene 
er som følger:

•     50 av 50 okser ble solgt
•     Det ble solgt okser for til sammen  

kr 2 656 000,-
•     Gjennomsnittspris: kr 53 100,-
•     Dyreste okse: Charolaisoksen Grieg av 

Dillerud, solgt for kr 130 000,- (ny rekord)

Forts. neste side
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www.geno.no

Møt meg på Staur!

Roger Paulsen, Heatime-bruker

Vi har standtilbud på 20 gratis norskproduserte 
sæddoser  (inkluderer ikke SpermVital og kjønns-
separert sæd) og en  overraskelse ved  bestilling 
av Heatime-anlegg. Tilbudet gjelder  
både Junior- og  ordinært anlegg.

Ammekuprodusent Roger Paulsen fra  
Skogbygda i Akershus, som har brukt Heatime 
i tre år, står på stand sammen med oss. Besøk 
oss for å høre om hans erfaringer.

Nyskjerrig på Heatime RuminAct 
til ammeku? 

Møt oss på stand  
under okseauksjonen  
på Staur 29. april!

Auksjonen på Staur fortjener 
derfor betegnelsen «Ammeku-
folkets festdag».

Etter dette er det satt nye 
 rekorder på auksjonen på Staur. 
Dyreste okse gjennom tidene er 
nå Limousin oksen Jovial av 
 Utgårdstrøen som ble solgt for  
kr 170 000,- i 2015. Samme år 
ble den foreløpige tilskuer rekor-
den også satt med om lag 2000 
besøkende i løpet av dagen. 
Dette er ammekufolkets festdag, 
men vi ser at mange nysgjerrige 
har sett annonsene i lokal avisene 
og kommer bare for å se store, 
fine dyr og ta del i morroa. I år er 
det også et stort antall okser som 
gjøres klar inn mot auksjonen – 
og administrasjonen jobber med 
alt som hører til en slik auksjon. 
Det er mye som skal på plass for 
å få det til å gli så godt som 
mulig. Det har blitt et stort 
arrange ment med mange utstil-
lere, strengere krav til lyd, toalet-
ter og generell sikkerhet. Vi er 
veldig glad for at Nortura og 
Felleskjøpet stiller opp med gril-
ling og mat. Så må vi bare håpe 
på at sola også stiller opp denne 
dagen.

Noen endringer det kan være 
greit å være klar over i 2017 er at 
seminoksene ikke sendes til 
 Halsteingård, men til Store Ree. 
På grunn av dette er ikke disse 
oksene tilgjengelig for kjøper før  
i januar. Dette skyldes at dyr som 
skal ut fra Store Ree må stå i 
karantene – dette gjør de ikke på 
Store Ree, men i et karantene fjøs 
som Geno finner. TYR har stilt 
krav om hvordan oppstallingen 
skal være – for eksempel er ikke 
bås eller spaltebinger greit.

Auksjonsrekkefølgen i 2017  
er som følger:
Limousin
Aberdeen Angus
Hereford
Charolais
Simmental

Det vil også i år være forhånds-
påmelding til auksjonen via  
www.tyr.no – denne åpnes uka 
etter påske.

Kvelden før auksjonen blir det 
arrangement på Scandic Ringsaker 
Hotell Olrud med fag foredrag om 
BRSV og Coronavirus før det blir 
presentasjon av okser i to rom.
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Auksjonen fra  
auksjonarius' ståsted

De aller fleste i kjøttfemiljøet har på ett eller annet 
tidspunkt vært i kontakt eller hørt om Håkon 
 Marius. I sommer passerte han 500 kyr på fjøset 
– og det er kyr av alle slag, det er røde med hvite 
flekker, store gule, hårete, noen med belte på 
 magen – i hvertfall ei som er grå – og det har vært 
noen svarte små. 

Det er andre dyr på gården også, blant annet 
grisepurka Hege, noen hester og tid ligere var 
det så mange kaniner at det ble annonsert sjølv-
plukk via Norge Rundt. Smilet er aldri langt 
unna, og kjeften går fortere enn et gjennomsnitt-
lig AG3. Men det er ikke bare skravla som går 
fort – i likhet med daglig leder i TYR, Oddbjørn 
Flataker, går han ikke, han løper. Faktisk er han 
den eneste jeg vet som kjører hest og sulky uten 
å sitte i sulkyen – han løper ved siden av.

Evnen til å snakke på både innpust og utpust 
gjør Håkon Marius til en svært under holdene 
auksjonarius – og det er den siden av han dette 
intervjuet dreier seg om.

For alle som har vært til stede på en auksjon – 
og kanskje særlig en livdyrauksjon hvor Kvæken er 
auksjonarius, er det alltid litt spennende hva som 
skjer når han setter i gang. Ikke så rent sjeldent 
ser du at de erfarne livdyrauksjonsgjengerne ser 
på publikum og ikke dyra akkurat da auksjonen 
starter. Og responsen lar ikke vente på seg. Kvæ-
ken starter opp med turbofart og underholdende 
kommentarer – det går et lite gisp gjennom publi-
kum «er det virkelig mulig å snakke så fort? Hvor 
kommer denne typa fra», før folk må smile og le, 
og den gode auksjonsstemmningen er på plass.

Sjokolade som bensin
Og Håkon Marius selv er fornøyd han så lenge 
han har tilgang på sjokolade og pepsi max, og 
han ser at folk og dyr har det bra.

Auksjonarius Kvæken forteller at han har vært 
påmeldt et 14 dagers kurs i det å være auksjo-
narius i Canada, men av ulike årsaker ble ikke 
dette noe av. Derimot har han deltatt på mange 
auksjoner og lært seg faget på den måten, «men 
jeg har jo selvsagt fornorska det noe» sier han. 

«Jeg er alltid nervøs og spent før en auksjon. 
Det skal jeg være for å kunne gjøre en god jobb. 
Men det er en skikkelig utladning, og det er ikke 
bestandig jeg orker så mye etterpå.»

Okseauksjonen på Staur
Håkon Marius beskriver okseauskjonen på Staur 
som en skikkelig Holmenkolldag. Personlig har 
han aldri kjøpt okse her, men han har alltid hatt 
en del besøk på gården i forbindelse med denne 

helga. Videre roser han opplegget som TYR har 
fått til med felles presentasjon av okser kvelden 
før. «Jeg vet at administrasjonen i TYR har en 
enorm jobb med dette arrangementet, og det 
jobbes godt. Det er jo ofte slik at skal noen ha 
det moro, så må noen andre jobbe.»

Håkon Marius skryter ikke bare av admini-
strasjonen, men av alle som hjelper til under 
auksjonen. Et blikk fra en av de som står ved 
ringen, eller en av fjøskara er en beskjed om  
å følge litt ekstra med. Men så lenge alle er 
rolige, så er alt greit.

Gjør du noe spesielt for å forberede deg til en 
auksjon? «Okseauksjonen er litt spesiell – der er 
det ikke rom for feil. Så det er viktig for meg å 
snakke med både fjøsfolk og dere i TYR-admini-
strasjonen på forhånd. Er det noen okse som er 
forventet å bli spesielt populær? Er det noen 
som skiller seg ut på noen måte?» Kvæken for-
teller også at en hver spøk som kommer fra han 
som auksjonarius er gjennomtenkt – og kanskje 
spesielt her hvor han kjenner miljøet så godt. 
Han legger også til at selv om han skulle få tips 
om at en forventer popularitet rundt en okse, så 
skal en aldri under vurdere noen, alle okser skal 
behandles likt. Dersom det skulle være en okse 
som ikke utløser bud, så vil den sendes ut igjen 
istedenfor at en skal dvele ved det.

Håkon Marius Kvæken er auksjonarius på 
tre-fire auksjoner i året. Det blir av og til noen 
andre type auksjoner for ulike landbruksforhand-
lere og den slags også, men dette er ofte mere 
show preget. Det er storfeauksjonene som er 
morsomst. Han er fast inventar på LIMMO, og 
han regner med å bli med på Dyrsku'n også om 
det skal fortsettes med auksjon der.

Håkon Marius gleder seg til 29.04.17 og han 
understreker at skal en få en god auksjon så er 
det ikke bare auksjonarius som er viktig, men alle 
som hjelper til rundt auksjonen.

«Jeg håper okseauksjon på Staur er noe vi kan 
fortsette med. At det ikke kommer noe regelverk 
som forbyr dette. Arrangementet er viktigere enn 
noe annet vi driver med – og takket være strå-
lende innsats fra TYR er dette et arrangement 
som står til terningkast seks!»

For oss i TYR er det flott å ha en auksjonarius 
som kan storfe, men også er menneskekjenner. 
Kvæken jobber nattevakter på Sykehuset Inn-
landet og kompetansen han får med seg derfra 
må være nyttig i forhold til å lese noe rundt 
bud givernes auksjonspsyke. Det er i hvert fall 
liten tvil om at opplevelsen av okseauksjonen 
løftes vesentlig for både de som skal handle og 
for alle de som «bare» kommer for å oppleve 
stemningen med en auksjonarius som går mange 
stand up komikere enn høy gang!

Googler du Håkon Marius Kvæken så er faktisk første treff  
som kommer opp «Møt grisen Hege». Men det er likevel kugalskap 
Radio Norges husbonde først og fremst er kjent for.

Org. og infosjef · TYR

Tekst og foto: Guro Alderslyst
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Reduksjon av antall utbrudd vil føre til bedre 
produsentøkonomi, bedre dyrehelse og dyre-
velferd, i tillegg til at det er et viktig bidrag til 
lavere antibiotikabruk. Programmet gjelder for 
alle storfe i Norge, også testkandidatene i 
fenotypetesten. TYR har i samarbeid med 
styringsgruppa i kontrollprogrammet funnet 
rutiner for oppfølging av programmet på Staur. 

Både grønne og røde i Fenotypetesten
Fenotypetesten er det viktigste avlsverktøyet 
vi har i Norge. Det er ikke aktuelt å kutte ut 
gode gener på grunn av tidligere sykdom så 
lenge sykdommen ikke er arvelig betinget. Det 
vil derfor bli tatt inn okser både fra røde og 
grønne besetninger til Staur. Alle okser må ha 
godkjent helseattest før inntransport til Staur 
så syke dyr blir selvfølgelig ikke tatt inn. Ved 
påmelding til test vil det bli innhentet opplys-
ninger om besetningsstatus slik at vi kan ta 
hensyn til dette ved inntransport til Staur.

Vaksinering mot BRSV
TYR ønsker ikke å ta noen risiko i forhold til 
BRSV fordi det kan ramme oksene såpass hardt 
at det kan ødelegge testomgangen. Vi kommer 
derfor til å fortsette å vaksinere oksene mot 
BRSV. For å kontrollere status for BCoV vil det 

bli tatt blodprøver av oksene når de kommer 
inn på Staur. I tillegg vil det bli tatt blodprøver  
i forkant av auksjonen. Når kontrollprogrammet 
har fungert over tid og utbredelsen av virusene 
forhåpentligvis reduseres vil vi gjøre nye risiko-
vurderinger av rutinene, men per dags dato 
mener vi at dette er den beste løsningen.  

Rød besetning
I år tok vi blodprøver av alle oksene på fjøset i 
slutten av Mars. Resultatene viste at alle okser 
har anitstoff både for BRSV og BCoV. Oksene 
er dermed røde både for BRSV og BCoV. Grun-
nen til at alle er røde for BRSV er fordi de er 
vaksinert.  Vi vet at vi har okser både fra røde 
og grønne besetninger.  Siden alle viser anti-
stoff for BCoV nå betyr det at vi har hatt viru-
set på fjøset i løpet av testperioden. Ettersom 
det ikke har kommet til nye dyr i besetningen 
på Staur siden første uka i  oktober tilsier både 
forskning og erfaring at virus som var med dyra 
inn til Staur har dødd ut på disse månedene. 

Konsekvenser av kontrollprogrammet 
for BRSV og BCoV i Fenotypetesten

Avlskonsulent · TYR

Tekst: Solvei Cottis Hoff

Kontrollprogrammet for 
BRSV og BCoV er satt i gang 
av en samlet storfenæring. 
Målet er å redusere 
utbredelsen av smittsom 
hoste og diaré hos mjølk-  
og kjøttfe.



  
 
  FATLAND


 

 


Styringsgruppa for kontrollprogrammet i samråd 
med TYR og veterinær, mener derfor det er svært 
liten sjanse for at oksene bærer aktiv smitte av 
BCoV-virus. Men vi kan ikke garantere at oksen er 
fri for smitte, eller kan bli smittet på ny.

Har du grønn besetning vil du endre status 
til rød når du kjøper okse på auksjonen. Etter 
at oksen har stått i din besetning i fire uker kan 
dere ta nye blodprøver av fire ungdyr over seks 
måneder (ev. andre dyr som var grønne før 
oksen kom inn i besetningen). Hvis  prøvene 
ikke inneholder antistoff blir be setningen grønn 
igjen. Prøvene sendes til  Mastitt  laboratoriet i 
Molde. Analysen koster 400 NOK per prøve.  
En analyse er gratis hvert år.   

Planlegg dyreflyten
For besetninger som selger livdyr kan det lønne seg 
å lage en plan for dyreflyten i  besetningen. Er du 
grønn besetning og tenker å kjøpe okse på Staur 
kan det for eksempel være lurt å planlegge slik at 
du ikke leverer livdyr i perioden du har rød status. 

Avslappa okser som venter på testslutt i fenotypetestfjøset på Staur.
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GEA Mullerup forings og gjødselutstyr har vist seg som pålitelige og 
lønnsomme arbeidshester i norske fjøs, i flere tiår. Det er i daglig drift 
mange skinnegående GEA Mullerup kraftfor og mixevogner med mer 
enn 50 000 timer på telleren. GEA programmet inkluderer foruten 
stasjonær blandere, distribusjonsvogner og belteutleggere. Reime 
forutlegger leveres  med manuell eller automatisk styrt/gruppeforing.  

Trivsel og lønnsomhet ! 

 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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Hvorfor helseregistreringer?
Gode helseregistreringer har viktige funk-
sjoner både i den enkelte besetning og samlet 
for den spesialiserte storfekjøttproduksjonen. 
I den enkelte besetning skal registreringene 
sikre:
•    Oversikt over det enkelte dyr, behov for 

oppfølging, ekstra tilsyn på beite, prioritet 
for utrangering mm.

•    Oversikt over helsesituasjonen i beset-
ningen som helhet, og dermed grunnlag  
for forbedringer og forebyggende tiltak.

•    Sikre at behandlede dyr ikke sendes til slakt 
før tilbakeholdelsestiden har utløpt.

For kjøttfeproduksjonen samlet er gode 
 helseregistreringer avgjørende for:
•    Oversikt over helsesituasjonen og 

 -utviklingen i hele populasjonen
•    Mulighet for å fange opp endringer i sjuk-

domsbildet tidlig og sette i verk tiltak
•    Mulighet for avl for bedre helse
•    Grunnlag for forskning, som i neste omgang 

også kan gi bedre helse

Historisk har helseregistreringene i Storfe-
kjøttkontrollen vært mangelfulle og det meste 
av helseopplysninger har bare vært notert på 
helsekortet i den enkelte besetning. Det har 
gjort at vi gått glipp av viktige verktøy for 
forbedringer både i den enkelte besetning  
og for storfekjøttnæringa samlet. Denne 
situa sjonen er nå i ferd med å endre seg og  
i  denne artikkelen skal vi gi en oversikt over 
de viktigste endringene.

Hva er nytt?
De siste åra har Mattilsynet innført to viktige 
endringer som har bidratt til bedre helseregis-
treringer. Den første endringen er at veteri-
nærer har fått en formell plikt til å rapportere 
alle medisiner de bruker, og knytte dette til 
husdyrprodusent, art, individ der det er 
 aktuelt og diagnose. Rapporteringen fra 

Dyras helsedata satt i system

Tekst: Ola Nafstad, Animalia

Foto: Animalia/Grethe Ringdal

Samspillet mellom Storfe-
kjøtt kontrollen og Dyrehelse-
po r talen skal sikre mer og 
bedre helseregistreringer. 
Myndighetene har satt nye 
krav til rapportering og 
dokumentasjon. Disse skal 
imøtekommes med minst 
mulig merarbeid.

veterinær skal skje til et sentralt register. Den 
kan enten skje gjennom Dyrehelseportalen, 
som husdyrnæringa har utviklet og drifter, 
eller gjennom en rapporteringsløsning på 
Mattilsynets hjemmeside. 

Den andre endringen er innføringen av 
kravet om at matkjedeinformasjon skal fore-
ligge hos slakteriet 24 timer før slakting. Det 
er slakteriets plikt å skaffe, og husdyrprodu-
sentens plikt å bidra til at denne informasjo-
nen finnes. Matkjedeinformasjon er informa-
sjon om helsesituasjonen i besetningen og for 
dyra som skal slaktes. Informasjonen danner 
bakgrunn for kjøttkontrollen og bidrar gene-
relt til større åpenhet og bedre dokumen-
tasjon gjennom produksjonskjeden. Helse-
hendelser og behandlinger er en viktig del  
av matkjedeinformasjonen.

Kjøttbransjen har sett disse to endringene  
i sammenheng, og sammen med TINE og 
GENO utviklet Dyrehelseportalen. Ideen bak 
portalen er å sikre at helseopplysninger bare 
behøver og registreres 
en gang for så å kom-
me til nytte for alle 
som har et legitimt 
behov for disse opp-
lysningene. 

Helseregistreringer  
i Storfekjøtt-
kontrollen
Helseregistreringsbil-
det i Storfekjøttkon-
trollen er fornyet. Den 
viktigste endringen er 
at det er lagt til rette 
for langt mer nøyak-
tig registrering av 

behandling, med mulighet for detaljert 
 registrering av medisiner inkludert tilbake-
hold elsesfrist. Helseregistreringsmuligheten  
i Storfekjøttkontrollen skal primært brukes til 
registrering av sjukdom og behandlinger, også 
forebyggende behandling mot f.eks. parasit-
ter, som produsenten utfører sjøl. Dersom 
veterinæren ikke rapporter gjennom Dyre-
helseportalen må produsenten også registrere 
behandlinger utført av veterinær her, på 
grunnlag av notatene i helsekortet. 

 
Overføring av opplysninger fra Dyrehelse-

portalen til Storfekjøttkontrollen ble innført  
i 2013, der vi inkluderte data fra 2012. Som 
det framgår av figur 1 har dette medført en 
betydelig oppgang i innrapportering av helse-
opplysninger i Storfekjøttkontrollen. Likevel er 
det fortsatt kun rundt 50 % av besetningene  
i Storfekjøttkontrollen som har helseregistre-
ringer i 2016. Det er også slik at det er flere 
kviger og kyr som nødslaktes i forbindelse 

Figur 1: Innrapportering av helsehendelser i Storfekjøttkontrollen 
2005 – 2016. Kilde: Storfekjøttkontrollens årsmelding 2016
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med kalving enn det er innrapporterte tilfeller 
av kalvingsvansker. Sjøl om det sikkert er en 
andel av besetningene som ikke har noen 
rapporteringsverdige hendelser, er det liten 
tvil om at det fortsatt er en underrapporte-
ring. En underrapportering som gir dårligere 
oversikt enn vi kunne hatt, både i den enkelte 
besetning og for populasjonen totalt. 

Fra januar 2017 har det vært tovegs data-
utveksling mellom Storfekjøttkontrollen og 
Dyrehelseportalen. Det betyr at helseopp-
lysninger produsenten registrerer i Storfekjøtt-
kontrollen også går til Dyrehelseportalen.  
Denne løsningen skal sikre at medlemmer av 
Storfekjøttkontrollen bidrar med matkjede-
informasjon uten merarbeid. Hele dataflyten 
mellom Storfekjøttkontrollen, Dyrehelse-
portalen og slakteriene er vist i figur 2.

Dyrehelseportalen
Som husdyrprodusent er det viktigste du skal 
vite om Dyrehelseportalen at du skal oppfor-
dre og kreve at veterinæren rapporter gjen-
nom denne kanalen. Da får både veterinæren 
gjort sin plikt, husdyrprodusenten får opp-
lysninger i Storfekjøttkontrollen, og matkjede-
informasjonen kommer til slakteriet uten mer-
arbeid. Veterinæren kan også rapportere på 
Mattilsynets hjemmeside, men da må de 
 samme opplysningene også registreres  
i Storfekjøttkontrollen. Derfor, be din veteri-
nær om å velge Dyrehelseportalen! 

Hva må jeg gjøre dersom jeg IKKE er 
medlem i Storfekjøttkontrollen?
Fra 2017 er Dyrehelseportalen også åpnet som 
registreringsverktøy for husdyrprodu senter. 
Dette er primært for produsenter som IKKE er 
med i husdyrkontrollen for den aktuelle pro-

duksjonen. Plikten til å bidra med matkjede-
informasjon er sjølsagt den samme enten en  
er med i kontrollen eller ikke. Produsenter som 
ikke er med i Storfekjøttkontrollen må derfor 
rapportere gjennom Dyrehelseportalen. Det 
som skal rapporteres er behandlinger utført  
av produsenten, f.eks. parasittbehandling, men 
også helsetilstander det kan være viktig at 
slakteriet kjenner til; enten for vurdering  
i forbindelse med kjøttkontroll, eller for vurde-
ring og planlegging av transport. Eksempler  
på slike tilstander kan være halthet og gamle 
mastitter. Innloggingen i Dyrehelseportalen 
skjer med felles brukernavn og passord i land-
bruket – altså produsentnummer og tilhørende 
passord. Ved å logge inn i Dyrehelseportalen 
får du også oversikt over hva veterinæren har 
rapportert fra din besetning.

Matkjedeinformasjon
Den faglige begrunnelsen for å innføre krav 
om matkjedeinformasjon er at det skal gi en 
bedre og mer planlagt kjøttkontroll. Det skal 
brukes mer ressurser der det ut fra forhånds-
informasjon kan være økt risiko for helsepro-
blemer, og mindre der risikoen er liten. Over-
ordnet vil sjølsagt kravet bidra til bedre 
dokumentasjon, bevissthet og åpenhet. 
 Slakteriet har plikt til å innhente denne 
 informasjonen, vurdere den og dele den med 
kjøttkontrollen på slakteriet. Korrekt merking, 
innrapportering og status i Husdyrregisteret 
er den mest grunnleggende matkjedeinforma-
sjonen for storfe. 

En av grunnene til at Dyrehelseportalen er 
utviklet er at vi skal oppfylle matkjedeinforma-
sjonskravet med opplysninger av god kvalitet 
og minst mulig merarbeid for den enkelte. 
Produsenter som er medlem av Storfekjøtt-

VETERINÆRPRODUSENT

Mattilsynet

Storfekjøttkontrollen

Rapportering av legemidler

SlakterieneMatkjedeinformasjon

Matkjede-
informasjon

Figur 2: Flyt av helsedata og matkjedeinformasjon til/fra Dyrehelseportalen.

Hva er Dyre-
helseportalen?
Dyrehelseportalen er primært et regis-
t reringsverktøy for veterinærer og en 
fordelingssentral for helseopplysninger. 
Veterinærenes plikt til å rapportere 
medisinbruk er forskriftsfestet og har 
vært det siden 2010. Husdyrnæringa 
hadde da lenge vært opptatt av å få 
dette på plass. Vi vet at full oversikt  
og god dokumentasjon av medisinbruk 
er et tydelig krav fra samfunn og for-
bruker. Dyrehelseportalen skal bidra  
til at denne rapporteringen skjer med 
lavest mulig kostnader og størst mulig 
nytte – rask rapportering og deling av 
opplysningene i de sammenhengene 
det er krav om det.

Hva er matkjede-
informasjon?
Mattilsynet har innført et krav om 
matkjede informasjon – det vil si at en 
del sentrale helseopplysninger om dyra 
og besetningen de kommer fra skal 
være kjent for slakteriet 24 timer før 
slakting. Kravet er innført på grunnlag 
av EU-regelverk. Skal norsk husdyrnæ-
ring opprettholde sin konkurransekraft 
og sine fortrinn må vi nærme oss alle 
krav som handler om dokumentasjon  
av dyrehelse på en offensiv måte.

kontrollen og allerede er nøye med registre-
ringen av helsehendelser der, og har veteri-
nærer som bruker Dyrehelseportalen, behøver 
ikke å endre noe. Medlemmer av Storfekjøtt-
kontrollen som ikke har pleid å registrere 
helsehendelser der, må endre på det. Den 
største overgangen kommer for produsenter 
som ikke er med i Storfekjøttkontrollen. De  
må begynne å registrere helseopplysninger  
i Dyrehelse portalen – eller alternativt bli med  
i kontrollen og registrere det der. Når data-
flyten nå er på plass vil Mattilsynet sannsynlig-
vis følge opp matkjedeinformasjonskravet 
overfor produ senter som ikke deler denne 
informasjonen.

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

www.sisuhestoghusdyr.no
shh@sisu.no
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Om storfekjøttsatsinga  
i Hedmark

Hva var situasjonen?
For mjølkeprodusentene i fylket er Tines 
 produsentlag i de fleste områdene aktive og 
oppegående. For ammekuprodusentene er det 
et sterkt fagmiljø på Hedmarken, og det er 
også flere lokale initiativer i regionen (f.eks. 
kjøttfeklubben i Furnes). I Glåmdalen har 
«Faggruppe storfe» eksistert i mange år og  
er et nettverk av aktører i Glåmdalen og som 
arrangerer fagmøter og fjøsbesøk m.m. På 
Hedmarken er det ikke noe fast nettverk, men 
det arrangeres mange møter (særlig på Ruds-
høgda) med godt oppmøte. For Nord Øster-
dalen og Sør Østerdalen er det ikke aktive 
produsentmiljøer for spesialiserte storfekjøtt-
produsenter.

TYR Innlandet var (og er) et aktivt region-
lag, men har store avstander fra Kongsvinger 
og Hadeland i sør til Lesja og Os nord i hen-
holdsvis Gudbrandsdalen og Østerdalen. 
Regionlaget har hatt utfordringer med å få til 
oppmøte på arrangementer andre steder enn 
på Rudshøgda (som ligger på midten). Bare 
de mest ivrige i «utkantene» satte seg i bilen 
for å kjøre tre timer til Rudshøgda.

Mer enn bare faglig/sosial møteplass 
for produsentene
Det vi ønsket å oppnå i tillegg til å etablere 
faglige og sosiale møteplasser for produsen-
tene var å samle aktørene rundt storfeprodu-
sentene. Vi opplevde litt for ofte at de ikke var 
koordinerte når de hadde arrangementer, noe 

En samlet verdikjede innen storfekjøttpro-
duksjon gikk i 2014 sammen om en treårig 
satsing for økt storfekjøttproduksjon med 
hovedmålet:

«Storfekjøttproduksjonen i Hedmark skal 
øke med 20 % innen 2020 og med økt 
lønnsomhet»

Varig økning
For at ikke satsingen bare skal bli et blaff 
med fagmøter og grillkvelder er målset-
ningen med satsingen å etablere flest mulig 
varige tiltak som gir varig effekt hos de 
etablerte aktørene.

Organisering 
Storfekjøttsatsingen ledes av en styrings-
gruppe bestående;
•    Nortura SA
•    Furuseth AS
•    Fatland AS
•    Røros Slakteri AS
•    TINE SA
•    TYR
•    Hedmark Bondelag
•    Hedmark Bonde- og Småbrukarlag 
•    Fylkesmannen i Hedmark
•    Landbrukskontorene i Hedmark

Fylkesmannen har avsatt en stillingsressurs 
tilsvarende 40 % stilling for å koordinere 
arbeidet i satsingen.

Fire satsingsområder
Det er vedtatt fire satsingsområder for 
satsingen: 
1.   Øke antallet ammekyr ved særlig å ha 

fokus på de som skal starte opp
2.   Redusere antallet kalveslakt som ikke går  

til kontraktsproduksjon
3.   Kompetanseheving
4.   Bedre utnyttelsen av beiteressursene  

i hele fylket

I de kommende TYR-magasinene vil det 
være artikler om tiltak knyttet til de ulike 
satsingsområdene. I dette nummeret er det 
omtalt igangsatte tiltak innen kompetanse-
heving.

Arbeidet så langt
Til nå er det igangsatt tjue tiltak med en 
totalramme på 6,7 millioner kroner hvorav 
cirka 2,3 millioner har vært utløsende 
 midler fra ordningen «Utrednings- og 
 til retteleggingsmidlene» av BU-midlene.

Akershus og Oslo
I 2015 ble det igangsatt en storfekjøttsat-
sing i Oslo og Akershus. Denne satsingen 
har koblet seg opp mot arbeidet som gjøres  
i Hedmark da mange av tiltakene er like 
 aktuelle for begge fylkene og fordi mange  
av aktørene ville ha vært de samme.

Regionale n ettverk for storfekjøttproduksjon

Koordinator · STORFEKJØTTSATSINGEN  
I HEDMARK

Tekst: Vegard Urset

Nettverket i Nord-Østerdalen fikk med seg de to bankene i området til å finansiere en tur til 
 Glåmdalen for interesserte i Biffringkonseptet. Tretti personer. deltok på turen og Nortura og 
Røros Slakteri skulle følge opp produsentene for videre prosess i ettertid.

Gode produsentmiljøer er 
viktig for å opprettholde og å 
øke storfekjøtt produksjonen. 
Samtidig er det viktig at 
aktørene rundt storfekjøtt-
produsenten sitter på 
nødvendig kompetanse og  
er samkjørt. Med dette som 
bakteppe har det nå blitt 
etablert regionale nettverk 
for storfekjøttproduksjon  
i Hedmark.
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som førte til arrangementskollisjoner. Videre så vi at det kunne være 
nyttig å samle aktørene for erfaringsutveksling og kompetanseheving. 
For eksempel så vil de som jobber i Mattilsynet oftere være i kontakt 
med besetninger med utfordringer og en vil fort danne seg en opp-
fatning om at «de fleste er slik», mens rådgiverne i for eksempel Norsk 
Landbruksrådgivning stort sett blir kontaktet av de som er gode og vil 
bli enda bedre. Disse rådgiverne får kanskje ikke med seg at det er 
noen som har utfordringer med f.eks. dyrevelferd. Hedmark er delt  
i fire regioner og i hver region er det nå etablert nettverk av aktører 
tilknyttet storfekjøttproduksjon (produsentene er selvsagt også 
 representert). 

Nettverkenes viktigste oppgaver er:
•    diskutere aktuelle utfordringer og muligheter i produksjonen
•    sette i gang tiltak for å ta tak i de aktuelle utfordringene og mulig-

hetene (f.eks. arrangere fagmøter)
•    bygge gode produsentmiljøer (faglig/sosialt)
•    koordinere aktørenes aktiviteter
•    være en arena for erfaringsutveksling og kompetanseheving

Nettverket skal bestå av alle som på en eller annen måte er involvert i 
storfekjøttproduksjonen i regionen. Eksempel på typer aktører er vare-
mottakere, vareleverandører, tjenesteleverandører, forvaltning og faglag. 
Det varierer veldig mellom regionene hvor mange aktører som er 
 representert – alt fra under ti aktører i en av regionene til over tretti  
i regionen med flest aktører. I denne regionen deltar også banker og 
forsikringsselskaper i nettverket. Gjennom storfekjøttsatsingen har det 
i de tre regionene uten slike nettverk fra før blitt frikjøpt en person 
tilsvarende ti prosents stillingsressurs i to år for å holde tak i nett-
verket. Dette har enten vært ansatte i Norsk Landbruksrådgivning eller 
på et landbrukskontor. I disse to årene har det vært viktig å finne en 
arbeidsform som gjør at nettverkene varer også etter at finansieringen 
av disse stillingene er over.

Erfaringene så langt
Toårsperioden der noen har blitt frikjøpt for å holde tak  
i nettverkene er nå over og erfaringene viser at nettverkene 
kommer til å vare videre slik målet var. 

Nettverkene melder om at: 
•    arrangementer i de ulike deler av regionene nå blir 

 koordinert i større grad enn før
•    de som jobber i de ulike organisasjonene har blitt bedre 

kjent med hverandre, noe som gjør det lettere å ta kontakt 
når det er ting man lurer på

•    aktørene nå har et tettere samarbeid i de tilfeller det er 
aktuelt og det er rom for det

•    de har klart å skape aktivitet i fellesskap som ingen hadde 
kommet til å ta tak i dersom de hadde «sittet på hver sin tue»

•    det er noen som må ha hovedansvar for å holde tak i nett-
verkene også framover. Noen nettverk kommer til å ha denne 
oppgaven på rundgang mellom aktørene, mens i andre nett-
verk er det noen som tar på seg denne oppgaven på vegne 
av alle.

Regionale n ettverk for storfekjøttproduksjon

KRONOS KRATTKNUSER
Overlegen kapasitet og rekkevidde.

Rekkevidde på hele 4,5 m gjør at 
du når andre siden av grøfta.

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

Kraftig konstruksjon(1.055kg) 
med Hardox i hele klippehodet.

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

Bardal Gård - 7724 Steinkjer  

IMPORTØR

NYHET!

www.forsentralen.no

SE VIDEOPÅ VÅRNETTSIDE

Nettverket i Sør-Østerdalen arrangerte høsten 2015 møte om bygg til stor-
fe. Her var en innom tre fjøs hvor ett var klart for innflytting, ett var tatt  
i bruk og hadde høstet de første erfaringene og ett var om lag ti år gammelt 
og hadde gjort de første endringene etter erfaringer fra oppstarten.
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I tillegg til de tre områdene nevnt nedenfor er 
det igangsatt kompetansehevingstiltak innen-
for de tre andre satsingsområdene kalv, mor-
dyr og beite. Disse vil bli omtalt i senere TYR-
magasin når disse satsingsområdene er tema.

Storfekjøtt i videregående utdanning
Styringsgruppa i storfekjøttsatsingen er veldig 
tydelige på at en næring som ikke har fokus på 
rekruttering og utdanning vil ha vanskelig for  
å være en næring i vekst. Vi ble derfor overras-
ket da vi fant ut at ingen av landbruksskolene i 
Hedmark, Oslo og Akershus fôret fram til slakt 
oksekalvene fra mjølkebesetningen og at det 
totalt sett var åtte ammekyr til sammen på 
landbruksskolene i disse fylkene. Det er posi-
tivt at alle landbruksskolene har investert og 
fått en dagsaktuell mjølkeproduksjon, men det 
er et dårlig signal til framtidens gårdbrukere 
og rådgivere som går på skolene at storfekjøtt 
er så å si fraværende i gårdsdrifta på skolen.

Videre har prinsippet om gratis lærebøker  
i offentlig videregående skole (dvs. at en får 
låne bøker fra skolen) bidratt til at lærebøker 
innenfor relativt sett snevre fagområder som 
storfekjøtt ikke blir oppdaterte fra forlagene. 

For en næring som har økt betydelig både  
i omfang og profesjonalitet i løpet av få år er 
det ikke gunstig at lærebøker er såpass gamle 
og at man må ut av skoleområdet for å se 
storfekjøttproduksjon «live». Det kan sikkert 
være nyttig å besøke ammekuprodusenter  
i nærheten, men en får ikke delta i stellet på 
samme måte og en risikerer at en blir stående 
og høre på ammekuprodusenten fortelle hvor-
dan en gjør det før man så drar tilbake til 
skolebenken igjen.

Andre tiltak innen satsings- 
området «Kompetanse»
I tillegg til å bidra til at det etableres regionale nettverk for gode 
produsentmiljøer har det blitt igangsatt flere tiltak innen satsingsområdet 
«Kompetanse». Her er en presentasjon av noen av disse.

Storfekjøttsatsingen har med dette som bak-
teppe vært i kontakt med både skoleeier (fylkes-
kommune) og skoledriver for å løfte storfekjøtt-
produksjon mer opp på dagsordenen. Det har 
blitt utarbeidet plansjer med undervisningsmate-
riell og henvisning til aktuell faglitteratur som 
husdyrlærerne kan bruke i sin undervisning til 
senere elevkull. Flere av aktørene i storfekjøtt-
satsingen har sagt seg villige til å bidra i under-
visningen dersom det er ønskelig og det har blitt 
diskutert hvordan man kan bruke ammekyrne 
som står på gårdsbruket mer aktivt i undervis-
ningen. Det er sikkert fortsatt rom for forbed-
ringer, men vi føler at satsingen i samarbeid med 
skolene har fått storfekjøtt mer på dagsorden nå.  
Målet er at vi sammen utdanner gode, framtidige 
storfekjøttprodusenter og gode fagfolk til for-
valtning og landbruksorganisasjoner.

Kompetanseheving hos Tinerådgiverne
For mange mjølkeprodusenter er rådgiveren  
fra meieriselskapet den eneste husyrrådgiveren 
som er innom på gården. Da er det viktig at 
disse rådgiverne også har fokus på kjøttpro-
duksjon og kompetanse om dette for å gi en 
helhetlig rådgivning til produsenten. Storfe-
kjøttsatsingen har bidratt til at Tines råd givere 
får bygd opp en grunnkompetanse om storfe-
kjøttproduksjon og en henvisningskompetanse 
når en kommer til spesialiserte fagområder 
innen storfekjøttproduksjon. Gjennom dette 
øker en også fokuset på  pro duk sjonen blant 
Tines rådgivningskorps.

I Hedmark har blant annet Norturaråd givere 
vært inne i samlinger hos Tinerådgiverne for  
å snakke om kjøtt på mjølkebruket. Det merkes 
at krysning med kjøttfesemin på mjølkebruket 
er mer på dagsordenen nå enn hva det var 
tidligere. Dette er nok en trend som gjelder 
hele landet, men det virker som at det har 
slått til ekstra i Hedmark. En ser også at kjøtt 
er tydeligere med som alternativ ved utvid-
elsesplaner enn hva det var tidligere. 

Tinerådgiverne er nå tryggere diskusjons-
partnere når kjøtt er oppe som tema. 

Når lønner ulike strategier seg
Vi har sett at det er behov for mer dokumenta-
sjon/beregninger som gjør at en lettere kan dra 
opp diskusjonen om ulike strategier i storfe-
produksjonen på det enkelte bruk. 

Grunner til at en har sett dette behovet;
•    Kvoteprisene på mjølk i en del fylker begyn-

ner nå å bli så høy at det kan være verdt for 
mange produsenter å vurdere om de skal 
bruke eventuell ledig fjøsplass og vinterfôr 
på å etablere en ammekubesetning i tillegg 
til mjølkebesetningen eller til å fôre opp flere 
okser til slakt. Mange fjøs er utformet slik at 
ene enden av mjølkekuavdelingen kan deles 
av for en annen dyregruppe (som f.eks. 
 ammeku).

•    Utnyttelse av mer av gardens ressurser;  
Når mjølkekua nå samler seg mer og mer 
rundt fjøset (særlig dersom det er robot, men 
også på grunn av større besetningsstørrelse), 
så vil mer perifere beiter kunne gå ut av drift. 
I slike tilfeller kunne enkelte produsenter hatt 
en ammekuflokk i tillegg for å utnytte de 
arealene som en risikerer at går ut av drift.

•    Fortsatt hører vi om folk som vurderer det 
dithen at skal man starte med ammeku, så må 
man ha full framfôring fordi produktet ligger i 
kjøttet. For disse høres det merkelig ut at man 
selger fra seg produktet. Tilskuddstrapper, 
avregningspriser, etc. viser at i enkelte tilfeller 
lønner det seg faktisk heller å ha flere mordyr 
og selge kalven etter avvenning enn å ha 
færre mordyr og dermed færre fødte kalver 
som fôres helt fram til slaktemoden alder.  
Gardens ressursgrunnlag vil selvsagt spille inn 
her (fordelingen vinterfôr/beiteressurser, 
f.eks.). Om man skal ha bare voksne mordyr 
(pluss evt. rekruttering) gjennom vinteren 
eller om man også skal ha sluttfôringen vil 
også påvirke hvor «avansert» fjøset må være.

Med dette som bakteppe skal NIBIO lage en 
utredning/rapport der en blant annet ut fra 
tilskuddssatser, avregningspriser, priser på 
kvoteleie/-kjøp og sonetillegg ser på ulike 
strategier i driftsopplegg for en mjølkeprodu-
sent og en ammekuprodusent. Rapporten skal 
etter planen være ferdig til sommeren og ha 
tatt med seg de nye tilskuddssatsene i årets 
jordbruksavtale.

Koordinator · STORFEKJØTTSATSINGEN  
I HEDMARK

Tekst: Vegard Urset
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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

Tilpassa kraftfôr 
gir betre resultat

           

www.fiska.no

FISKÅ MØLLE AS
ROGALAND  
Tlf. 51 74 33 00

FISKÅ MØLLE 
ETNE AS 
Tlf. 53 77 13 77

FISKÅ MØLLE 
TRØNDELAG  
Tlf. 73 85 90 60

FISKÅ MØLLE
FLISA 
Tlf. 62 95 54 44

Ein god fôringsstrategi er ofte det som 
skal til for at du skal nå dine mål. Hos 
Fiskå Mølle får du dedikerte rådgivere 
som hjelper deg å oppnå en optimal 
produksjon.

Populære kraftfôr til 
slakteokser og ammeku

• TOPBULL
Eit robust kraftfôr tilpassa slakteoksar 
på intensiv fôring.

• NOR500
Prisgunstig all-round kraftfôr.

• MAXAMMONBYGG
Eit basisk fôrmiddel (pH ca 9) som kan 
fôrast i store mengder.

• SAU/LAM APPETITT
Trass namnet viser erfaringar at eldre 
kalvar veks og trives godt på dette 
fiber- og proteinrike kraftfôret sjølv i 
store mengder.

For ein tilpassa fôringsstrategi 
til okse og ammeku, kontakt: 

Kjell-Rune Vik
Produktsjef drøvtyggerfôr
Mob: 982 61 270

E-post: kjell-rune.vik@fiska.no
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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 27 % økning 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.

•

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 

Vi er tilstede på 
"Staur Okseauksjon"
 29.04 2017



Det er den enkelte oppdretter som via Storfe-
kjøttkontrollen melder på aktuelle kalver til 
test. Dette må gjøres innen 10.05.2017. All 
påmelding er nå elektronisk. Det vil ikke 
 sendes ut påmeldingsskjema til våre medlem-
mer med TYR Magasinet slik det har vært 
gjort tidligere. Det vil ligge informasjon om 
hvordan skjema skal fylles ut på www.tyr.no 
Ved påmelding skal det sendes inn hårprøve 
av oksekalven for avstammningskontroll, 
sammen med hårprøven sender du på vanlig 
måte med skjema for avstamningskontroll. 
HUSK: MERK SKJEMA MED «MULIG TEST-
OKSE». Dersom det ikke er lagret biologisk 
materiale av mor og/eller far fra før, må dette 
også sendes inn. Oppdretter kan reservere 
seg mot stambokføring av oksen dersom den 
ikke blir tatt ut til test. Oppdretter betaler da 
bare for avstamningskontrollen.
Instruks for dette finnes på TYRs hjemme-
side. Hårprøvene må være mottatt hos 
Biobank innen to uker etter påmeldings-
fristen.

Interessant avstamning?
Se oksekatalogen for 2016 eller www.tyr.no 
for oversikt over hvilke okser vi ønsker å teste 

ut kommende sesong. Dersom du er usikker 
kan du kontakte fagansvarlig avl Kristian 
 Heggelund på tlf. 951 34 105, eller det 
 respektive raselags avlsutvalg.

Avlsverdiberegning
Opplysningene om dyret må være registrert  
i Storfekjøttkontrollen innen 03.04.2017 da 
det kjøres avlsverdiberegning 05.04.2017. For 
at okser skal være aktuelle for test må de ha 
avlsverdier ved denne beregningen. Det er 
derfor svært viktig at kalven ligger inne med 
korrekt avstammning, fødselsdato og vekt.

Påmelding
For at oksen skal være aktuell for test,  
må følgende være oppfylt:
•    Oksen må være født mellom 21.12.16  

og 31.03.17.
•    Oksen må være stambokførbar og av en av 

rasene Limousin, Charolais, Hereford, Aber-
deen Angus eller Simmental.

•    De ulike raselagene har kommet med ønsker 
om hvilke okser de ønsker å teste kalver etter. 
Prioriterte fedre er oppgitt i oksekatalogen 
2016. Kontakt TYR eller raselagets avlsutvalg 
dersom du trenger informasjon om dette.

Har du en kommende toppokse?
•    Oksen må være normalt eller lett født.
•    Oksens fødselsvekt må ikke være for høy  

(se regelverk på www.tyr.no).
•    Oksen må være innmeldt i Storfekjøtt-

kontrollen, ha innrapportert fødselsvekt og 
ha egen avlsverdi. Anbefalt forbokstav for 
2017 er M.

•    Regelverk for fenotypetest av Kjøttfe  
i  Norge kan leses på www.tyr.no.

•    Benyttet sæd og/eller embryo fra utlandet 
de siste fem år, samt levende importete dyr  
i samme periode skal være importert i hen-
hold til KOORIMPs regelverk. Utenlandsk 
sæd/embryo importert etter 01.07.2011, 
skal ha oppfylt KOORIMPs tilleggskrav til 
dokumentasjon ved importtidspunktet.

•    Besetningen kan ikke ha sæd/embryo som 
ikke overholder KOORIMPs tilleggskrav til 
dokumentasjon på privat dunk.

•    Besetningen skal ikke være pålagt veterinære 
restriksjoner eller hatt levende importerte 
dyr (født i utlandet) inn i besetningen siste 
tre år.

•    Spørsmål kontakt Kristian på  
tlf. 951 34 105 eller kristianh@tyr.no.

72179 Jovial av Utgårdstrøen PP
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HJØRNE

En foreløpig genetisk  analyse 
av data fra Staur
Seleksjonen av okser basert på dagens rang-
tall er en fenotypisk seleksjon, som betyr at 
det kun er dyrets egenprestasjon som blir 
vurdert og er grunnlag for om oksen blir 
seminokse, salgsokse eller slaktet. Fenotypen, 
registreringen av egenskapen, består av gene-
tikk og miljø. Det er kun dyrets genetikk som 
er arvelig, og vi er derfor mest interessert i å 
vite oksenes genetiske prestasjon kontra den 
fenotypiske prestasjonen. 

Etter snart 20 år med fenotypetest på 
Staur er det nå tid for å beregne genetiske 
parametere av informasjonen som er samlet 
på teststasjonen. Som en start valgte jeg å se 
på tilvekst, grovfôropptak (GFO) og fôrutnyt-
tingspotensial (FUP) i en genetisk analyse. Jeg 
hentet da registreringene for disse tre egen-
skapene fra rangtallene, slik at registreringene 
jeg brukte er de samme som ble brukt for 
utvelgelse av oksene den gang de var på test. 
Data fra alle okser som fullførte sin testom-
gang fra 2000/2001 og fram til 2015/2016 
var inkludert i analysen. 

I en genetisk analyse blir oksens resultat for 
den aktuelle egenskapen korrigert for ulike 
faktorer som kan ha påvirkning på registre-
ringen, som for eksempel rase og testomgang, 
samt at det korrigeres for slektskapet. Det er 
denne slektskapskorrigeringen vi er interes-
sert i, da denne gir oss verdien av det enkel-
tes dyr genetikk, altså avlsverdien. Da blir det 
ikke bare tatt hensyn til den enkelte okses 
fenotypiske egenprestasjon, men også presta-
sjonen til oksens slektninger. I denne sam-
menheng betyr det oksens halvbrødre, og 
eventuelt far og dennes halvbrødre dersom 
disse også har vært på Staur. 

Arvegraden sier noe om hvor mye av varia-
sjonen vi ser i prestasjonene som skyldes 
genetikk og hvor mye som skyldes miljø. 
Arvegraden presenteres som et tall mellom 0 
og 1. Av analysene jeg gjorde her, presentert  
i tabell 1, så ser vi at tilvekst og GFO har 
høye arvegrader, henholdsvis 0,46 og 0,40. 
Arvegraden for FUP er noe lavere på 0,23. 

De estimerte genetiske sammenhengene 
mellom egenskapene er presentert i tabell 2. 
Den genetiske sammenhengen mellom tilvekst 
og grovfôropptak var positiv, gunstig og 
moderat høy, med en verdi på 0,60. Dette  
er logisk, da et dyr som har stort genetisk 
 potensiale for å vokse også trenger et stort 
genetisk potensiale for å få i seg nødvendig 
næring som kreves for å vokse. Kort sagt, den 
som spiser mye vokser mye, og omvendt. Den 
genetiske sammenhengen mellom grovfôropp-
tak og fôrutnyttingspotensial er også moderat 
høy, men denne korrelasjonen er ugunstig. 
Dette vil si at høyt grovfôropptak kan bety 
dårlig fôrutnyttelse. Gitt at man har to okser 
som begge veier like mye og som har en lik 
daglig tilvekst, så vil den oksen som spiser 
mest være den oksen som utnytter fôret sitt 
dårligst. Analysen viste også en lav genetisk 
og gunstig sammenheng mellom tilvekst og 
fôrutnyttingspotensial, noe som vil si at dyr 
som vokser godt 
trolig utnytter maten 
de spiser godt. 

Disse resultatene 
forteller oss at det er 
viktig å se på alle tre 
egenskapene i avls-
arbeidet, mye på 

grunn av den ugunstige genetiske sammen-
hengen mellom grovfôropptak og fôrutnyt-
tingspotensial. Ensidig avl på høy tilvekst vil 
gi store dyr som spiser mye, men som kanskje 
ikke utnytter fôret best mulig. Ensidig avl på 
høy fôr utnytting vil gi effektive dyr, men siden 
høy fôrutnytting gir lavere fôropptak vil man 
også avle dyrene mindre (dyr som spiser lite, 
blir små). Så dyret vil være lite, men super-
effektivt. En balansegang mellom økt tilvekst 
og god fôrutnytting er viktig for å få det 
resul tatet vi ønsker.

Arvegrad

Tilvekst 0,46

Grovfôropptak 0,40

Fôrutnyttingspotensial 0,23

Tabell 1: Estimerte arvegrader for tilvekst, grov-
fôropptak og fôrutnyttingspotensial beregnet 
basert på data fra Staur.

Tilvekst Grovfôropptak

Grovfôropptak    0,60 (0,19)

Fôrutnyttingspotensial ÷0,21 (0,28) 0,62 (0,20)

Tabell 2: Estimerte genetiske sammenhenger (standardavvik) mellom tilvekst, 
grovfôropptak og fôrutnyttingspotensial beregnet basert på data fra Staur.

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 Nå er TYR på facebook, 
søk oss opp og vær med 
i diskusjonene!
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• Dyrevognene kan spesialbygges etter eget ønske. Leveres fra 5–12 meter som stander
• Dansk kvalitet, helsveiste vogner  av høy kvalitet.
• Vi selger og grashengere, kornhengere og dumperhengere fra samme produsent.
• Ta kontakt for et godt tilbud.

              For mer info:  www.rilas.no | MOBIL: 977 41 926 | E-POST: post@rilas.no

Lakkerte og galvaniserte dyrevogner
 Som eneimportør av NOC Agro sine hengere i Norge, kjører vi nå kampanje frem mot våren

www.fkra.no  •  www.felleskjopet.no

Pluss Bolus Kalsium 
Til melkekyr på kalvingsdagen. 
Produktet frigjør raskt kalsium i 
vomma og begrenser 
risiko for melkefeber.

Pluss Bolus Sinku 
Tilskudd av mikromineraler 
og vitaminer til sinkyr når det 
ikke brukes annet mineral- 
og vitamintilskudd.

Pluss Bolus Storfe 
Tilskudd av mikromineraler til 
storfe på beite/grovfôrrasjoner, 
når det ikke brukes annet 
mineral- og vitamintilskudd.

Bedre helse
 med Pluss Bolus

Pluss_Bedre helse med Bolus_A5_annonse_Mars-2016_FKRA.indd   1 16.03.2016   23:24:34
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            GALLOWAY
Nytt

fra

World Galloway Congress ble avholdt fredag 
5. til onsdag 10. august, i den lille byen Gret-
na Green helt sør i Skottland, 15 minutters 
biltur fra den nordligste byen i England; Car-
lisle. Kongressen blir holdt annethvert år, og 
har typisk deltakere fra Canada, USA, Austra-
lia, New Zealand, Tyskland, Østerrike, Sveits, 
UK og Irland. Kongressen hadde også repre-
sentanter fra mindre land (mht. Galloway-
oppdrett), som Estland, Finland, Russland, 
Uruguay, Danmark og Norge. 

World Galloway Congress 2016
Lørdag 6. august:
Nasjonal Galloway-kåring på Dumfries 
Agricultural Show, som en del av World 
Galloway Congress 2016
Kongressen hadde et samarbeid med det 
årlige Dumfries Agricultural Show i byen 
Dumfries, ikke langt fra Gretna Green. Følgelig 
var det på årets Dumfries Show lørdag 6. 
august en ekstra stor nasjonal mønstring og 
kåring av dyr av rasene Galloway (her mener 
de da hovedsakelig svart Galloway, evt rød), 
Belted Galloway, samt noen færre eksempla-
rer av White Galloway og en undergruppe 
som heter Riggit. Champion of the Show ble 
for øvrig en svart Galloway-okse. http://www.
dumfriesshow.co.uk/

Søndag 7. august
World Galloway Conference
Konferansen er det offisielle møtet som hol-
des hvert annet år, hvor man rapporterer fra 
de ulike landenes nasjonale arbeid. Her leser 
man opp, evt holder en presentasjon av arbei-
det i det aktuelle landet. Man vedtar også 
hvor kongressen 6 år fram i tid skal holdes. 

I USA, Canada, UK/Irland og i Australia, 
skiller man tydelig mellom Galloway (svarte, 
evt røde) og Belted Galloway. Disse landene 
var derfor alle representert med to nasjonale 
organisasjoner; Galloway-organisasjonen, som 
i praksis er svart Galloway, samt den nasjonale 
Belted Galloway-organisasjonen. Tyskland er 
unntaket blant de store landene, her har man 
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Veistad Charolais ved Erling Gresseth
Veistad • 7520 Hegra • Mobil 918 77 315 • Faks 74 82 79 25 • veistad@online.no • www.veistad.no

– funksjonell canadisk genetikk!

Winn Man Skaggs 663X er den «hotteste» oksen 
i Canada for tiden. Ali Trade-sønnen går tilbake til 
sikre linjer fra Sparrows-besetningen med Sparrows 
Durango/ABC Latoro på morsiden. En rå produk sjons-
 okse med masse tilvekst og kjøtt.

Nytt fra Veistad Charolais;

– funksjonell canadisk genetikk!

Winn Man Skaggs og XAL Firestruck

Veistad • 7520 Hegra • Mobil 918 77 315 • Faks 74 82 79 25 • veistad@online.no • www.veistad.no

Vi har også bedeknings -klare sønner etter andre kollete, kjøtt-satte mellom-typer. Kom gjerne innom for en titt!

XAL Firestruck 3Z  er sønn av den amerikanske 
toppoksen Mr. Fire Water som igjen er sønnesønn 
av matadoren og morfaroksen LT Wyoming 
Wind. På morsiden ny genetikk fra Medonte-
besetningen. Moderne canadisk kvige-
bedekker som gir tidlig slaktemodne dyr.

felles stambokføring og felles organisasjon  
for hele bredden i Galloway-rasen. 

Blant en del, særlig av de skotske oppdret-
terne, som jo er de originale, var det tydelig at 
det var Galloway (svart) som var selve rasen. 
Dyrene er typisk noe større og mer langbente 
enn Belted Galloway. Skottene ser typisk på 
Belted Galloway-oppdrettere som hobby-
bønder eller bybønder. Men det er ingen tvil 
om at det er Belted-utgaven som vekker mest 
interesse; i mange av landene er derfor Belted 
Galloway den dominerende varianten.

Mandag 8. august til onsdag 10. august
Disse dagene var lagt opp med to gårdsbesøk 
hver dag hos lokale Galloway-oppdrettere, 
samt en avsluttende sosial del. Vi fra Norge 
avrundet besøket etter et gårdsbesøk, men 
dette gårdsbesøket var nok var det best orga-
niserte; 250 kongressdeltakere satt/sto i  
10 åpne forvogner trukket av traktorer og ble 
transportert rundt på et 800da stort beite-
område hvor det var ca. 200 Galloway-kyr 
foruten kalver; 100 Black Belted , 30 Red 
Belted og 70 White.

World Galloway Congress de neste seks år
I september 2018 er det ny kongress  
i Adelaide, Australia, i forbindelse med dyre-
utstillingen The Royal Adelaide Show.
I 2020 vil konferansen være i USA
I 2022 vil konferansen være i Sveits  
(vedtatt på konferansen i Skottland 2016)
Er du Galloway-interessert og reiseglad,  
kan det være vel verdt å ha dette i tankene 
mht. ferieplanlegging.
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            TYR INNLANDET
Nytt

fra

En turglad gjeng møttes  
på Gardermoen for avreise  
til Tyskland.

Denne gangen hadde styret valgt å bruke et 
reiseselskap for å organisere turen, og for å 
ha en reiseleder. Marit Aadnøy fra Reisegleder 
AS møtte oss på Gardermoen i god tid før 
boarding.

Vi ankom Tyskland og München ca. 12.30 
og satte oss rett på ventende buss, for videre 
transport til lunsj i Restaurant Zum Alten Wirt 
i Mauern. Etter en riktig god lunsj gikk turen 
videre til Georg Sixt. Han hadde en Limousin 
avlsbesetning med 60 mordyr, og direkte 
omsetning av storfekjøtt.

Gårdsbesøk
Videre gikk ferden til et besøk hos Gut 
 Romenthal i Diessen. Gut Romenthal driver 
med ammedyr av typen Charolais og har 25 
kuer. I tillegg driver de med direktesalg av 
storfekjøtt av høy kvalitet. I tillegg driver de 
selskapslokaliteter og har til og med egen 
kirke på gården.

Besøk hos bonden Martin Augustin i Fried-
berg som driver med Pinzgauer kjøttdyr. Han 
har 50 kuer og fem okser av denne østerikske 
rasen og har nylig investert i nytt fjøs med 
flertaks-system:

 
Besøk hos Josef Krätz som driver German 
Wagyu Academy med ansvar for oppdrett av 
denne rasen i Tyskland. De har 25 kuer. Svært 
moderne drevet bruk med høy kunnskap om 
fôring:

 
Gjestfrie tyske kolleger
Vårt inntrykk fra turen var at de tyske 
 brukerne vi besøkte var driftige optimister. De 
vi besøkte omsatte alle sammen sitt eget kjøtt, 
og fikk ut en god pris, også etter norsk måle-
stokk. Vi i styret har snakket om at vi har noe 
å lære av våre tyske kolleger; nemlig den store 
gjestfriheten. De svarte villig på alle mulige 
spørsmål og vartet opp med enkel servering  
i sine respektive fjøs.

Alt i alt en kjempefin tur, godt planlagt og 
gjennomført. Marit Aadnøy og lederen for det 
Bayerske kjøttfe laget hadde lagt opp til 
interessante besøk. Og sammen med veteri-
nær Birgitta Blohmann, opprinnelig fra Tysk-
land, fikk vi gode faglige oversettelser.

Studietur for TYR Innlandet 
Bayern, Tyskland 28. – 30. oktober 2016

Vest-opplendinger med drag på tyske damer.Knut Tore Grønvold (t.v.) og Hans Gunstad.

En meget interessant fjøsløsning og alle de drifts-
bygningene vi så var meget solide bygg, gjort  
med godt håndverk. Som det går frem av disse 
bildene, bruker tyskerne mye tre i sine bygninger.

Hos Gut Romenthal. Foto: Berit Glimsdal Grønvold

TYR Innlandet
har nå over 400 medlemmer. Dette forplikter. 
Utfordringen er de store geografiske 
 avstandene, men målet vårt er å øke aktivi-
tetene. Det er et stort ønske om både faglige 
og sosiale aktiviteter. Etter oppfordring vil 
neste årsmøte bli lagt til en helg.

Sommertreffene er populære, denne som-
meren er datoene satt til lørdagene 10. juni  
og 12. august. Til høsten blir det også i år  
en fagtur. Detaljer om dette kommer senere.

Julemøtet vårt er det mest populære arrange-
mentet. Først drar vi på fjøsbesøk, i år var vi hos 
familien Ingvoldstad. Deretter er det tradisjonell 
julemiddag med 
ribbe og riskrem 
på Norturas 
anlegg på Ruds-
høgda. De siste 
årene har vi 
vært rundt 100 
til mat!

Fra juletreff hos Anne og Johan-
nes Ingvoldstad. Foto: Else Engen
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Store pene lyse dyr med god kjøttfylde, lite fett, fin beinbygning og 
gode morsegenskaper.

Blonde d'aquitaine har sin opprinnelse fra sørvest Frankrike, hvor den 
er den dominerende kjøttferase, Her er det også steder med vintre og 
kulde som i Norge. I Frankrike er de den tredje største kjøttrasen.

Rasen er hardfør, og takler moderne kjøttfehold godt. Med god fôr-
ing og godt stell, gir de veldig bra tilbake i form av tilvekst og klassifi-
sering. De egner seg også veldig godt i krysning med andre raser. En 
Blonde-okse kan brukes i krysning på kuer og kviger av de fleste andre 
tyngre raser, og også kuer av lettere raser.

Kalvene er langstrakte, og sammen med den forholdsvis spinkle 
 beinbyggingen, gjør det at kalvingene stort sett går veldig greit. 
 Forutsatt riktig foring og stell av kviger og kuer.

De Blonde-dyrene er håndterbare, og har et lett lynne å jobbe med.
Dyra har veldig god muskelfylde. De kan fôres hardt, dyra utnytter 

foret godt og du oppnår god tilvekst, men allikevel blir det lite fett.  
Det gir et magert og sunt, men velsmakende kjøtt.

Slaktedyra plasserer seg derfor i toppen av EUROP-skalaen, de har  
en høy slakteprosent – oppmot 60 %, og det er sjelden fettrekk, sjøl 
med høye slaktevekter på oksene. Men rasen gir også god klassifisering 
ved lavere slaktevekter, – også under 350 kg.

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

            BLONDE D'AQUITAINE
Nytt

fra

Blonde d'aquitaine

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 13 761

Blonde d’Aquitaine

Foto: Trond Vidar Berge

Avlsarbeid
I Norge er rasen for liten til at det drives nasjonalt avlsarbeid, derfor  
er den norske avlen basert på import av semin. De siste årene har all 
importert semin i regi av Blonde-foreningen/  TYR vært fra Evolution  
i Frankrike.

Det er i Frankrike en finner den største populasjonen med gode  
Blonde-dyr, og Evolution har et veldig avansert opplegg for utvelgelse, 
testing og avkomsgransking av potesielle seminokser. Bl.a. settes døtre 
av aktuelle okser også inn på stasjon for testing. En oppnår dermed 
meget sikre tall også for døtres fruktbarhet, kalvingsforløp, melkeytelse 
og andre viktige morsegenskaper.

Når vi velger ut seminokser ser vi etter gode allroundokser.  
Med ekstra stor vekt på kalvingsegenskaper og melkeevne. 

For en del år siden fikk Blonde (og Tiroler) muligheten for å ha noen   
okser på Staur for testing. Dette for å kunne vise fram rasen og dens 
egenskaper. Denne muligheten har vi ikke hatt seinere.
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            TYR AKERSHUS
Nytt

fra

Det var 38 medlemmer, hvorav 22 stemme-
berettigede, som møtte på årsmøte 3. mars  
i Bjørkesalen i Sørum. I tillegg til vanlige 
årsmøte saker, hadde vi et flott foredrag fra Laila 
Aas som ga oss faktaopplys ninger rundt rødt 
kjøtt, forurensning og helse. Her fikk vi mye bra 
informasjon som vi kan ha med oss i diskusjo-
ner vi møter om klimagasser fra landbruket og 
ernæring. I tillegg møtte Torill Helgerud fra TYR 
sentralt og informerte om aktuelle saker i TYR.

Bodil Buraas ble takket av som leder i styret 
og ny leder ble Kristen Svarstad som driver 
med både mjølk og ammekuproduksjon i 
Sørum. TYR Akershus har mange aktiviteter  
på kalenderen for 2017, med blant annet 
fjøs møter, sommertreff, fagtur og arrangement 
i samarbeid med prosjektet økt storfekjøtt-
produksjon i Oslo og Akershus. Etter årsmøtet 
var det tre-retters middag på menyen med 
selv følgelig storfekjøtt i hovedretten. 

Nytt styret i 2017
Leder: Kristen Svarstad
Styret: Bodil Buraas Melbye
 Jørgen Thorshov
 Jens Kr Hauglid
 May-Lis Hoel
Vara: Harald Western
 Marius Digerås

Åpent fjøs 
Over 100 møtte 16. mars på åpning av fjøset 
til Arne Erik Nilsen i Årnes. Fjøset som er et 
tallefjøs med åpen front og plass til 50 kyr,  
er levert av SISU. Arrangementet var et sam-
arbeid med TYR Akershus, Sisu og Nortura. 

Årsmøte TYR Akershus

Arne Erik informerte om drifta på garden og 
Kenneth Rønnestad fra SISU om byggeproses-
sen. Det ble overlevert gaver fra både TYR 
Akershus og Nortura. 

Prosjekt økt storfekjøtt i Oslo og 
Akershus
TYR Akershus er i samarbeid med Fylkes-
mannen i Oslo og Akershus m.fl. engasjert  
i prosjektet Økt storfekjøtt i Oslo og Akers-
hus. To viktige delmål i dette prosjektet vil 
være beitebruk og kunnskap/kompetanse. Det 
planlegges derfor en del aktiviteter rettet mot 
nettopp dette høsten 2017.

Go'kalven ammeku
Kalvetap er høyt i ammekuproduksjonen, 
med en tapsprosent frem til avvenning på 
ca. 7 %. Dette representerer mye penger 
for deg som ammekuprodusent. 

Go'kalven er et grundig, praktisk rettet 
kurs som passer for grupper på ca. 10 stk. 
Det gir deg gode faglige forutset ninger 
for å planlegge og gjennomføre kalveopp-
drett ditt på de premisser du har på din 
gård. 

Du får en grunnleggende innføring  
i kalvens utvikling og behov, og hvordan 
du kan styre ulike faser av kalveopp drettet. 
I ammekuproduksjon er sam spillet mellom 
ammeku og kalv avgjør ende. Godt stell og 
rett fôring av ammeku er nødvendig for å 
lykkes med oppdrettet av ammekalven.

Go'kalv kurset inneholder:
•    3 kursdager med tema: fôring, 

 oppstalling, miljø og helse hos kalv.
•    Dele erfaringer og diskutere aktuelle 

problemstillinger med motiverte  kolleger, 
Tine-veterinær og Nortura-rådgiver.

•    Se kalveoppstalling og –stell på flere 
fjøs.

•    Praktiske vinkling og tilnærming  
til problemstillingene.

Kurset vil ha en kursavgift og innbydelse  
vil sendes ut til høsten.

Kunne du tenke deg å delta på et slikt kurs 
eller ønsker mer informasjon så kontakt 
Elisabeth på telefon 918 34 180.

Ammekuskolen – to dager eller kvelder 
med innføring i ammekuproduksjon. På dette 
kurset vil det være en gjennomgang av de 
mest sentrale temaene som er viktig for å 
lykkes. Kurset er beregnet på den som er 
nyetablert eller ønsker å starte opp.
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Aktiviteter i Trøndelag
Det nyvalgte styret for TYR 
Trøndelag, som kom på plass 
under årsmøtet 21. januar i 
år, jobber med planlegging av 
aktiviteter for året.

Nylig ble det avholdt årsmøte i TYR sentralt 
og der gav styreleder en god del perspektiver 
i en årsmøtetale som mange opplevde både 
velformulert og perspektivrik. I den talen ble 
det satt ord på mange tanker som har rele-
vans for hvert enkelt TYR-medlem. Det var 
ord som samarbeid, lojalitet, solidaritet, raus-
het, optimisme, ressurser, bærekraft og lønn-
somhet.

Det ble benyttet en metafor fra det mari-
time miljø som mange kjenner seg igjen i. Den 
beste seilingsvinden er engasjerte medlem-
mer. Den beste balasten er saklig og positivt 
engasjement. Da går seilbåten TYR framover 
endog i motvind. En bråttsjø preller fort av. 
Aldri før har vår næring hatt så store mulig-
heter. Mannskapet om bord i seilbåten – de 
ansatte – jobber godt og målrettet.

I Midt-Norge er det store uutnyttede res-
surser som kan benyttes til mer storfekjøtt-
produksjon. Vi som tillitsvalgte må se oss selv  
i en større sammenheng og tenke både opp-
over og nedover i organisasjonen. Disku-
sjonen innad i organisasjonen går langs flere 
akser: hvem skal prioriteres stor eller lite, nord 
eller sør, lavlandet eller fjellbygdene osv. 
Styret for TYR Trøndelag vil forsøke å tenke 
mest mulig inkluderende og søke å skape 
arenaer for både gamle og nye medlemmer. 

Vi vil gi oppmerksomhet både til organisa-
sjonsarbeid, spredning av informasjon, inn-
flytelse, veiledning og sosiale perspektiver.

Bakteppet er et stort potensiale
Slik situasjonen oppleves nå, har det nok aldri 
vært større potensiale for en videre positiv 
utvikling for ammekuproduksjon i landsdelen. 
Vi opplever en stor og økende interesse for 
storfekjøttproduksjon fra flere hold. For 
amme kuprodusenter som har holdt på noen 
år er dette både inspirerende og motiverende. 
De jobber målrettet og langsiktig for å oppnå 
stadig bedre resultater. Bakteppet for det 
interessante potensialet styret ser, er selv-
følgelig det store og økende underskuddet  
av storfekjøtt i landet og de store uutnyttede 
beiteressursene i vårt langstrakte land. Det 

har vært en ganske stor økning i antall amme-
kyr i Norge de senere år, både renrasede og 
 krysninger. Men dette antallet bør øke raskere 
i årene som kommer.

Informasjon/faglig arbeid
Styret har en ambisjon for satsing på fagsam-
linger for medlemmer og potensielle medlem-
mer.  De viktigste aktivitetene vil måtte skje 
andre halvår. I første halvår vil hovedfokuset 
ligge på planlegging og gjennomføring av det 
som skal skje i tilknytning til Agrisjå.

Motivere for at flere skal bli  
Godkjent Aktiv Avlsbesetning
Styret i TYR Trøndelag ser betydningen av  
at ammekuoppdrettere veier dyrene sine og 
bruker norsk semin. Dette temaet er gitt 
betyde lig oppmerksomhet allerede og vil 
fortsatt være et tema som skal ha prioritet. Det 
er alt for få som veier dyrene sine regelmessig, 
særlig avvenningsvekt og ettårsvekt. Både av 
hensyn til det nasjonale avlsarbeidet og 
 verdien for den enkelte bonde som 
beslutnings underlag, vil dette ha 
 oppmerksomhet framover.

Agrisjå 2017
Planleggingsarbeidet for den store landbruks-
messa Agrisjå 2017 har pågått lenge og er  
i den mest intense fase nå. TYR er påmeldt 
som messedeltager og alle raselag er invitert 
til aktiviteter som inkluderer både levende dyr 
eksponert og annet etter raselagenes initiativ. 
Alt ansvar for aktiviteter som inkluderer 
 levende dyr tilligger hvert raselag, både hva 
gjelder planlegging og gjennomføring. Alle 
raselagene inviteres til å delta på TYR sin 
stand og oppfordres til å besørge tilstrekkelig 
informasjons- og brosjyremateriell. TYR Trøn-
delag vil konkretisere og gjøre en detaljplan-
legging av aktiviteter i tilknytning til Agrisjå i 
tiden fram mot messa som avholdes 25. – 27. 
august i Stjørdal.

Rekruttering
Det legges stor vekt på å få med unge amme-
kuprodusenter i miljøet, både faglig, sosialt 
og organisatorisk. Unge gårdbrukere som går 
med planer om å investere innen ammeku-
produksjon er også en viktig målgruppe.

Seminbruk særlig i melkebesetninger
TYR Trøndelag er opptatt av bruksdyrkrys-
ning på melkebruket. Dette er et veldig stort 
potensiale som vi bare så vidt har begynt å 
høste av. Etter hvert som tilgangen på kjønns-
separert semin av melkekveg blir bedre, vil 
færre kyr være nødvendige for rekrutteringen 
til produksjonsdyr. Dette vil i større grad åpne 
for at melkebrukene kan øke andelen insemi-
nering med kjøttfe, hvilket utelukkende vil 
være positivt for alle berørte parter. Denne 
tematikken vil vi ha fokus på i det faglige 
arbeidet vi planlegger gjennom året

Vi heier på ammekua!

            TYR TRØNDELAG
Nytt

fraStyreleder · TYR TRØNDELAG

Tekst: Asmund Wandsvik

Foto: Fra TYR-arkivet
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Storfekjøttkontrollen www.animalia.no

Mina Klaseie

Avlsplan klar! 
En annen stor nyhet i Storfekjøttkontrollen 
denne våren er avlsplan. Denne har vi laget  
i tett samarbeid med Tyr. Nå er den endelig 
klar og vi håper dere vil ta den i bruk. Den er  
i første omgang tilpasset renraseavl. Det ligger 
en del regler til grunn for hvordan den 
 fungerer. Mer om dette på neste side samt 
under Hjelp inne i selve avlsplanen. 

Storfekjøttkontrollens 
årsmelding 2016 
Storfekjøttkontrollens årsmelding med stati-
stikk fra året 2016 er ferdig i trykken og sendt 
ut til de som bestilte den under Egne valg i 
weben. Den ligger også på vår hjemmeside. Vi 
har flere eksemplarer på lager. Ønsker du den 
tilsendt? Send e-post med navn og adresse til 
brukerstotte@animalia.no

Helseattester lansert
Endelig har vi fått på plass ferdigutfylte helseattester til bruk ved salg av livdyr. Det er tre ulike 
attester: en til individet, en til buskapen samt en egenerklæring. Ved salg av dyr skal det følge 
individattest på hvert enkelt dyr, mens det er tilstrekkelig med en buskapsattest og en egener-
klæring per gruppe dyr som selges sammen. Alle helseattestene er samlet under Rapporter > 
Helseattest. Vi anbefaler på det sterkeste at disse attestene benyttes ved alle livdyrsalg. Som 
kjøper anbefaler vi også at du krever helseattester på dyra du kjøper.

Nye avlsverdier klare
Vårens avlsverdier er nå beregnet og publisert 
i Storfekjøttkontrollen. Du finner avlsverdiene 
lettest fra din Oppslagstavle hvor det er link 
direkte til avlsverdiene. For mer informasjon 
om hva de ulike indekser innebærer og betyr, 
se tyr.no > avl > avlsverdier

Påmelding av okser  
til test på Staur
Vi minner om fristen for påmelding av okser  
til test på Staur som er 10. mai. Påmeldingen 
registreres samme sted som man bestiller 
avstammingskontroll inne i Storfekjøtt-
kontrollen. Ikke nøl med å melde på dine 
testkandidater!

Endring i telledatoer for 
produksjonstilskudd
Som sikkert de fleste har fått med seg vil det  
i 2017 være nye telledatoer for produksjons-
tilskudd. Ny telledato for husdyr er 1. mai 
med søknadsfrist 15. mai. Den gamle 
 august søknaden erstattes av ny telledato  
1. oktober med søknadsfrist 15. oktober.  
Fra 2018 vil maiomgangen (innført 2017) 
erstattes av telledato 1. mars og søknadsfrist 
15. mars. I 2018 blir mars og oktober eneste 
søknadstidspunkter. For mer informasjon se 
landbruksdirektoratets hjemmesider.

Eksempel på helseattest buskap. Denne bør følge alle livdyrssalg sammen med attest for individ og 
egenerklæring.

Hjemmesiden til Animalia har kommet i nytt 
og fresht utseende. Vi håper du tar deg tid  
til å titte på den, at du finner frem til det du 
ønsker og at du liker det du ser! Målet er at 

den skal vise bredden av hva Animalia gjør på 
en bedre og ryddigere måte enn den gamle 
versjonen gjorde.

Animalia.no i ny drakt
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•   Særdeles gode tall for kalving på NRF
•   Meget god på fødselsforløp
•   Bra på tilvekst og slakteklasse
•   Forventes å avle døtre som melker bra

70104 KB Granit

•   Gir døtre med mye melk
•   God på tilveks og slaktevekt
•   Bør brukes på ku

70080 Express av Oppegård

Charolais har redusert antall kalvingsvansker og har nå 
færrest av de tunge rasene.

Charolais har høyest slaktevekt og har stadig økning 
på slaktetilvekst.

Charolais har lavest kalvingsintervall av kjøttferasene.

–  har egenskapene som betyr noe
Charolais

•   Svært gode tall på kalving
•   God på tilvekst
•   Høy slaktevekt

70106 Gideon av Stang

•   God på tilvekst
•   Høy slaktevekt
•   God slakteklasse
•   Anbefales bare på ku

70118 Henrik av Huser

•   God på slaktevekt
•   God slakteklasse
•   God tilvekst

70123 Hannibal av Bø

•   Morfarokse og lettkalver
•   Gode tall på kalving direkte 

i bruksdyrkrysning
•   Gir døtre med gode kalvingsevner
•   Gir døtre som melker bra

70079 Espen av Bakke

ÅRETS ELITEOKSER
Tall fra Storfekjøttkontrollens årsmelding 2015

FOTO ELITEOKSER: JAN ARVE KRISTIANSEN

Årsmelding STORFEKJØTTKONTROLLEN 2015 – 2120 

Tabell 6: Medlemsstatistikk, fylkesvis

Fylke Ammekyr 
landet¹

Mordyr 
Storfekjøtt-
kontrollen²

Opp-
slutning 
mordyr 
Storfe-

kjøttkon-
trollen3, %

Ammekyr i 
Kukontrol-

len2

Opp-
slutning 

ammekyr i 
Kukontrol-

len3, %

Beset-
ninger m/
ammeku 
landet4

Beset-
ninger m/

mordyr 
Storfekjøtt-
kontrollen5

Oppslut-
ning be-

setninger 
Storfekjøtt-

kontrol-
len6, %

Østfold 2 388 2 296 96 56 2 127 101 80

Akershus/
Oslo 3 039 2 845 94 188 6 154 106 69

Hedmark 9 147 8 426 92 739 8 377 259 69

Oppland 11 670 10 301 88 1 530 13 637 419 66

Buskerud 5 025 4 163 83 278 6 268 157 59

Vestfold 2 945 2 859 97 227 8 117 92 79

Telemark 2 759 2 212 80 127 5 196 124 63

Aust Agder 1 635 1 075 66 152 9 129 61 47

Vest-Agder 2 741 1 878 69 374 14 204 103 50

Rogaland 9 683 7 610 79 845 9 703 424 60

Hordaland 2 745 1 635 60 256 9 304 142 47

Sogn og 
Fjordane 1 923 955 50 403 21 232 86 37

Møre og 
Romsdal 3 793 2 666 70 220 6 282 148 52

Sør- 
Trøndelag 4 546 3 440 76 541 12 313 181 58

Nord- 
Trøndelag 7 997 7 232 90 840 11 408 285 70

Nordland 5 306 3 986 75 273 5 341 209 61

Troms 943 733 78 56 6 73 40 55

Finnmark 104 77 74 2 2 10 5 50

Sum/snitt 78 389 64 389 82 7 107 9 4 875 2 942 60

Tabell 7: Alder ved første kalving og kalvingsintervall

Rase Alder ved første
kalving (mnd)¹ Antall dyr Kalvingsintervall 

(mnd) Antall dyr

Hereford 25,9 1 691 12,6 5 251

Charolais 26,6 2 913 12,5 7 513

Aberdeen Angus 25,5 1 004 12,7 3 153

Limousin 28,3 1 894 13,2 4 440

Simmental 25,9 644 12,9 1 339

Highland 30,6 109 14,6 527

Tiroler Grauvieh 25,9 173 12,6 457

NRF 27,4 470 13,6 925

Krysning - ekstensiv 25,6 1 013 12,8 2 965

Krysning - intensiv 26,5 2 766 12,7 7 315

Landet2 26,6 13 354 12,8 36 247

Tabell 8: Gjennomsnittsverdier for kalvingsintervall og besetningstørrelse
for besetninger gruppert etter kalvinger per årsku

Kalvinger per årsku Kalvingsintervall 
(mnd)

Antall årskyr per 
besetning Mordyr per besetning

Beste 1/3 1,1 12,6 15,1 20,6

Midtre 1/3 1,1 12,5 22,3 26,3

Dårligste 1/3 0,9 13,0 20,9 23,7

Snitt 1,0 12,7 19,4 23,5

For å få et bilde av hvor stor 
andel av Norges ammekyr 
som er registrert i en eller 
annen kontroll, har vi fått tall 
fra Landbruksdirektoratet 
(Ldir) og Kukontrollen.

1  Antall ammekyr det ble 
søkt om produksjons-
tilskudd til 31.07 års-
meldingsåret.

2  Antall mordyr i Storfekjøtt-
kontrollen og Kukontrollen: 
Hunndyr som er registrert 
med minimum én kalving 
innen 31. desember 
årsmeldingsåret, og som 
har stått som innmeldt 
hele eller deler av året.

3  Mordyr i Storfekjøtt-
kontrollen og Kukontrollen 
årsmeldingsåret som andel 
av antall ammekyr søkt 
produksjonstilskudd 31.07 
årsmeldingsåret.

4 Antall besetninger iflg. 
Landbruksdirektoratet som 
har søkt om produksjons-
tilskudd for ammeku 31.07 
årsmeldingsåret.

5 Antall besetninger i 
Storfekjøttkontrollen som 
har minimum en ku som 
har registrert minimum et 
mordyr i årsmeldingsåret.

6  Besetninger i Storfe-
kjøttkontrollen som andel 
av antall besetninger med 
ammeku søkt produksjons-
tilskudd 31.07 årsmeldings-
året.

Tabellen er bygd på tre litt 
forskjellige måter å telle kyrne 
på. Se forklaringen over og 
avsnittet ”Begreper og 
definisjoner”. Tallene er 
dermed ikke helt sammen-
lignbare, men gir et bilde av 
andelen norske ammekyr 
registrert i Storfekjøttkontrollen
eller Kukontrollen. Vær opp-
merksom på at noen kyr kan 
være registrert både i 
Storfekjøttkontrollen og i 
Kukontrollen.

Alder på førstegangskalvere 
har vist seg vanskelig å 
beregne. Dette skyldes i stor 
grad at eldre kyr fremstår 
som førstegangskalvere fordi 
kalvingshistorikk ikke blir 
registrert når eldre kyr meldes 
inn i kontrollen. For å få et 
riktigere tall for alder ved 
første kalving, tas det i 
beregningen kun med kviger 
som er født i besetning som
er medlem i kontrollen og 
kalvingen har skjedd hos 
produsent som har vært 
innmeldt hele årsmeldings-
året.

1  Alder ved første kalving for 
kviger som er født i 
besetning som er medlem i 
kontrollen og kalvingen har 
skjedd hos produsent som 
har vært innmeldt hele 
årsmeldingsåret.

2  Sumlinje er større enn 
summen av alle raser da 
dyr med ukjent rase og 
raser med få dyr ikke er 
tatt med i tabellen.

Kun besetninger > 5 årskyr 
hvor det er registrert en eller 
flere kalvinger i 2015 er 
med i tabellen. Dette utgjør 
2 537 besetninger. Snittall her 
avviker derfor noe fra andre 
tabeller.

MEDLEMSSTATISTIKK KALVINGSSTATISTIKK
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Tabell 12: Slakteresultater Ung okse

Rase Antall slakt Slaktevekt (kg) Klasse Fettgruppe Alder v/slakt 
(mnd)

Slaktetilvekst 
(g/dag)

Hereford 2 464 296 6,8 (R-) 7,6 (3) 16,8 546

Charolais 4 611 366 9,4 (R+) 6,2 (2+) 16,5 681

Aberdeen 
Angus 1 572 295 7,2 (R-) 7,9 (3) 16,7 540

Limousin 2 905 339 10,4 (U-) 5,8 (2+) 15,7 657

Simmental 798 349 8,3 (R ) 6 (2+) 16,3 672

Blonde
d' Aquitaine 192 407 10,4 (U-) 4,5 (2) 18,6 713

Tiroler Grauvieh 214 296 7,8 (R ) 6,1 (2+) 16,7 544

NRF 18 528 308 5,4 (O) 6,5 (3-) 17,1 551

Krysning 
ekstensiv 2 150 310 6,8 (R-) 7 (3-) 16,3 607

Krysning 
intensiv 4 435 348 8,6 (R+) 6,5 (3-) 16,7 644

Snitt/sum1 37 463 322 6,9 (R-) 6,6 (3-) 16,4 635

Tabell 14: Slakteresultater Kvige

Rase Antall slakt Slaktevekt (kg) Klasse Fettgruppe Alder v/slakt 
(mnd)

Slaktetilvekst 
(g/dag)

Hereford 612 209 5,9 (O+) 8,6 (3+) 17,4 374

Charolais 1 313 252 7,6 (R ) 7,3 (3-) 16,5 467

Aberdeen 
Angus 451 218 6,5 (R-) 9,7 (4-) 17,2 393

Limousin 906 245 8,8 (R+) 7,1 (3-) 15,9 470

Simmental 234 242 6,7 (R ) 7,5 (3) 17,7 441

NRF 448 219 4,5 (O) 7,5 (3) 19,0 409

Krysning 
ekstensiv 542 219 6,2 (O+) 8,5 (3+) 16,6 412

Krysning 
intensiv 1 379 246 7,2 (R-) 8,2 (3) 16,6 442

Sum/snitt1 5 885 237 7,0 (R-) 7,9 (3) 16,6 442

Tabell 13: Slakt av Ung okse gruppert etter slaktetilvekst

Rase Slaktetilvekst 
(g/dag) Slaktevekt (kg) Klasse Fettgruppe Alder v/slakt 

(mnd)

Hereford

Høyeste 1/3 639 330 7,5 (R ) 8,3 (3) 15,9

Midtre 1/3 538 304 6,9 (R-) 7,9 (3) 17,3

Laveste 1/3 422 258 5,9 (O+) 6,7 (3-) 18,5

Charolais

Høyeste 1/3 808 402 10,1 (U-) 6,8 (3-) 15,5

Midtre 1/3 684 369 9,5 (U-) 6,3 (2+) 16,7

Laveste 1/3 546 323 8,5 (R+) 5,5 (2+) 18,1

Aberdeen 
Angus

Høyeste 1/3 651 333 8 (R ) 8,6 (3+) 15,9

Midtre 1/3 535 299 7,2 (R-) 8,1 (3) 17,3

Laveste 1/3 410 253 6,2 (O+) 6,6 (3-) 18,9

Limousin

Høyeste 1/3 773 360 11 (U ) 6,2 (2+) 14,4

Midtre 1/3 658 345 10,5 (U ) 5,9 (2+) 16,2

Laveste 1/3 527 314 9,6 (U-) 5,2 (2) 18,3

Simmental

Høyeste 769 385 9,3 (R+ ) 6,8 (3-) 15,5

Midtre 656 351 8,4 (R ) 6,0 (2+) 16,5

Laveste 515 309 7,3 (R-) 5,2 (2 ) 18,4

Blonde
d' Aquitaine

Høyeste 810 435 11 (U ) 4,5 (2 ) 16,8

Midtre 672 430 11 (U ) 4,2 (2-) 20,0

Laveste 553 353 9,4 (R+) 4,5 (2 ) 19,7

Tiroler Grauvieh

Høyeste 634 323 8,5 (R+) 6,6 (3-) 15,7

Midtre 530 298 7,9 (R ) 6,2 (2+) 17,3

Laveste 423 265 6,9 (R-) 5,6 (2+) 19,0

NRF

Høyeste 1/3 607 333 5,9 (O+) 7,0 (3-) 17,0

Midtre 1/3 531 312 5,4 (O ) 6,6 (3-) 18,2

Laveste 1/3 441 275 4,8 (O ) 5,9 (2+) 19,1

Krysning, 
ekstensiv

Høyeste 1/3 677 346 8 (R ) 7,8 (3) 15,8

Midtre 1/3 566 316 6,8 (R-) 7,1 (3-) 17,2

Laveste 1/3 443 271 5,8 (O+) 6,2 (2+) 18,6

Krysning, 
intensiv

Høyeste 1/3 755 381 9,5 (U-) 7,1 (3-) 15,7

Midtre 1/3 636 352 8,7 (R+) 6,6 (3-) 17,1

Laveste 1/3 509 308 7,5 (R ) 5,9 (2+) 18,6

Dyrene er gruppert etter 
slaktetilvekst. Tabellen viser 
gjennomsnittlig slaktevekt, 
klasse, fettgruppe og slakte-
alder i de ulike gruppene.

For de andre rasene foreligger 
det for lite tallmateriale til at 
denne statistikken blir pålitelig.

1 Sumlinje er større enn 
summen av alle raser da 
dyr med ukjent rase og 
raser med få dyr ikke er 
tatt med i tabellen.

1 Sumlinje er større enn 
summen av alle raser da 
dyr med ukjent rase og 
raser med få dyr ikke er 
tatt med i tabellen.

SLAKTERESULTATER

Figur 13: Gjennomsnittelig fettgruppe for Ung okse

       Gjennomsnittlig slaktevekt Ung okse 2013-2015
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Tabell 10: Kalvingsvansker og fødselsvekter

Rase Kalvinger
Noe

kalvings-
vansker, %¹

Store 
kalvings-

vansker, %¹
Hanndyr

Fødselsvekt2
Hanndyr 

Antall
Hunndyr

Fødselsvekt2
Hunndyr 

Antall

Hereford 7 537 4,1 2,6 41,5 1 198 39,5 1 235

Charolais 10 963 4,8 2,5 45,3 3 412 42,8 3 180

Aberdeen 
Angus 4 427 3,3 1,9 38,7 979 36,7 923

Limousin 6 693 5,2 3,0 43,0 2 239 40,6 2 189

Simmental 2 086 7,0 3,0 46,0 595 42,9 566

Blonde
d'Aquitaine 363 4,7 2,2 46,6 80 43,4 90

Highland 709 1,6 0,7 29,7 62 27,6 59

Tiroler
Grauvieh 677 7,7 2,8 42,1 162 39,4 131

Dexter 362 5,2 4,1 20,6 82 19,7 97

NRF 1 629 3,2 1,7 42,8 210 37,9 38

Krysning, lett 4 237 4,1 2,3 41,4 765 39,0 708

Krysning, tung 10 668 4,4 2,4 44,1 1 817 41,6 1 795

Landet3 53 103 4,4 2,4 43,1 11 685 40,7 11 084

1  Prosent av antall kalvinger.

2  Fødselsvektene har tatt 
utgangspunkt i kalvenes 
rase. De øvrige statistikker 
i tabellen tar utgangspunkt 
i kyrnes/mødrenes rase.

3  Sumlinje er større enn 
summen av alle raser da 
dyr med ukjent rase og 
raser med få dyr ikke er 
tatt med i tabellen.

Figur 7: Dødfødte kalver i prosent av antall fødte kalver

Figur 8: Kreperte kalver før 180 dager i prosent av antall levende fødte kalver

       Kalvingsvansker i prosent av antall kalvinger

Figur 9: Andel besetninger fordelt på frekvens av kalvedødelighet
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Tabell 9: Dødfødte, kreperte og tvillingfødsler

Rase Antall 
kalvinger

Antall 
fødte

Antall
levende-

fødte
Antall 

dødfødte
Dødfødte, 

%1

Kreperte 
før 180 
dager2, 
antall

Kreperte 
før 180 
dager3,

%

Tvilling-
fødsler,
antall

Tvilling-
fødsler4,

%

Hereford 7 537 7 639 7 404 235 3,1 240 3,1 127 1,7

Charolais 10 963 11 299 10 924 375 3,3 429 3,8 374 3,4

Aberdeen 
Angus 4 427 4 495 4 331 164 3,6 201 4,5 82 1,9

Limousin 6 693 6 743 6 533 210 3,1 322 4,8 73 1,1

NRF 1 629 1 659 1 611 48 2,9 58 3,5 32 2,0

Simmental 2 086 2 169 2 074 95 4,4 93 4,3 82 3,9

Highland 709 714 693 21 2,9 33 4,6 5 0,7

Tiroler 
Grauvieh 677 683 657 26 3,8 28 4,1 11 1,6

Blonde 
d'Aquitaine 363 383 370 13 3,4 17 4,4 20 5,5

Dexter 362 360 334 26 7,2 19 5,3 0 0

Krysning, 
ekstensiv 4 237 4 345 4 200 145 3,3 119 2,7 114 2,7

Krysning, 
intensiv 10 668 10 894 10 566 328 3,0 378 3,5 257 2,4

Landet5 53 103 54 189 52 429 1 760 3,2 2 024 3,7 1 245 2,3

1  Prosent av antall fødte 
kalver.

2  Kalver som registreres 
som krepert før de 
øremerkes eller meldes ut 
som Sjøldau, Mistet eller 
Nødslakt, før de er 180 
dager gamle.

3  Prosent av antall 
levendefødte kalver.

4  Prosent av antall kalvinger.

5  Sumlinje er større enn 
summen av alle raser da 
dyr med ukjent rase og 
raser med få dyr ikke er 
tatt med i tabellen.
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Avlsplanen ligger under toppmenyen Rapporter. Gå inn og prøvd den i dag!

StorfekjøttkontrollenTIPS
www.animalia.no

Mina Klaseie og Solveig Bjørnholt
Foto: Animalia / Grethe Ringdal

Avlsplan er et verktøy for å kunne sette opp plan for hvilke 
okser som skal brukes på hvilke hunndyr. Avlsplan må kjøres 
for hver enkelt rase for rasereine dyr. Rasereine dyr er i dette 
tilfellet dyr som er 75 % eller mer av en rase (samme krav 
som for å få indeks). Planen tar utgangspunkt i aktive okser  
i din okseliste. Har du allerede bestilt årets semindoser kan 
du angi doser du har av de ulike oksene slik at de ikke fore-
slås som førstevalg til flere kuer enn du har doser tilgjengelig.

Tilbakemelding
Vi vil gjerne ha dine tilbakemeldinger på avlsplanen, både gode og 
 dårlige. Har du noen kommentarer, forslag til forbedringer eller opplever 
du noe feil? Ta kontakt med brukerstotte@animalia.no

Tildeling av okser
Kuene sorteres etter synkende total-
indeks. Ønsker du å se delindeksene 
holder du musepekeren over total-
indeksen for dyret. Dersom indeksen til 
forventet avkom er markert med grønt 
betyr det at dersom det blir en oksekalv 
er den prioritert til test på Staur. Avls-
planen setter opp tre forslag til okser. 
Trykk på + for å vise alle tre. Dersom du 
ønsker å bruke andre okser enn de som 
foreslås, f.eks. krysning med andre raser 
kan du legge disse inn på de enkelte 
kyrne ved å trykke på + og deretter 
legge oksen inn i feltet Legg til ny okse. 
Oksen må finnes i din okseliste. 

Dersom man ønsker å prioritere 
enkeltegenskaper på kyr som f.eks. er 
dårlig på fødselsindeks så kan man gjøre 
dette i Endre avlsfokus. Da vil oksen 
med høyest delindeks for egenskapen 
foreslås brukt, uavhengig av totalindeks. 

Når du har satt opp planen anbefaler 
vi at du låser alle oksene til kuene, ellers 
kan du oppleve at andre okser foreslås 
neste gang du åpner planen. 

Kjør plan
Gå til avlsplanen og hent opp den 
aktuelle rasen du vil lage plan for. 
Den beste og den dårligste tredje-
delen av kuene tildeles den oksen 
med best totalindeks. De middels 
gode kuene tildeles ungokser tilfel-
dig. Okser som vil gi avkom med 
innavlsgrad 12,5 % eller mer i kom-
binasjon med gitt ku foreslås ikke. 
Dette er for nært beslektet og 
anbefales ikke gjennomført. Ønsker 
du å se hvilke aner som eventuelt er 
felles dersom innavlsprosenten ikke 
er 0 så klikke du på ruta innavls-
prosenten står i. Kviger (hunndyr 
uten kalving eller alder under 
24 måneder) vil aldri foreslås med 
okser som har en fødselsindeks 
lavere enn 105. Er kravene til bruk 
av semin for aktive avlsbesetninger 
oppfylt vises knappen «Krav til aktiv 
avlsbesetning» som grønn. Klikk på 
knappen for detaljer. Når knappen 
er rød, så tilfredsstiller ikke avls-
planen kravene. 

Avlsplan i Storfekjøttkontrollen 
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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.
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ABERDEEN ANGUS

Høystad Angus
Svein Eberhard Østmoe
Hammarvegen 27, 2480 Koppang
Tlf: 907 94 273
Høystad Angus er på Facebook

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

Holthe Angus 
Reidun og Bernhard Weum
Holthe, 3330 Skotselv
Tlf: 32 75 61 07 · Mobil: 957 22 551
bern-w@online.no

Selotten gård
Thomas Sagvik
7863 Overhalla
Tlf: 480 99 805 / 907 82 672 

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

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

Molland Angus
Lise og Thorstein Molland
6869 Hafslo
Tlf: 57 68 41 44 / 981 34 573
e-post: lihenjm@online.no

Sjøvoll Angus
Jorunn og Inge Grønli
7213 Gåsbakken
Tlf: 915 47 205 / 72 85 07 38

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

CHAROLAIS

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

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

Bjørnerud Charolais
Pål Kirkeby
Bjørnerud, Yksetvegen 119,  
2388 Brumunddal
bjornerud@combitel.no

Nyheim Charolais
Bertil Nyheim og  
Kristine Fagerland
7944 Indre Nærøy
Tlf: 951 84 595
bertil.nyheim@gmail.com

Austbø Charolais
Espen Johansen
8854 Austbø
Tlf: 75 04 36 75 · Mobil: 917 73 312

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

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

KB Charolais
Kjell Bredholt
Rørkollveien 31, 3160 Stokke
Mobil: 915 34 422
bredho@online.no

HEREFORD

Lillelund Hereford
Turid og Karl Roger Hegseth
Lillelund, 7500 Stjørdal
Tlf: 928 54 432 · Mobil 928 57 258
E-post: khegse@online.no
 
Løsnes Poll Hereford
Kjell Kaurstad
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 20 26 · Mobil: 905 77 767

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

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

Lilands Hereford
Terje Liland
Liland, 4438 Sira
Tlf: 38 37 59 42

Skjatvet Gård
1903 Gan
Tlf: 63 88 76 20 · Mobil: 918 48 375

Søndre Årø Hereford
Morten Ueland
Søndre Årø Gård, 3135 Torød
Tlf: 33 38 44 34 · Mobil: 913 07 878

Vestgård Hereford
Tord Fuglem
Vestgårdveien 7, 1735 Varteig
Tlf: 917 80

 
745

E-post: tordfuglem@gmail.com 

Martin Skaare
2217 Hokåsen
Tlf: 62 82 33 77 · Mobil: 905 88 616
E-post: moskaare@online.no

HIGHLAND CATTLE

Oftedal Highlander Farm
Frode Ovedal 
Oftedal, 4440 Tonstad
Tlf: 917 88 525
www.ovedal.info
 
LIMOUSIN

Wandsvik Limousin
7629 Ytterøy
Odd Wandsvik
Tlf. 906 05 105 – 948 40 032
E-post: oddwand@online.no
 
SIMMENTAL

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

Skjølaas Simmental
Odd Henning Skjølaas
Dystlinna 189, 2847 Kolbu
vibtof@gmail.com

Thorshov Simmental
Jørgen Thorshov
Hammerenveien 497, 1912 Enebakk
Mobil 917 32 569
jorgen.thorshov@online.no

Hegnes Simmental
Frode Størseth
7530 Meråker
Mobil 908 70 662
frode.storseth@online.no

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

Morken Simmental
Anders Morken
2647 Sør-Fron
Tlf: 905 02 125
e-post: andmorke@bbnett.no
 
TIROLER GRAUVIEH

Røstad Tiroler Grauvieh
Magnus Hauge
Børtevannsveien 336, 1730 Ise
Mobil: 419 04 628 · Rostadtiroler.no

Aas Tiroler Grauvieh
Anders Aas
Åsveien 43, 1900 Fetsund
Tlf: 63 88 01 52 · Mobil: 454 01 671
Email: roosaas@online.no

Hanto gård
Anita Høidalen
Hantovegen 145, 3825 Lunde
Mobil: 402 88 665 · an-hoei@online.no
hantogaard.123hjemmeside.no

BESETNINGSANNONSER
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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:
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Hovedsamarbeidspartnere på Staur

Bingesponsorer på Staur

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

www.ifor-williams.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

e-post: animalia@animalia.no

Vardevegen 50, 2072 Dal
tlf. 63 97 70 10

e-post: furuseth@furuseth.no

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

www.norgesfor.no



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.

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.



Returadresse: TYR, Storhamargata 44, 2317 Hamar

Hvorfor fanghekk fra BBagro?

Kraftfôrautomat for kalv på beite. Forgården 
skal ikke ha tak som beskytter de dominerende 
kalvene mot sol og regn! 
To modeller; 720 liter/1300 liter.

Fôringskasse m/u fanghekk. Vi er behjelpelig med planløsninger.

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

Hodeløfter for
innlegg av bolus.

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

To rør i innfestning

gir styrke og stabilitet.

    Telefon: 69 12 68 00
www.bbagro.no

NYHET:
BBagro-
hekken
Diam. 230 cm

 Høyde: 160 cm


