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Felleskjøpet tilbyr 
Orla Hansen innredning 
for kjøttfe

Liggebåsskiller
• Fritthengende • God bevegelse for dyr
• Tilpasset alle liggeunderlag • God velferd

Skillegitter
• Markedets bredeste sortiment • Danskprodusert • Dekker alle dyregrupper 
• Lett å tilpasse • Rikt tilbehør • Markedets kraftigste

Fanggitter for kjøttfe
• Markedets bredeste sortiment 
• Danskprodusert • Dekker alle dyregrupper 
• Lett å tilpasse • Enkelt justerbar halsåpning

Sikkerhetsfanggitter
• Sikker håndtering • For kjøttfe • Robust
• Trinnløs justerbar åpning

Kontakt 
din lokale 
selger for 
mer info
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Leder
AV: KRISTIAN HOVDE // STYRELEDER I NORSK LIMOUSIN

For ett år siden snakket vi om at det var nå 
eller aldri for ammekuproduksjonen i Norge. 
Et elendig krav fra faglagene, og et enda mer 
håpløst forslag fra Staten i jordbruksforhan-
dlingen, endte i brudd: ammeku satt nok 
en gang igjen med ingen ting. Det eneste 
lyspunktet etter oppgjøret var de fem gutta i 
#bondeopprøret som ikke ga seg, og uten de 
hadde aldri Grytten-utvalget blitt satt ned for 
at landbruket endelig skal få riktig tallgrunnlag. 

I min tid som bonde har jeg hørt disse tre tin-
gene bli sagt: Vent til det blir en pandemi, da 
skal vi få se at folk trenger mat, og at bonden 
får et nødvendig løft. Vent til det blir en krig i 
et land som er stor eksportør av mat, da skal 
vi få se hvor viktig det er med egen matpro-
duksjon, og bonden blir verdsatt. Vent til vi får 
Senterpartiet i regjering, da skal bonden og 
Norsk matproduksjon virkelig få det nødven-
dige løftet. Nå har vi på ett år opplevd denne 
kinderoveraskelsen med tre ting på én gang, 
og det har aldri sett mørkere ut for norsk 
matproduksjon. 

Våren med kalving og beiteslipp skal være 
den fl otteste tiden av året for ammekubonden.
Dette året har mange dessverre et annet 
fokus, og mange har sett seg nødt til å melde 
inn hele eller store deler av besetningen til 
slakt nå i juni når prisen er på topp. Etter 
mange år med elendig økonomi er kontoen til 
ammekubonden tom, og avvikling er løsnin-
gen for å unngå konkurs om det ikke kommer 
en redningspakke under årets jordbruksfor-
handlinger. 

Men hva er det som må til for at ammeku skal 
overleve? Det siste året har kostnadene på alt 
vi trenger til å produsere mat, tatt fullstendig 
av, og til høsten koster det over 20 kroner mer 
per kilo kjøtt bare i kostnad til fôr. Slakteriene 
har gjort sin del av jobben denne vinteren, 
og har satt opp prisen til bonden med seks 
kroner per kilo. Det gjenstår fortsatt over 13 
kroner per kilo selv om regjeringen kom en 
ekstra bevilgning i høst. Dette må staten ta 
sin del av ansvaret for og komme med 1,2 
milliarder kroner bare til kostnadsdekning på 
ammekua. Tar en med økte bygg- og vedlike-
holdskostnader på 30% utgjør det syv kroner 
per kilo kjøtt, noe som blir 650 millioner. 

En siste utgiftspost som nesten ingen tidligere 
har snakket om i ammekuproduksjonen, 
er kapitalkostnader. Med store verdier som 
bindes opp over mange år utgjør dette faktisk 
12 kroner per kilo produsert kjøtt eller 1,1 
milliarder. Hvorfor skal en som investerer 
penger utenom landbruket i for eksempel 
eiendom, ha en avkasting på kapitalen, når 

en bonde som investerer penger i matpro-
duksjon står tomhendt igjen? Da er vi oppe i 
nesten 3 milliarder bare for å dekke kostnaden 
til ammeku-bonden. Tar en i tillegg med at 
ammeku har havnet nederst sammen med 
sau i inntektsstatistikker, skal det til over 500 
millioner til fra staten for at ammeku skal få et 
nødvendig inntektsløft på 5.000 kroner per 
ammeku. 

Opp i alt det negative som skjer om dagen, 
kommer Limousin ut som vinneren. Limousin 
er den rasen som har vektlagt fôrutnyting høy-
est av de rasene det drives avl på i Norge, og 
en limousin spiser 2-4 fôrenheter mindre per 
dag på samme tilvekst som de andre rasene. 
Dette gir opptil ti kroner i sparte fôrutgifter 
per dag på et individ. Når Limousin i tillegg er 
den rasen med høyest ryggmuskel og lavest 
beinprosent, er det ingen tvil om hvilken rase 
som gir best økonomi og minst klimaavtrykk 
av de det drives nasjonal avl på i Norge. 

Etter at det nye klassifi seringssystemet ble tatt 
i bruk for tre år siden, har vi som driver med 
Limousin opplevd at vi ikke har fått like gode 
klasser og dermed lavere utbetalingspris enn 
tidligere. Høsten 2021 kom endelig tallene fra 
nedskjæringsforsøkene til Animalia. Med veld-
ig god hjelp fra Blonde D’aquitaine har vi gått 
gjennom alt av tall og statistikker og funnet 
ut at Limousin får tre kroner for lite betalt per 
kilo i forhold til de andre rasene. For Blonde 
sin del er det snakk om hele fem kroner for 
lite betalt per kilo. På grunnlag av dette har 
Tyr sendt brev til klassifi seringsutvalget, og 
bedt de se på dette. Det har blitt purret opp 
svar, men så langt har det ikke kommet noe. 
Det er skuffende at dette ikke blir tatt tak i av 
klassifi seringsutvalget, alt vi ber om er riktig 
betaling for slaktene våre. 

Årets test på Staur er avsluttet. Fortsatt har 
vi noe å jobbe med på klauver, men det ble 
en veldig bra årgang med gode tilvekster, høy 
fôrutnyting og ny rekord på målt ryggmuskel 
på over 10 cm. Takk til alle som har bidratt 
med testokser, og gratulerer så mye til de 
som er oppdrettere av seminoksene. Moro å 
se at det er to nye oppdrettere som får tatt ut 
seminokser for første gang. Dessverre ble det 
ingen kollet seminokse i år heller; her har vi en 
jobb og gjøre om vi skal skaffe det markedet 
ønsker. 

Da er det bare og ønske lykke til med våronn, 
beiteslipp og tidens viktigste jordbruksoppgjør.
Mat må vi uansett ha skal vi overleve, og 
jeg håper regjeringen ser alvoret og betaler 
bonden det som må til for at vi skal ha Norsk 
mat i framtiden.

Velg en vinner
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Langsiktighet, sikkerhet 
og best økonomi
Enten du er storfeprodusent med 2 års produksjonssyklus eller 
kyllingprodusent med 30 dagers oppforingstid, så ligger det et langsiktig 
perspektiv bak investeringene dine.

Da er det trygt å ha en samarbeidspartner med den samme langsiktigheten 
som selve grunnlaget for sin virksomhet. En samarbeidspartner som også 
garanterer for avsetningen din, uansett hvor du bor eller hvor stor produksjon 
du har. Men kanskje aller viktigst: En samarbeidspartner med et overordnet 
mål om å bidra til best økonomi for bonde - både på kort og lang sikt.
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Analysen er utført av regnskapsfirmaet 
Vekstra Nord-Øst SA v/ Bjørn Aasen. 
Analysen er basert driftsresultatet for  
10 ammekubruk fra år 2020. Året 2021 
har ikke ferdigstilte tall ennå. Konklu-
sjonen er nedslående lesning, sier en 
betenkt Bjørn Aasen.

Driftsresultat år 2020 er i følge analysen  
kr 177.000,- for 30 kuer, som er 
1,2 årsverk. Det tilsier et resultat på 
147.500,- pr årsverk som betaling for 
1845 timers arbeidsinnsats. Dette er 
langt under det Driftsgranskingene i 
jordbruket viser for år 2020. Drifts- 
granskingene viser årsverksresultat  
kr 212.000,-, som gir en differanse i 
forhold til analysen på hele kr 64.500,- 
pr årsverk. 

Resultatet 147.500 som årsinntekt er 
veldig lavt – Ja, lavere enn definisjonen 
av fattigdomsgrensa i Norge. Den defi-
neres til kroner 237.600.  

Resultatet skal i tillegg dekke avkastning 
av egenkapitalen som er investert i går-
den og drift av gården. Dette opplyser 
Bjørn Aasen, og framholder videre at 
utsiktene for de samme brukene er 
enda mørkere for 2022.

Kostnadseksplosjon
Kostnadseksplosjonen målt per april 
2022, er for dette gjennomsnittsbruket 
på hele kr 217.000,- Konklusjonen er 
derfor at med disse forutsetninger blir 
resultatet i år 2022, ett underskudd på 
kr 40.000,-.

Analysen inkluderer virkningene av støt-

Kjøttfeprodusenter lever under 
fattigdomsgrensa

ten fra Staten i høst som til sammen 
ga 754 millioner. Til dekning av deler av 
økningen i kunstgjødselprisen for gras-
produksjon ga staten kr 53,- pr dekar, 
noe som tilsvarer ca. 70 øre i stats-
støtte pr kg. Når prisen for fullgjødsel 
har steget fra kr 4,- til 10,50 pr kg, så 
ser vi at 70 øre ikke hjelper mye.

Analysen inneholder også strømpakken 
fra staten på hele 500 millioner. Likevel 
er prisen for strøm steget med 101 %.

Alle ammekuprodusenter er hardt ram-
met, men fordi dekningsbidrag normalt 
ligger høyest på de 50 første årskyr, 
og kostnadsøkningen er like stor pr ku, 
så vil det for de med stor produksjon, 
ramme ekstra hardt. Dvs underskuddet 
øker pr ku, jo større produksjonen er.

Markedet styrer utgiftene
Hovedproblemet til norsk landbruk 
er at utgiftssiden styres av markedet. 
Dette i motsetning til inntektssiden som 

er fastlagt av staten, gjennom fastset-
ting av driftstilskudd og av målpriser og 
svak importbeskyttelse på melk, kjøtt 
og egg. Videre har staten gitt bort store 
tollfrie importkvoter på melk og kjøtt, 
noe som også svekker lønnsomheten i 
norsk produksjon.

Bjørn har definert at følgende tiltak må 
til for å berge næringa:

Lønnsomhet må opp
– 100 % kostnadsdekning for å komme 
 opp til nullpunktet.
– Inntektsutvikling for året 2022, som 
 nordmenn for øvrig.
– Jamstilling basert på rett tallgrunnlag 
 for alle bønder, uavhengig av produk- 
 sjon, geografi og bruksstørrelse. Sen- 
 trale politikere har uttalt at jamstilling 
 skal skje over de neste åra, enkelte 
 har tallfestet dette til de 4 neste år. 
 Dette vil kreve ¼ dels inndekning i år.

Forslag til Strakstiltak
• Ta kontakt med banken 
• Vurder tiltak som utsettelse av  
 avdrag, forlengelse av avdragstid 
• Kontakt kreditorer og spørre om 
 betalingsutsettelse. Dette vil hjelpe 
 likviditeten på kort sikt, men bedrer 
 ikke situasjonen fremover
• Landbrukskontoret, regnskapsførere 
 og rådgivere kan også være en  
 diskusjonspartner

Tomme lier i framtida? Det kan bli resultatet dersom mange kjøttfeavlere gjør alvor av å 
slakte ut buskapen. (Arkivfoto)

Ved Bjørn Aasen og Jan Otto Veiseth

Nedslående lesning. Ammekuprodusentene må leve for en 
inntekt som ligger klart under fattigdomsgrensa i Norge. 
Det er de klare tallene som kommer fram i en analyse av 
ammekubruk som Bjørn Aasen og Vekstra har gjort for 
året 2020. Tallene for 2021 er ikke ferdige ennå, men deri-
mot viser foreløpige analyser at 2022 blir enda verre – om 
ikke myndigheten tar drastiske grep.
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www.fiska.no

  MER KORTREISTE RÅVARER

Maxammonkorn:

• Gir økt tilvekst og kjøttproduksjon på 
norske ressurser

• Gir fastere gjødselkonsistens og 
      renere dyr
• Øker utnyttelsen av norsk korn

TopBull MAX:

• Helt uten soyamel og palmeolje
• Vårt ungdyrfôr med høyest norsk-
       andel
• Alkalisk fôr og grovere partikler gir 

bedre vommiljø
• Vitamin og mineral i pelleten
• Passer til okser og kviger fra 4-5 mnd,
      avhengig av grovfôrkvalitet

TopBull MAX: 
Økt kjøttproduksjon
på norske ressurser

GI DIN KJØTTPRODUKSJON FLERE FORDELER

FISKÅ MØLLE
ROGALAND
51 74 33 00

FISKÅ MØLLE 
ETNE
53 77 13 77

FISKÅ MØLLE 
TRØNDELAG
73 85 90 60

FISKÅ MØLLE
FLISA
62 95 54 44

FISKÅ MØLLE
LØTEN
62 50 89 89

ØSTMØLLENE
69 81 49 40
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SEMINOKSER

31977 R av Øiestad har det nest høyeste totale 
rangtallet av alle okser uavhengig av rase på 117 og 
er med det også klart beste Limousin i år. Han har 
en svært god muskeldybde på 9,55, dette er rasens 
nest høyeste dette året. Han har en tilvekst og GFO 
som er godt over snittet for rasen. Han er en stor okse 
med bra muskelfylde og kommer ut med 8 i helhet 
for eksteriør. Far er franske 72139 BEL ORIENT etter 
NEUF. Han er en gjennomprøvd, eksteriørmessig vel-
dig rasetypisk okse, som ble importert for sine solide 
moregenskaper. I Norge har BEL ORIENT så langt vist 
seg som en okse som er spesielt god på produksjon. 
Morfar 72156 DIXDEDER er en fransk okse med gen-
status F. 72156 sine avlsverdier er helt på det jevne i 
Norge, med unntak av kalvingsevne døtre, som er noe 
lav. Mor NOR 48651 Laval av Øiestad har fødselsindeks 
på 101, og en produksjonsindeks på 108 med sterke 
årsvekter på 111. Kalvingsevne døtre er bedre enn 
farens med 92. 
31977 R av Øiestad antas å være en okse med stort 
potensial for å bidra positivt i avlen, spesielt for pro-
duksjon med en indeks på 125. Men begge sider er 
også dokumentert med meget gode moregenskaper. 
31977 er en okse som anbefales brukt på kyr.

31964 Power av Malmheim kom ut med 112 i totalt 
rangtall. Dette plasserer oksen blant de fem beste 
oksene for året uavhengig av rase. Han har svært god 
tilvekst med rangtall på 114, én av to okser med dette 
rangtallet i årets test. Power er en svært muskelsatt, 
passe stor okse med  god lengde og  fine klauver. 
Dette gir en helhet eksteriør på 8. Far er EUPHRATE, 
en privatimportert fransk okse etter USKUDAR. Han 
virker å prestere godt for alle egenskaper, spesielt på 
tilvekst og slakteegenskaper. Morfar 72527 WILODGE 
FASTRAC er en britisk okse med genstatus F.  
Kalvingsevne døtre er på 100. 
31964 Power av Malmheim er en okse som har stort 
potensiale for produksjon, spesielt slakteegenskaper. 
Han er rasens beste okse når det gjelder den øko-
nomisk viktige egenskapen fôrutnytting med 113 i 
rangtall. 

RESERVER

31982 Riegel av Søstuen har et totalt rangtall på 
109. Han har svært god tilvekst og er én av to okser 
for rasen med et rangtall på 114.  Riegel av Søstuen 
er en litt lavstilt og bra lang okse med noe opptrekte 
lårfester, men ellers godt muskelsatt. Han har 7 i hel-
het eksteriør. Far er 72195 Kaptein av Viersdalen, en 
norsk eliteokse etter embryooksen Hector ET av Vi-
ersdalen. Kaptein av Viersdalen er en jevnt over sterk 
allroundokse, med 119 i totalindeks, med noe svak 
fødselsindeks på 90, og sterke 131 i moregenskaper.. 
Morfar er den norske oksen 72152, Isle ET av Øie-
stad. Han er spesielt god på produksjonsegenskaper, 
men noe dårligere på fødsel- og moregenskaper. Mor 
er NOR 109469, Hi Hi He av Søstuen. Morsiden hol-
der seg jevnt godt rundt snittet for både fødsels- og 
produksjonsegenskaper. Riegel av Søstuen er mors 
første avkom. 
31982 Riegel av Søstuen er en okse som stamme-
messig bør være god på både produksjon og more-
genskaper.

31974 R av Øiestad etter BEL ORIENT har et endelig 
rangtall på 103. R av Øiestad er en passe stor okse 
som er meget fint muskelsatt, men med litt lite rase-
typiske vinkler i beina. Han er én av to limousinokser i 
årets test som har hele 114 i rangtall eksteriør, ellers 
er han en okse som har prestert jevnt over godt i 
testen. Far er franske 72139 BEL ORIENT etter NEUF. 
Han er en gjennomprøvd, eksteriørmessig veldig 
rasetypisk okse, som ble importert for sine solide 
moregenskaper. I Norge har BEL ORIENT så langt vist 
seg som en okse som er spesielt god på produksjon. 
Morfar 72052 TRIOMPHAMN en fransk okse som hol-
der seg godt med gjennomsnittlige indekser. Mor er 
NOR 101092, Lè Triumph av Utgårdstrøen, har i likhet 
med sin far jevnt over ok indekser. 
31974 R av Øiestad er en okse som forventes å bli en 
god allroundokse med vekt på produksjon. 

31981 Rekrutt av Viersdalen har et totalt rangtall 103. 
Han har rasens tredje beste rangtall for fôrutnyttings-
potensiale med 110. I tillegg er han topp tre for muskel-
dybde for rasen i årets testomgang med 9,29 cm og 
rangtall på 109. Rekrutt av Viersdalen er en okse av 
grei størrelse, men som ved kåringstidspunktet var litt 
«uferdig» som type. Han har noe opptrekte lårfester og 
litt lite klauvslitasje foran, ellers greie bein. I lineær- 
kåringen fikk han gode 7 i helhet eksteriør. Far er 
72195 Kaptein av Viersdalen, en norsk eliteokse etter 
embryooksen Hector ET av Viersdalen. Kaptein av 
Viersdalen er en jevnt over sterk allroundokse, med 
119 i totalindeks, med noe svak fødselsindeks på 90, 
og sterke 131 i moregenskaper. Morfar, TRICOT er en 
fransk okse etter Oliver som har svært god indeks for 
kalvingsevne døtre med 119, i tillegg til jevnt gode tall 
for alle andre egenskaper og en totalindeks i Norge på 
105. Mor er NOR 38255 Jacqueline av Viersdalen, hun 
har en god total- og fødselsindeks på 112, og er også 
god på produksjon og moregenskaper. 31981 Rekrutt 
av Viersdalen forventes å bli en god allround okse 
som kan bli spesielt god på produksjon, basert på 
indekser, fôrutnytting og muskeldybde i testen. 

31966 Rocky av Bergerud etter LOYAL har et totalt 
rangtall på 107. Han er en noe lavstilt, og kompakt 
okse, med god muskeldybde og feilfrie klauver. Han 
har litt lite rasetypiske vinkler i beina, men er godt 
muskelsatt, og dette gir  7 i helhet eksteriør. Oksen 
er av de beste på tilvekst og fôrutnyttelse med 110 i 
rangtall for begge egenskaper. Far, 72537 LOYAL er 
en privatimportert fransk okse etter FUSCHIA som 
har svært gode 119 i fødselsindeks i Norge, men er 
svakere på produksjon. Morfar er den franske oksen 
72232, GRENACHE med fødselsindeks på 116 og  
produksjonsindeks på 108. Mor er NOR 108208, 
Ona av Bergerud, Rocky av Bergerud er mors første 
avkom. 
72537 Rocky av Bergerud er en okse som har  
potensiale for lette kalvinger med fødselsindeks på 
116. I tillegg har han i testen vist god tilvekst og er av 
de aller beste på fôrutnyttelse, en økonomisk viktig 
egenskap. 

Beskrivelse av 
Limousinoksene 

på auksjonen 
2022

SALGSOKSER
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31969 Rino av Skutle er en okse som har prestert 
jevnt godt i testen og fått et rangtall på 102. Han er en 
litt lavstilt, men bra lang okse med god muskelfylde i 
alle deler. Han har litt lite rasetypiske vinkler i beina. 
Far er 72210 GAGNEUR MN, en FF fransk gårdsprøvet 
okse etter EDELWEISS. GAGNEUR var ved import for-
ventet å bli en lettkalver som er sterk på produksjon. 
Så langt virker forventningen å ha vært riktig, han har 
så langt gode tall for både fødsel- og produksjon i 
Norge Morfar er den franske oksen 72232, GRENACHE 
med fødselsindeks på 116 og produksjonsindeks på 
108. Mor Olga av Skutle er en ung ku med fødsels- 
indeks på snittet og god produksjonsindeks på 109. 
Rino av Skutle er mors første avkom. 
31969 Rino av Skutle forventes å bli en god allround 
okse med lettkalveregenskaper. 

31970 Relax av Søstuen har prestert på det jevne 
i testen med et rangtall på 101. Han er jevnt god på 
alle egenskaper uten noen utpregede sterke eller 
svake sider. Eksteriørmessig er han en litt liten og 
middels muskelsatt okse. Han er noe tåvid foran. Far 
er franske 72139 BEL ORIENT etter NEUF. Han er en 
gjennomprøvd, eksteriørmessig veldig rasetypisk 
okse, som ble importert for sine solide moregenskaper. 
I Norge har BEL ORIENT så langt vist seg som en okse 
som er spesielt god på produksjon. Morfar USKUDAR 
er en rendyrket fransk produksjonsokse etter MAS DU 
CLO, som i Norge har indekser helt på det jevne. Mor 
Victorie av Eide er en eldre ku med solide avlsverdier 
som holder seg bra for alle egenskaper. Relax av  
Søstuen er mors 10. avkom. På mormorsiden er det 
flere kyr som har fått mange avkom, indeksene for 
disse holder seg også godt. 
31970 Relax av Søstuen forventes å bli en god,  
holdbar, allround-okse. 

31975 RAPID PO av Refling med rangtall på 100 er 
en heterozygot kollet okse, og én av fire kollede okser 
som var inne til test. Oksen har godt grovfôropptak 
og helt ok fôrutnyttingspotensiale. Han har rasens 5. 
beste ryggmuskel som gir et rangtall for egenskapen 
på 109. RAPID PO av Refling er en bra lang og bra 
muskelsatt okse, med litt lite rasetypiske vinkler og litt 
lange klauver foran. Han har fått 8 i helhet eksteriør. 
Far er franske 72139 BEL ORIENT etter NEUF. Han er 
en gjennomprøvd, eksteriørmessig veldig rasetypisk 
okse, som ble importert for sine solide moregenskaper. 
I Norge har BEL ORIENT så langt vist seg som en okse 
som er spesielt god på produksjon. Morfar er kana- 
diske POSTHAVEN P ZANSIBAR, etter CFSV POLLED 
EXCEL 315S. Mor, 107134 Navidada av Refling, er en 
ku som har indekser rett rundt og over snittet for alle 
egenskaper. 
31975 Rapid PO av Refling er en heterozygot kollet 
okse som forventes å være en bra allround okse. 

31967 Royal av Viersdalen med rangtall 98 er en 
okse med noe lav tilvekst, men som har god muskel-
dybde. Han er en litt liten og kompakt, meget muskel-
satt type med herlig bakpart. Han er litt tåvid med litt 
lange klauver foran, ellers ok bein. Oksen har fått 8 i 
helhetskarakter eksteriør. Far er franske 72139 BEL 
ORIENT etter NEUF. Han er en gjennomprøvd,  
eksteriørmessig veldig rasetypisk okse, som ble  
importert for sine solide moregenskaper. I Norge har 
BEL ORIENT så langt vist seg som en okse som er 
spesielt god på produksjon. Morfar er den danske 
oksen ENGKJAER GET IT etter AEDE, han har god  
produksjonsindeks og svært god indeks for kalvings-
evne døtre på 119. Mor er Mira av Viersdalen, en ku 
med totalindeks på 100 og sterke 112 for kalvings-
evne døtre. Morssiden virker generelt å være god 
på maternale fødselsegenskaper med indekser som 
holder seg godt selv på eldre dyr. 
31967 Royal av Viersdalen er en okse som forventes 
å være god på produksjon, og som har potensiale for 
å gi gode kalvingsegenskaper på sine døtre.  

31971 Real av Hegge har et rangtall 97, han er blant 
de fem beste limousinene når det gjelder muskel-
dybde med et mål på 9,22 noe som gir et rangtall 
på 108. Real av Hegge er god på fôrutnytting med et 
rangtall på 108. Han er en litt liten og kompakt okse, 
med god bredde og mye muskelmasse. Han har litt 
myke koder foran, men ellers greie bein. Dette ga 7  
i helhet eksteriør. Far, 72537 LOYAL er en privat- 
importert fransk okse etter FUSCHIA som har svært 
gode 119 i fødselsindeks i Norge, men er svakere på 
produksjon. Morfar 72194 GSTAAD er en fransk okse 
etter USSE med gode produksjonsegenskaper. Mor 
Europe av Hegge har bra indekser, med god indeks for 
kalvingsevne døtre, på morsiden er det sterke fødsel-
sindekser som holder seg godt.  
Real av Hegge er mors første sønn. 
31971 Real av Hegge forventes å bli en okse som gir 
lette kalvinger og ha potensiale for god produksjon.

31873 Pandemius av Dovre ble testvinner for rasen i 
fjorårets testomgang. Han har fungert veldig godt i or-
dinær seminproduksjon og semin av oksen er ute på 
dunk som ungoksesemin med seminnummer 72290. 
TYR kjøpte denne oksen ved fjorårets auksjon med 
mål om å produsere kjønnsseparert hanndyr- 
semin (Y-semin). Dessverre tilfredsstiller han ikke de 
høye kravene til kvalitet for slik produksjon og oksen 
tilbys derfor på årets auksjon. Pandemius gjorde en 
svært god fenotypetest med rangtall på 117. Han er 
en okse som står svært sterkt på tilvekst- og fôr- 
egenskaper og hadde rasens beste ryggmuskel på 
hele 9,88 cm. Han holder på ledelsen for ryggmuskel 
blant auksjonsoksene for rasen i årets auksjon også. 
Eksteriørmessig er dette en kompakt okse som er 
godt muskelsatt i alle deler. Oksen har greie bein og 
klauver. Faren er den franske oksen Hassiun, som 
skal være god på kalving og tilvekst med middels 
kjøttfylde og moregenskaper. Mora er ei ku etter 
eliteoksen Junior av Steinvik, en allroundokse som 
er sterk på de fleste egenskaper, men noe svak på 
200 dager mor. Hun selv har svært gode indekser for 
produksjonsegenskaper, samtidig som hun er sterk på 
fødsel- og moregenskaper. Basert på test, avstamning 
og avlsverdier forventes det at Pandemius av Dovre 
er en god allroundokse som er sterk på produksjon 
og har greie moregenskaper. Oksen har genstatus F 
og er hornet. 

SALGSOKSER
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→ VI SAMARBEIDER MED LIMOUSIN 
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→ KJØP OG SALG AV LIVDYR
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HØSTTILBUD PÅ PLATER - UT ÅRET!
- melkerom - egnet til ALLE dyreslag

 - tekniske 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. 

 Plastplater til alle formål. PP og PE plast
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PÅ HEL PALL

Typer plast PE-PP-PET 
Mange forskjellige dimensjoner.
Stort lager i Norge, rask levering
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Ved Karl Gustav Lofthus og Jan 
Otto Veiseth. Foto: May Kristin 
Lofthus

Karl Gustav Lofthus må anses som 
en de mest trofaste superveteranene i 
limousinsammenheng. Starten i 1996 
ble trøblete grunnet paratub etter livdyr- 
kjøp. Han slaktet ut besetningen, og 
startet på ny med 100% limousin mor-
dyr. Karl Gustav har vært fast kjøper av 
seminokser, og har satt prisrekord på 
Staur med kr 185.000 for eliteoksen 
Laban av Schjøll.

Karl Gustav opplyser at garden har vore 
i familien siden slutten av 1800 tallet. 
Sauda utvikla seg fra jordbrukskommune 

til industrikommune rundt 1914 og ut-
over. Deler av garden, som ligger midt 
i Sauda, blei solgt til smelteverket som 
bygde boliger, sykehus og skole til  
arbeiderfamiliene.

Vokst ut av sentrum
– Drifta på garden har dei siste ti åra 
vokst ifra hovedsetet som ligg nokså 
midt i Sauda sentrum, Åbøbyen. Nå er 
det rundt 30 da mark rundt garden, og 
garden benyttes til ungdyr og sau. Det 
er nå opparbeidet ny tomt for nytt tun  
2 km fra nåværende tun for den nye 
generasjonen som skal overta. Der er 
satt opp ny driftsbygning for ammeku 
til 40 mordyr av disse er 3 stk Angus, 
framholder Karl Gustav. – Ny genera-

Lofthus: Livdyrproduksjon 
basert på eliteokser

Tør vi gå over her da, mon tru? Flokken nyter livet på Fjellbeite i Åbødalen.

Fjøset har åpen front med utvendig over-
bygd fôrbrett.
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Tre generasjoner delaktig i driften av garden. Her er to barnebarn i full gang med sosialisering 
av en kalv i nyfjøset. Brage Lofthus Østbye (tv) og Even Lofthus Kalvik.

sjon har her muligheiter for å bygge 
videre. Bruket ligg tilknytta vårt beite-
område. Vi driv også med nydyrking av 
70 da.

– Fjøset har spalte gulv med liggebås- 
drivgang mellom fødebinger og ligge-
båsrekke som gjør at vi kan sette inn 
og ta ut ku og kalv på enkel måte fra 
alle binger. Det er 8 fødebinger på talle 
med eget fôrbrett. Fjøset har åpen front 
med utvendig overbygd fôrbrett. Der  
er plass til 40 mordyr. Prisen ble ca.  
2 mill.  Bygget er også innreda med  
veterinærinngang, vaskerom, kontor  
og oppholdsrom/kjøkken. 

Det er klargjort tomt til sau og ungdyr- 
fjøs. Det er også lagt til rette for å bygge 
ny bolig. Boligen er det den nye gene-
rasjon som må bygge når de overtar. 

Per i dag drifter vi 160 da dyrka, 340 da 
innmarksbeite og 26 000 da fjellbeite i 
felleseie. I tillegg til ammeku har vi på-
sett av egne ungdyr og 180 vinterfôra 
sauer. Garden ligger nært opp til fjell- 

beitet, og det tar bre en times tid å 
drive dyrene dit.

Reindyrka livdyrsalg
– Vi starta med Limousin med tanke på 
livdyrsalg, da rasen var liten i Norge. 
Begynte med limousin i 1996 ved 
kjøp av rein limousinokse fra Morten 
Rømcke Moe for bruk i vår krysnings-
besetning. Med på kjøpet fekk me i 
etterkant paratuberkolose med karan-
tene og restriksjoner på drifta, forteller 
Lofthus. 

– Me valgte da å slakte ut besetningen, 
og starte på ny med 100% limousin 
mordyr. Fikk hjelp av Marton Høland på 
Fellesslakteriet til innkjøp av dyr. Kjøpte 
kviger fra Martin Scharning og Per Einar 
Johnsen. 

– I 2001 la veterinær Tjerand Lunde inn 
embryo som kom fra Thorstein Hens-
rud sin besetning, med Geant som 
okse, samt fra Per Einar Johnsen sin 
besetning med Masdeclaus som far. Vi 
kjøpte også inn en kolla okse og noen 
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kolla kviger fra Gustav Steinsvik i sei-
nere tid da markedet begynte å etter- 
spørre kolla dyr.

Lofthus driv med salg av livdyr. Dei 
beste går som avlsdyr, og resten som 
fôringskalv. Dei har lagt stor vekt på 
lynne, kalvingsvansker og bein i avls- 
arbeidet.
– Me er aktiv avlsbesetning og kårer 
okser og kviger. Mesteparten av livdyr 
blir solgt via Nortura. Vi har deltatt på 
kjøttfeutstillingen på Dyrsku’n i flere år, 
med både limousin og angus. Dette har 
vært eit av årets høydepunkter med tre 
generasjoner på tur med dyr dit, sier 
Lofthus med snev av stolthet i stemmen. 
Han legger til at det er verdifullt at en får 
vist fram på en positiv måte hva norsk 
landbruk driver med.

– Bruker semin, og har kjøpt testokser 
både kollet og full F fra Staur. En av 
disse er Matfatet av Hovde som det 
er beskrivelse av dette bladet. I forrige 
nr. av Limousin Nytt var det omtale 
av Marseille av Øiestad som er aktiv i 
besetningen nå. Innledningsvis nevnte 
vi at Karl Gustav i 2017 kjøpte inn den 
beste seminoksen Laban av Schjøll på 

Gården
• Lofthus Gard
• Adresse: Lofthus i Sauda Kommune  
 i Indre Ryfylke, Rogaland
• Familiebruk siden slutten 1800-talet
• 160 da dyrka 
• 340 da innmarksbeite 
• 26.000 da fjellbeite i felleseie
• Nydyrking av 70 da
• Produksjon: ammeku 40 mordyr,  
 påsett av egne ungdyr og 180 vinter- 
 fôra sauer.
• Ved sida av garden driv me Lofthus 
 Maskin hvor 10 ansatte driv med 
 transport, gravemaskiner og veitjenester

FAKTA

Staur til kr 185.000 – som var rekord 
for en limousinokse. Men så var han 
da også testvinner med bl a rangtall på 
110 og fikk 117 for eksteriør. Han var 
uheldig og skadet beinet på fjellbeite. 
Den måtte nødslaktes der og måtte 
fraktes ned med helikopter.

– Vi har dyra på fjellbeite om sommeren.  
Der er de fra ca. 10. juni til 1. oktober. 
Kalvene tar vi fra mora ca. 10. sept- 
ember. De blir da veid og satt på god 
fôring. De blir da veid regelmessig fram 
mot juletider, og de med best tilvekst, 
lynne og bra eksteriør blir med videre 
for salg som avlsdyr etter kåring neste 
vår. De utgjør nesten halvparten av 

den årgangen. Resten blir solgt til opp-
fôringsbesetninger, sier den sindige 
limousinavleren Karl Gustav Lofthus fra 
Sauda.

Det er tre generasjoner som er engasjert 
i driften av gård og firma: Tre døtre og 
seks barnebarn. Kona Gro Johanne har 
oppgjennom årene vært en solid støtte-
spiller – og er det fortsatt. Hun har som 
hovedoppgave å holde styr på økono-
mien for både gårdsdrifta og i firmaet. 
Karl Gustav er 3. vara i Tyr, mens dat-
tera, May Kristin Lofthus, sitter i styre 
TYR Rogaland. 

Sjå gjerne facebook-side: Lofthus Gard

Fjøset har spalte gulv med liggebås drivgang mellom fødebinger og liggebåsrekke som gjør 
at vi kan sette inn og ta ut ku og kalv på enkel måte fra alle binger.

Det er opparbeidet ny tomt for nytt tun to km fra nåværende tun. Der er satt opp ny drifts-
bygning for 40 mordyr av disse er 3 stk Angus.
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Felleskjøpet Agri • Tlf.: 72 50 50 50 • www.felleskjopet.no/formel
Felleskjøpet Rogaland Agder • Tlf.: 99 43 06 40 • www.fkra.no

Oppdaterte proteinnormer viser at vi 
kan redusere protein i kraftfôret og 
opprettholde god tilvekst. Resultater fra 
Staur og Angusgården bekrefter dette. 

Ny Formel Biff -serie er bedre tilpasset 
variasjon i grovfôrkvalitet til en lavere 
kraftfôrpris. Riktig fôring for høy tilvekst 
og god helse, gir bedre økonomi med 
Formel Biff!

 
Formel Biff 2+ fra 2 kg kraftfôr. 
NRF, lette raser, godt grovfôr.

Formel Biff 4+ fra 4 kg kraftfôr.
Tunge raser, godt til middels grovfôr.

Formel Biff 6+ fra 6 kg kraftfôr.
Tunge raser, grovfôrmangel, høg 
kraftfôrandel.

   Nytt sortiment

Nyhet

Ny og bedre Formel Biff

Limousinnytt FORMEL Biff helside.indd   1Limousinnytt FORMEL Biff helside.indd   1 30.03.2022   12:4930.03.2022   12:49
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Det er viktig ha fokus på de seminoksene som har aner som har satt sitt preg på norsk  
limousin avl de senere årene. Her har vi tatt for oss Matfatet av Hovde der vi undersøker 
hvordan oksenes liv og virke er i dag

Fra presentasjonen som seminokse:
Semin nr. 72237, Matfatet PP av Hovde 
har fått et rangtall på 108 i testen. Han 
er en oppkrysset og homozygot kollet 
okse. Dermed gir han bare kolla avkom. 

Matfatet er en okse som får mellom 
105 og 109 i rangtall for alle egenska-
per i testen. Dette er en sterk og jevn 
rekke, som betyr at han er en del bedre 
enn gjennomsnittsoksen på alle egen-
skaper. 

Matfatet er en lang og pent sammen-
satt okse med riktig form. Han har bra 

Hvor ble det av Matfatet 
PP av Hovde?

bredde, og er jevnt greit muskelsatt i 
alle deler. Han har bra bein og klauver 
bak, men er noe tåvid foran. 

Matfatet har den tyske lettkalveren og 
produksjonsoksen Ibiza far, og er der-
med den andre seminokse etter denne 
oksen. Morfar er den franske lettkalv- 
eren Suc Au May som også er god på 
produksjon, spesielt slakteklasse. 

Mormors far er den franske kolla lettkal-
veren Viking som også er en lettkalver. 
Etter avstamming og test å dømme så 
er Matfatet PP av Hovde en lettkalver 

som er bra på produksjon og middels 
på moregenskaper. Avlsverdier viser føl-
gende: Fødselsvekt 100, fødselsforløp 
kvige 100 og ku 100. Samlet fødsels- 
indeks 100.

Første året på sædruta ble Matfatet 
nest beste limousin seminokse.

I og med at nåværende eier Leif Bjarne 
Olsen, Imsland, Vikedal, tok over oksen 
for knapt et år år siden, er det  i hoved-
sak erfaringene fra tidligere eier Karl 
Gustav Lofthus, Sauda, som gjengis
her.

Matfatet PP av Hovde.
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Eier: Leif Bjarne Olsen
Navn: Matfatet PP av Hovde
Født: 20.03.17  
Når kjøpt fra: Karl Gustav Lofthus
Når solgt til:

Avkom totalt:   

Når godkjent for semin: 2018 

Helsestatus:  
Bein og klauver:  

Klauvskjært:   

Lynne: Meget bra  
Beskrivelse av oksens eksteriør: 
fint eksteriør og gode bein

Brukt på antall kuer: 22 
Bedekningsstatus: 100  

Brukt på antall kviger: 20 

Bedekningsstatus: 100  

Besetningens status
Renraset Limousin: 40 mordyr 

Krysningsbesetning, hvilke raser: 

Status avkom:   
Antall: 42   

Fødselsvekter: 38  
Fødselsvansker: ingen  
Tilvekst oksekalv: 1217 g, kvigekal-
ver 972 g i vår besetning  

Kjøttfylde/slakteklasse: ingen slakt 
i vår besetning
Fettprosent slakt: 

Avkom brukt til:
Slakt:    
Livdyr: Livdyr  

Hvor mange hundyr etter oksen i 
besetningen: 
6 kviger som skal kalve våren 2022 
Hundyrenes melkeevne:   

Hundyrenes kalvingsevne:  
Hundyrenes fertilitet:   

Avlsverdier per 15.02.2022:
Fødselsindeks: 105  
Produksjonsindeks: 95 
Morindeks: 93  
Totalindeks: 94

Datter etter Matfatet bærer sitt navn med 
rette: 650 - Rolig av Lofthus.

661- Raffen av Lofthus er en av de mange 
sønnene av Matfatet. Fra fødsel til 200 
dagers vekt har den hatt en tilvekst på 1666 
gram pr dag.

Forventa levetid på 4 år (før 2,5 år)

Ny LED-lysindikator varsler med blinking når 
et dyr bør sjekkes nærmere

Blinkefunksjonen gjør det lett også for avløser 
og ansatte å se hvilke dyr som trenger tilsyn

Varslet har to ulike blinkemodus, som kan 
stilles inn til å gjelde ulike grupper dyr, for 
eksempel kyr i brunst og kyr med helsealarm

Funksjonen kan tilpasses til det tidspunktet 
du vanligvis er i fjøset, så slipper du unødig 
blinking og sparer batteri
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Fatland Jæren: Siv Undem, 99 71 23 51
Fatland Oslo: Dag E. Bråthen, 95 12 86 15
Fatland Ølen: Bjørn Magne Stople, 98 24 22 10
LUN-kontakt alle anlegg: Guro Hansen: 95 89 63 20

                                 
                                      

Velg Fatland - det lønner seg!

Vi tenker limousin! 
Kontakt oss gjerne
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Vi er her for deg. Som vi var der 
for faren din. Og faren hans 
før ham igjen.

Sunt bondevett
i generasjoner.

Denne «verdensrekorden» er enda mer 
imponerende når vi tar i betraktning 
det relativt lave antallet ammekubeset-
ninger vi har her i landet. I Norge har vi 
over 200 SenseHub-anlegg fordelt på 
våre ca. 6000 ammekufjøs. Til sam-
menligning har land nummer to på lista, 
Frankrike, 183 SenseHub-anlegg og 
over 50.000 ammekubesetninger.

Utstrakt seminbruk 
Så hvorfor har så mange norske am-
mekuprodusenter valgt å satse på akti-
vitetsmåling? Årsaken er selvsagt først 
og fremst selvfølgelig den utstrakte 
seminbruken. For selv om seminande-
len i norsk ammekuproduksjon er lavere 
enn i mjølkeproduksjon, ligger vi likevel 
langt høyere enn andre land. Omtrent 
tjue prosent av ammekyrne i Norge blir 
inseminert, mens de fleste andre land 
ligger på rundt fem prosent.

Verdensrekord i 
SenseHub-anlegg 
for ammeku!

Norge er nå landet i verden med 
flest SenseHub-anlegg i bruk 
i ammeku-besetninger!

En annen viktig årsak er at Tyr, Geno og 
slakteriene var tidlig ute med å vise de 
norske ammekuprodusentene at bruk 
av semin gir bedre resultater. Geno be-
gynte derfor å selge Heatime, og etter 
hvert SenseHub, for å tilby et godt hjel-
pemiddel for å oppdage brunst.

Tar i bruk ny teknologi
I tillegg ser vi at norske ammekupro-
dusenter i mange sammenhenger er 
svært dyktige til å ta i bruk ny og nyttig 
teknologi. En nettbasert aktivitetsmåler 
som via mobilen gir real-time oversikt 
over besetningas brunst og helse, er 
med andre ord som skapt for norske 
ammekubønder.

Til sammen har dette gitt resultater! 
Salget av SenseHub til ammeku øker 
stadig, og seminandelen går opp!

Av Marie Bakås, sjef for kommunikasjon og markedsføring i OS ID

En annen viktig årsak er at Tyr, Geno og Limousinprodusent Hans Anders Velo fra 
Jevnaker er en av mange norske ammeku-
produsenter som er med på å sette Sense-
Hub-verdensrekord. Foto: Privat

Land
Antall SenseHub 
Beef-anlegg

Norge 198

Frankrike 183

Sør-Korea 158

Belgia 82

USA 73

Italia 61

Sveits 55

Sverige 52

Irland 51

Storbritannia 44
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HAR DU PRØVD BIFFEN

Selv om både Tonje og Terje er sammen om drifta av butikken, er 
det Tonje som har det daglige ansvaret for at alt er på stell.
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På tur fra Oslofjordtunellen og inn mot 
Holmsbu, er det rigget opp en svær plakat 
på en henger som spør deg om du har 
prøvd biffen fra ouff’en. Alle veifarende til 
Holmsbu og Tofte får vite at den biffen er 
å få kjøpt på gårdsbutikken «Biffgården 
Limousin – en mør delikatesse».

HAR DU PRØVD BIFFEN

FRA OUFF’EN?

Skirt – benevnes som en kjøttelskers drøm blant kjennere.

Bak dette markedsstuntet står ekteparet Ouff. I krysset fra Skjøttelvikveien og 
gårdsveien har Tonje og Terje satt opp en tiltalende salgsbod. Der er det fryse-
disker fylt av kjøtt og kjøttvarer fra limousindyra på gården – i tillegg til produkter 
av saueskinn. Handelen bygger på tillit mellom kjøper og selger: selvbetjening. Alle 
varer skannes og summerer seg opp i en faktura som står i direkte kontakt med 

bankterminalen. Kundene blir oppfordret til å skrive seg inn i en logg som en 
ekstra kontroll av handelen.

Hovedmassen av kundene er hyttebeboerne i Holmsbuområdet 
– og de er det mange av! Noen restauranter i området kjøper 
varer. Men de er også i stor grad avhengig av de samme 
kundene. Noen fastboende er hyppige handlende. Så nå i 

påska ventes det at salget tar seg opp en del, men det tar tar 
seg ikke skikkelig opp før sommeren kommer nærmere. – Jeg 

pleier å si at det vi nå selger på en måned, selger vi på en uke om 
sommeren, sier Tonje Ouff. Hun har hovedansvaret for gårdsbutikken.

«Ukjente» produkter
Det er mange aktører i kjøttbransjen som har som mål å foredle mest 

mulig av skrotten til produkter. Men slettes ikke mange har et så assortert 
utvalg som Tonje og Terje: Teres Major Steak, Tri-Tip, Flank Steak, Flat Iron 

Steak og ikke minst Skirt – som benevnes som en kjøttelskers drøm blant 
kjennere. De fleste av disse stykningsdelene går til stort sett kjøttdeig hos de 

Skirt – benevnes som en kjøttelskers drøm blant kjennere.

bankterminalen. Kundene blir oppfordret til å skrive seg inn i en logg som en 
ekstra kontroll av handelen.

Hovedmassen av kundene er hyttebeboerne i Holmsbuområdet 

påska ventes det at salget tar seg opp en del, men det tar tar 
seg ikke skikkelig opp før sommeren kommer nær

pleier å si at det vi nå selger
sommeren, sier Tonje Ouff. Hun har hovedansvaret for gårdsbutikken.

«Ukjente» produkter
Det er mange aktører i kjøttbransjen som har som mål å foredle mest 

mulig av skrotten til produkter. Men slettes ikke mange har et så assortert 
utvalg som Tonje og Terje: Teres Major Steak, Tri-Tip, Flank Steak, Flat Iron 

Steak og ikke minst Skirt – som benevnes som en kjøttelskers drøm blant 
kjennere. De fleste av disse stykningsdelene går til 
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store aktørene i markedet. Begge ser 
ikke bort ifra at den store interessen for 
gårdsbutikken skyldes at interessen for 
lokalmat er tiltakende.

– Men hovedårsaken til at kundene 
kommer igjen og igjen for å handle er 
den unike og jevne kvaliteten på limou-
sinkjøttet – og spesielt fra kviger, og at 
alle slaktene kommer fra unge dyr, er 
de to enige om.

De passer på å ha beitende dyr synlige 
fra butikken slik at kundene kan se 
hvor maten kommer ifra. Noen kunder 
ønsker å få komme på gården for å se 
hvordan dyrene har det i fjøsene.

– Vi får returslakt fra Nortura som leve-
res til en samarbeidende skjærebedrift. 
De tar ut de stykningsdelene som vi 
bestiller. Noen kunder blant restauranter 
og kjøttbedrifter oppfordres til å komme 
med produktønsker, og de er en ressurs 
for produktutvikling, opplyser Tonje ivrig. 
– De kommer ikke bare med ideer om 
nye stykningsdeler men også tilbere-
delsen av disse. Dette fruktbare sam-
arbeidet har ført til utviklingen av blant 
annet en limousinburger som er blitt 
uhyre populær. Til sammen fører dette 
til at vi kan utnytte hele skrotten på en 
lønnsom måte.

Vent seg til frysevarer
Tonje framholder videre at kundene har 
vent seg til å kjøpe frysevarer. Noen få 
kommer innom i 15-tiden og skal grille 
i 18-tiden. Da rådes de til å grille dagen 

etter. Noen ringer tidlig på dagen eller 
dagen før og ber oss om å ta ut varer 
til tining. Det gjør vi. Vi setter en pose 
på disken med kundens navn.

Selv om limousinkjøttet er årsaken til at 
Tonje og Terje Ouff etablerte gårdsut-
salg for mange år siden, har de lenge 
hatt et interessant tilleggsprodukt: 
skinn – i dette tilfellet av sau. For en del 
år siden hadde de sau på gården; det 
har de sluttet med så nå må de kjøpe 
inn skinn. Tonje liker å pryde baksiden 
av skinnene med ulike motiver. Det  
faller i god jord hos mange.

Veggen er prydet med navn på stykningsdeler som de færreste har hørt om.

Tonje liker å pryde baksiden av skinnene 
med ulike motiver. Det faller i god jord hos 
mange.

Gården
• Gården Lille Rød
• Adresse: Lille Rød, 
 3484 Holmsbu i Asker 
 kommune 
• Biffgården er jo blitt 
 «merkevaren» til eierne Tonje
 og Terje Ouff
• Kjøpte gården av Tonjes 
 foreldre i 2003
• Gården: 280 da dyrket, 
 60 da beiter, 1100 da skog  
 og utmark. Leier 800 da jord  
 og noe utmark
• Produksjon: Limousin 
 ammeku, korn, åkerbønner,  
 frøproduksjon engsvingel,  
 gras og ved
• Barn: Helene 21 år, lærling 
 i anleggsmaskinfag

FAKTA
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Terje Ouff mener det er både proteinriktig 
og framtidsrettet å satse på egenprodusert 
bygg og åkerbønner i fôret, og fase ut fôr 
som inneholder soya.

Tonje og Terje bygde nytt oksefjøs  
til 90 okser i 2016.

Biffgården til Tonje  
og Terje Ouff
Av Jan Otto Veiseth

De har bygd opp en besetning på rundt 
90 limousin mordyr med de fasiliteter 
som skal til for at dyrene skal trives og 
vokse. I tillegg har de drevet gårds- 
butikk som de har maktet å gjøre 
nesten uunnværlig for mange hytte- 
beboerne og innbyggere i Holmsbu. 
Der har de solgt mye egenprodusert 
kjøtt. Nå vurderer paret om de skal 
trappe ned. Årsak: Den skjeve tilskudds- 
ordningen for ammeku gjør det ulønn-
somt å ha så mange mordyr.

Terje forteller at de kjøpte første Limo-
usin oksen i 2002 som de krysset inn 
på NRF kuene etter endt melkeproduk-
sjon. – Siden det har vi kjøpt okser på 
Staur kanskje annet hvert år.
I tillegg har vi også kjøpt renraset kviger 
på kvigeauksjon. Litt salg av livdyr har 
det vært, sier Terje.

Paret bygde ammekufjøs i 2003 til  
30 kuer; utvidet til 60 kuer i 2006. Nytt 
oksefjøs til 90 okser ble oppført i 2016. 
Pr i dag har de ca. 90 kalvinger med full 
framfôring samt innkjøp av ca. 40 limo-
usin ungdyr.
 
Uisolerte tallefjøs
– Alle fjøs er uisolerte tallefjøs. Det kre-
ver mye halm. Det er arbeidskrevende 
og en utfordring i regnfulle høster, men 
vi vil ikke bytte fjøs når det gjelder dyre- 
velferd og trivsel for både folk og fe,  
bedyrer Tonje og Terje.
 
– Vi beiter med ca. 220 dyr med smått 
og stort på innmark og utmark. I tillegg 
leier vi beite på tre teiger i området. 
Det krever mye planlegging og arbeid å 
sørge for at dyra har gode beiter i hele 
sesongen fra slutten av april til i oktober. 
Det er ikke bare å slippe dem ut der det 
er noe grønt. Det er flytting fra en teig  
til en annen, sier Terje. Han opplyser  

videre at de prøvde  Nofence på 6 kuer 
i 2021 med et fantastisk resultat. De 
har kjøpt bånd til 15 kuer til for bruk i 
2022 sesongen.
 
Terje og andre avlere i nærheten sam-
arbeider i en avlsoksering med Jakob 
Lajos Volent , Kristian Sundbye Holtvedt 
og Arnold Sundbye. De disponerer 6-7 
okser sammen: Lars Vegas av Hovde, 
Olle Po av Kleiven, Neymar av Veise- 
teigen og flere kollede okser.

Paret leverer slaktedyrene til Nortura. 
Noen kalver går til LUNs Kalv Unik. 
Omlag halvparten kalveslakt tas i retur 
til gårdsbutikken/restauranter. Slaktene 
er fra 220kg til 250 kg – og helst kviger.

– Limousin ble valgt pga. klassifisering 
og kjøttfylde, og en ellers tiltalende 
rase. Det ble et lykkevalg når det ble 
salg av kjøtt i gårdsbutikken. Kortfibret 
mørt og saftig kalvekjøtt som ingen 
annen rase kan måle seg med, beretter 
paret Ouff entusiastisk.
 
Faset ut soya
– Vi har faset ut soya i fôret. I stedet 
fôrer vi med knust bygg og knuste 
åkerbønner til fôringsdyra fra egen pro-
duksjon samt noe innkjøp fra gårder i 
Hurum. Åkerbønner er topp fôr med 
ca 30% protein. Kvigene går også på 
dette fôret til de er 12 måneder. Da blir 
de vurdert og sortert ut fra hornstatus, 
klauver og lynne. De som holder mål 
blir satt på hos oss eller solgt til livdyr; 
de andre går til slakt, opplyser paret på 
Lille Rød, og legger til at de øvrige dyra 
blir foret på gras, amoiakkbehandlet 
halm, mineraler eller en mix hvor det 
inngår noe av bønneblandingen, opply-
ser Terje og stiller seg til disposisjon for 
å komme med gode råd til de som vil 
høre mer om denne fôrproduksjonen.  

Spent på jordbruksoppgjøret
Nå er de spesielt spent vårens jord-
bruksoppgjør. – Om det ikke blir noen 
endring i tilskuddssatsene over 50 kuer 
kommer vi til å redusere antall kuer. 
Ingen inntjening på dem, kun merar-
beid. Vi kjører gras og halm inn og halm 
og møkk ut. Kun en dugnad til staten, 
kommer det engasjert fra Terje.

Både Tonje og Terje jobber på gården. 
De har en heltidsansatt samt sesong-
hjelp og datter som hjelper til.
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Ved Ann-Lisbeth Lieng, Fagsjef 
drøv FKA

Beitesesongen for ammekua og kviga 
er som regel ensbetydende med 
produksjon uten kraftfôr, og det er 
nødvendig å tenke gjennom tilgang på 
mineraler og vitaminer til dyr som går 
på beite. Produksjon på beite er svært 
avhengig av kvaliteten på beite – med 
ku og kalv sammen skal beite dekke 
både vedlikehold og produksjon – 
enten via mjølkeproduksjon hos mor, 
eller tilvekst ved direkte opptak hos 
kalven.

Små – men viktige!
Mineraler og vitaminer har svært viktige 
oppgaver for god helse og normale 
kroppsfunksjoner. Vi er godt kjent 
med at innholdet i grovfôr ikke dekker 
behovet til dyra fult ut. Undersøkelser 
på jordsmonn, analyser av grovfôr og 
mineralstatus på dyr bekrefter gang på 
gang at uten tilskudd i form av kraftfôr 

eller tilskuddsfôr vil dyra få underdek-
ning på enkelte mineraler. Noen vet vi 
blir for lave i enhver situasjon, som for 
eksempel selen, mens andre kan vari-
ere ut fra avlingens gjødsling, botaniske 
sammensetning, vær og vind og tilgang 
fra jordsmonnet. En redusert tilgang 
vises ikke nødvendigvis på dyra med 
en gang, men vil over tid tappe reser-
vene kroppen har, og kan igjen gi ulike 
utfordringer med produksjonsrelaterte 
sjukdom. For å unngå underdekning 
bør det ligge en plan i grunn som sikrer 
dyra god tilgang på nødvendige mine-
raler og vitaminer både på innefôring og 
på beite. 

En blodprøve kan brukes for å gi et 
øyeblikksbilde av mineralstatus på 
dyret. Det kan være nyttig informasjon 
for noen mineraler og ved sjukdom. I 
en normal situasjon er det enklere å 
vurdere tilgang ut fra dyras behov og 
en fôrplan. Beregninger i Felleskjøpets 
Ammekumodell, spesielt utviklet for 

Sikre dekning av mineraler 
og vitaminer på beite

vurdering av fôring til ammekua, gir oss 
svar på hva kua har behov for, både på 
vinterfôring og beite. 

For beite uten mineralanalyser kan vi 
generelt dele inn i gras med normale 
verdier for mineraler og med lave 
verdier. For makromineraler med et 
«normalt» innhold i graset vil de aller 
fleste dekke behovet med unntak av 
natrium. Er det lavt innhold i graset er 
det behov for ekstra tilskudd av flere 
mineraler, for eksempel kalsium, fosfor 
og magnesium. Tilgang på mikromine-
raler blir som regel for lav uten tilskudd, 
med noen få unntak. Beregninger for 
dekning av mikro- og makromineraler 
uten tilskuddsfôr er vist i figur 1. Det er 
flere metoder for å gi tilskuddsfôr på 
beite, og der er både fordeler og ulem-
per med alle. Spørsmålet er hva passer 
best for ditt opplegg? 
  
Sikre alle mineraler og vitaminer 
Skal du gi dyra alt de trenger bør de 

Microfeeder
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få et tilskuddsfôr som inneholder en 
balansert tilgang av nødvendige mine-
raler og vitaminer. I Pluss sortimentet 
fra Felleskjøpet er disse merket med et 
Total-stempel, som viser at produktet 
dekker det dyret trenger.  I tillegg kan 
en del produkter leveres både som 
stein, i bøtte, pulver eller pellets. Det 
kan være store variasjoner på innholdet 
i ulike produkter, både innenfor en leve- 
randør og ikke minst mellom leverandø-
rer. Les nøye på pakningsvedlegget an-
befalingene for det produktet du velger 
slik at du ikke feildoserer og gir for lite 
eller for mye. 

Noen produkter kan gis i fri tilgang. 
Steiner eller mineraler i bøtter kan 
settes så de er tilgjengelig for dyra – 
gjerne på et tørt sted, men i nærheten 
av vann. Vær oppmerksom på bruk 
av steiner at det er stor forskjell på en 
mineralstein og en saltstein. Saltsteinen 
gir nødvendig natrium samt en mindre 
andel av andre aktuelle mineraler som 
for eksempel kobber, men den vil ikke 
dekke behovet på alle mikromineralene. 
Et daglig opptak på 50 g Pluss Saltstein  
Grå vil for eksempel gi rikelig dekning 
på natrium og kobber, men fortsatt 

marginal underdekning på selen og 
mangan. Et daglig opptak på 70 g  
Pluss Storfe Mineralstein/bøtte vil gi 
god dekning på alle mineraler med 
unntak av marginal underdekning på 
natrium. Er det behov for bare salt er 
Pluss Saltstein Naturell et godt alter-
nativ 

En annen løsning med fri tilgang kan 
være tilskuddsfôr i pulverform fra Pluss. 
Pulveret kan da legges i en mikrofeeder  
og dyra kan forsyne seg selv. For 
Pluss Storfe bør opptak pr dyr være 
minimum 70 g/ dag for god dekning. 
Utfordringen med fri tilgang er å ha 
kontroll. Det er vanskelig å vite om dyra 
får i seg den mengden de skal og om 
alle dyra tar opp det de bør. Det er lurt 
å ta en sjekk på hvor mye i snitt dyra 
tar opp for å ha en viss kontroll. Når 
du vet hvor mange dyr som har tilgang 
på en kjent mengde tilskuddsfôr kan 
du beregnet et daglig opptak i snitt 
pr dyr. For eksempel en flokk på 20 
dyr som bruker 10 dager på å tømme 
en 20 kg sekk med tilskuddsfôr tar i 
snitt opp 100 g/dag. (20kg/10dager/
20dyr*1000= 100 g/dag) 

Bolus er et alternativ for å sikre mikro-
mineraler på beite. En bolus vil inne-
holde en del mikromineraler, men vil 
aldri kunne dekke behovet på makro- 
mineraler. Likevel kan det være en enkel 
løsning på beite.

Kvaliteten på beite
Med kvalitet på beite mener jeg her hva 
beitet gir av energi og protein til dyra. 
Blir graset for godt utviklet, eller at det 
er for liten tilgang på gras på beite vil 
produksjonen reduseres. Vi kan tyde-
lig se det på ungdyr som har gått på 
utmarksbeite som ikke har god nok 
kvalitet på at dyra ikke vokser gjennom 
sesongen. En intensiv rase som Limo-
usin setter krav til beitekvaliteten, og 
jevnlig oppfølging avslører om det er 
behov for ekstra tiltak. Når kvaliteten 
faller utover sesongen kan bytte av 
beite eller større beiteområder kompen-
sere for lavere kvalitet. Redusert tilvekst 
på kalven eller tap av hold på mordyra 
er et signal om for dårlig beitekvalitet. 
Kalven kan da støtte-fôres med Formel 
Kalv Intensiv i kalvefôringsautomater. 
En bonus med en slik ordning er et økt 
fôropptak og tilvenning på kraftfôr før 
avvenning. Ofte gjør det overgangen 
til innefôringa enklere og reduserer tap 
av tilvekst ved å redusere stress i for-
bindelse med avvenning. En gammel 
«regel» for kalver er «ikke mer enn en 
endring i uka» og selve avvennings- 
prosessen kan være en påkjenning 
med mange endringer samtidig. 

En løsning med fri tilgang kan være  
tilskuddsfôr i pulverform fra Pluss.  
Pulveret kan da legges i en mikrofeeder 
og dyra kan forsyne seg selv.

Ann-Lisbeth Lieng, Fagsjef drøv FKA

Figur 1 beregnet dekning av makro og mikromineraler til ammeku på beite uten tilskuddsfôr 
(Ammekumodellen, FKF)

Beite Norm Rasjon Tolking

Protein, % av TS 14,0 15,0 OK
Fiber (NDF), % av TS 45 52 OK
Fransk fylleverdi 16,5 14,3 OK 87

Mineral g/dag Behov Normalt i grovfôret Lågt i grovfôret
Kalsium 53 60 OK 38 Lågt
Fosfor 34 45 Rikeleg 30 Lågt
Magnesium 23 23 OK 15 Lågt
Natrium 13 2 Lågt 1 Lågt
Svovel 23 30 Rikeleg 23 OK
Kalium 113 360 Rikeleg 167 Rikeleg
Klor 23 120 Rikeleg 30 Rikeleg

Mikromineral mg/dag Norm Rasjon Tolking mg/kg TS % av norm

Kopar 134 75 Lågt 5 56
Selen 2,0 0,3 Lågt 0,02 15
Sink 367 420 OK 28 115
Jod 8 3 Lågt 0,2 40
Mangan 600 990 Rikeleg 66 165
Kobolt 1,5 0,8 Lågt 9,1 50

A-vitamin, 1000 IE 60 120 Rikeleg 8,0
D-vitamin, 1000 IE 0 0 OK 0,0
E-vitamin, mg 375 1125 Rikeleg 75
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EasySwing TOTEM
- Kløkost for storfe og hest
- Designet for å monteres utendørs 
- Ingen strøm! 
- Enkel og montere!

Se video av Limousin okser bruker EasySwing kosten her:
https://youtu.be/H8f5-gHZ__g

NYHET HOS BRYNE LANDBRUKSSERVICE AS

Ta kontakt for tilbud på EasySwing 
Totem eller Midi kost for kalver!

Bryne Landbruksservice AS
Hålandsveien 31, 4349 Bryne 

51 77 07 00/ 982 59 700
post@bls-as.no
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https://youtu.be/H8f5-gHZ__g

NYHET HOS BRYNE LANDBRUKSSERVICE AS

Ta kontakt for tilbud på EasySwing 
Totem eller Midi kost for kalver!

Bryne Landbruksservice AS
Hålandsveien 31, 4349 Bryne 

51 77 07 00/ 982 59 700
post@bls-as.no

EasySwing TOTEM
- Kløkost for storfe og hest
- Designet for å monteres utendørs 
- Ingen strøm! 
- Enkel og montere!

Se video av Limousin okser bruker EasySwing kosten her:
https://youtu.be/H8f5-gHZ__g

NYHET HOS BRYNE LANDBRUKSSERVICE AS

Ta kontakt for tilbud på EasySwing 
Totem eller Midi kost for kalver!

Bryne Landbruksservice AS
Hålandsveien 31, 4349 Bryne 

51 77 07 00/ 982 59 700
post@bls-as.no
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Av Knut J. Singstad

Storfekjøttproduksjon på slutten av 90- 
tallet besto av lave priser (27-28 kr/kg) 
og vektbegrensninger med nedtrapping 
av prisen ved slaktevekt over 300 kg. 

Det var derimot som i dag ingen kvoter, 
og sånn sett en enkel produksjon å 
skape et inntektsgrunnlag for gården 
på. 

Melk fra 2007
I 2007 fikk vi kjøpe en nabogård med 
melkeproduksjon. Den gang med knapt  
90 tonn i kvote. I 2015 bygde vi nytt 
fjøs for melkekua, og i 2022 skal vi 
levere drygt 700 tonn til Tine. I 1976 
besto gården av ca 100 dekar dyrka-
jord og 1000 dekar skog. Ved ny- 
dyrking og kjøp av jord har vi i dag  
580 dekar dyrka og ca 800 dekar skog. 
Knapt 100 dekar med beiter kommer  
i tillegg.

Lian Gård ligger i grenda Likroken i Heim kommune helt 
sørvest i Trøndelag. Gården ble kjøpt på det frie marked 
av min far i 1976, og produksjonen besto i starten av korn, 
skog og noe slaktegris. På starten av 90-tallet startet vi 
med storfe, og i 1998 sto nytt fjøs for oppfôring av slakt 
ferdig med plass for 100 okser. 

Lian gård
ble utfordret av Hellan   Limousin i Limousinstafetten

Ammekyrne av Limousin er passe store, har 
lette kalvinger og er en forutsigbar og rolig rase.
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Limousin fra 2018
Fra høsten 2018 har vi forpaktet en 
nabogård som hadde ei besetning med 
Limousin. Vi kjøpte dyra og har fortsatt 
avlen på dem, i tillegg til å bruke en del 
Holstein/Limousin-krysninger fra melke-
produksjonen som ammekyr. 

På melkekyrne er vi nå på vei til ei rein 
Holstein-besetning, mens vi på amme-
kyrne satser mer og mer på Limousin. 
Jeg må si at desto mer reinrasa både 
Holstein og Limousin blir, desto bedre 
blir de. 

Limousin og Holstein krever godt stell, 
men da gir det også resultater! Ut fra 
erfaring og regnestykker vi har, gir Limo- 
usin de beste slakta. Ammekyrne av 
Limousin er passe store, har lette kal-
vinger og i mine øyne en forutsigbar og 
rolig rase. Limousin er flokkdyr, og kla-
rer man å bruke dette riktig er det fine 
dyr å håndtere.

I 2021 hadde vi 35 kalvinger på amme- 
kyrne. Dette vil gå noe ned i tida fram-
over, og vi vil stabilisere oss rundt 25. 
Dette har sammenheng med at forpakt-

ningskontrakt på nabogård opphører 
fra 01.mai, da eier selv ønsker å starte 
opp med ammeku igjen. Det er bra for 
miljøet at vi er flere som driver, og her  
i området er det godt miljø både på 
melkeku og ammeku. 

Planlegger nytt ammekufjøs
Vi jobber derfor med å sette opp et 
nytt fjøs til ammekyr og drektige kviger. 
Søknad til Innovasjon Norge er sendt, 
og vi er spent på svaret. Det er signal 
på at ombygging til løsdrift for de mel-
lom 15-30 melkekyr har førsteprioritet. 
Behovet for ombygging er minst like 
stort på ammeku, og for vår del er 
støtte fra Innovasjon Norge avgjørende 
for økonomien i prosjektet. Vi håper 
at fornying av driftsbygninger blir like 
sterkt prioritert for ammeku som melke- 
ku framover.

Når det kommer til avl, så er det viktig  
for oss å lage gode mordyr. Vi har hittil 
så å si brukt bare okser, og lite semin. 
Oksene vi har kjøpt har vært kåra, fra 
aktive avlsbesetninger. Gode mordyr 
må ha et godt eksteriør, og stor kapa-
sitet for å spise mye grovfôr. Hittil har 

målet vært å lage en mer og mer  
renraset besetningen, og muligheten  
for å selektere sterkere for andre egen- 
skaper blir bedre nå framover. Vi re-
gistrerer både vekt og kalvingsforløp, 
og sammen med vurdering av lynne 
og slakteresultat, velger vi hvilke dyr vi 
avler videre på.

På melkekua har vi i mange år brukt mye 
kjøttfesæd. De siste åra har vi vært oppe 
i 75-80% av dyra i melkeproduksjon 
inseminert med kjøttfe. Vi har prøvd det 
meste av tyngre raser, og en del Angus. 
Framover vil vi i stor grad bruke Limo-
usin, også på kviger. Det er en fordel 
med kolla avkom, og okser som Nawab 
PP og Lex Luthor PP er brukt mye. Vår 
erfaring er at Nawab gir små kalver og 
veldig lette kalvinger. Lex Luthor har 
betydelig større, og lengere kalver, men 
gir fremdeles lette kalvinger. I vinter har 
vi inseminert mye med Indigo PP. Vi 

Vi har nå mange kyr som er 88 eller 94 % renraset.
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har prøvd noe kjønnsseparert hansæd, 
med litt varierende tilslag. 

Bruk kjøttfe på melkekyr!
Det er veldig god økonomi for en  
melkeprodusent å bruke kjøttfe på de 
dårligste dyra, og jeg tror at vi i 2025 
har det største markedet for kjøttfesæd 
hos melkeprodusenter. Jeg mener Limo- 
usin-foreninga er godt forberedt på 
denne utviklinga gjennom å tilby vari-
asjon av okser. For melkeprodusenten 
må det være okser som gir lette kalvin-
ger, gode slakt, gjerne kolla og gjerne 
separert hansæd. 

Genetikk og avl er et spennende tema, 
og jeg vil slå et slag for granska okser 
med sikre tall, og mange tall bak indeks- 
ene. Genomisk seleksjon har sine 
fordeler, men vil aldri erstatte granska 
okser når det kommer til sikkerhet.
Vi har i alle år samarbeidet og levert alle 
våre slakt til Nortura. Servicen både på 
livdyr og slakt opplever vi som meget 
god. Vi leverer en del dyr i kategorien 
Norsk Kjøttfe, som er en god avtale for 
oss ammekuprodusenter. Når det gjel-
der sluttmarkedet for storfekjøtt ser vi 
stadig mer spesialisering, og en god biff 
blir mer og mer eksklusivt. For vår del 
leverer vi ca 70 tonn med slakt i året, 
noe som ser ut til å bli stabilt framover. 

Skap flere varestømmer
Det hadde vært interessant med flere 
varestrømmer som skaper merverdi 
og høyere pris per kilo. Det er viktig at 
Nortura og Limousinforeninga er fram-
overlente i dette arbeidet.

Siden vi startet med storfekjøtt sist  
på 90-tallet så har overskudd gått til 
underskudd, og mangelen på mordyr 
blitt tydeligere og tydeligere. Det er et 
paradoks at Norge gror igjen, samtidig 
som vi har for lite kyr og storfekjøtt.  
Til tross for store samfunnsendringer, 
og spesielle trender, er jeg sikker på at 
storfekjøtt vil være en viktig del av norsk 
kosthold framover. Gleden av å jobbe 
med dyr, bygge besetning, utvikle ku- 
familier og vente på nye avkom er  
veldig inspirerende!

Vår erfaring er at Nawab av Søstuen gir små kalver og veldig lette kalvinger.

Ut fra erfaring og regnestykker vi har, gir Limousin de beste slakta.
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Går du med byggeplaner? 
Gjør ting i riktig rekkefølge. Ta kontroll over egen byggeprosess med NLR på laget!

Vi kan bistå med helhetlig rådgiving fra avklaring til ferdig fjøs. 

Sammen finner vi gode løsninger på løsdriftskravet, ombygging, utbygging eller 
nybygg, tilpasset økonomien på din gård.

NLR har 47 rådgivere innenfor landbruksbygg og økonomi i hele landet. De tilbyr:

Vi har kunnskapen og verktøykassa – og er alltid i nærheten!

nlr.no/landbruksbygg

LØSDRIFTS-
KRAVET

KR

• Vegvalg og strategi
• Forprosjekt bygg og kostnadsoverslag
• Driftsplan
• Søknad til Innovasjon Norge
• Bygningsprosjektering

• Byggesøknad
• Bistand ved anbud og kontrakter
• Byggeledelse
• SHA-plan/-koordinator
• Likviditetsbudsjett

Les mer og finn dine rådgivere på nlr.no/landbruksbygg
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Les mer på: www.susort-limousin.no eller Facebook @susortlimousin
Kontakt: post@susort-limousin.no 

Susort Limousin – når kun det beste er godt nok
Flyttet inn i nytt fjøs høsten 2016, som snart er fullt opp av reinrasede, stambokførte Limousindyr. Besetningen er på vel 100 mordyr.

Vi har kåra og stambokførte okser og drektige kviger/kyr, klar for snarlig levering. 
Gården er Godkjent Aktiv Avlsbesetning siden 2015, og har status som Helse Storfe og er Grønn Besetning (BRSV/BCoV-fri)

Av Marie Bakås, sjef for kommuni-
kasjon og markedsføring i OS ID

Mange tenker nok at aktivitets- 
måling først og fremst er nyttig 
for dem som kun inseminerer.  
Men også i besetninger med 
gårdsokse er aktivitetsmåleren  
SenseHub et godt hjelpemiddel,  
til og med i beitesesongen.  

De siste par åra er det blitt utvikla flere 
funksjoner i SenseHub som er godt nytt 
både for deg som kun bruker gårdsokse,  
og for deg som først inseminerer og så  
bruker okse. Med disse forbedringene kan 
du gå beitesesongen lyst i møte!

Naturmetoden
I funksjonen «naturlig bedekning» lager du 
ei eller flere grupper av kyr, og legger til 
oksen som går sammen med gruppa. Når 
kua har en brunstalarm, vil SenseHub kon-
kludere med at kua ble drektig med oksen 
dersom det ikke kommer nye brunstalarmer 

Godt rusta til beitesesongen 
med aktivitetsmåling

på kua. Ut fra dette vil SenseHub også 
anslå forventa kalvingstidspunkt.

Unngår usikkerhet
Er du blant dem som inseminerer før beite- 
slipp, har du antakelig opplevd at du tror 
du har hatt ei vellykka inseminering, men 
året etter blir kalven født seinere enn antatt. 
Dette kan påvirke både oppfôringa til kal-
ving og hvilken gruppe du plasserer kua i.

Med SenseHub unngår du slike mistak.  
Når kyrne som beiter sammen med okse 
bruker SenseHub, forteller aktivitetsmåleren  
deg om kua er blitt drektig etter insemine-
ring, eller om det er oksen som står bak. 

Full kontroll på kalvingstidspunkt
Om du inseminerer, kun satser på gårds- 
okse eller går for en kombinasjon, forteller 
SenseHub deg om det er sannsynlig at kua 
er drektig. Er den det, får du opplyst for-
venta kalvingstidspunkt.

Dekningsområde
For at SenseHub  
skal fungere, holder 
det at dyra er innom 
controllerens deknings- 
område bare én gang 
i døgnet. Dette dek-
ningsområdet er stort 
– ca. 200 x 500 meter. 
De fleste monterer con-
trolleren i eller ved fjøset, 
og den vil dermed også 
dekke nærliggende beite-
områder.

På setra
OS ID har utvikla en seter-pakke med alt 
som trengs for å flytte et SenseHub-anlegg  
fra gården til setra. For deg som har amme- 
ku på sommerbeite på setra, kan denne 
løsningen være et godt hjelpemiddel for 
å fange opp brunster og helseproblemer. 
Seter-SenseHub driftes med vanlig 12-volts 
strømforsyning fra solcelleanlegg, som de 
fleste har på seterstua eller hytta.

Mobilvisning av 
forventa tidspunkt 
for kalving.
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Prisene på innsatsvarer i landbruket har 
steget på grunn av økningen på strøm- 
og oljepriser og den siste tids krig i 
Ukraina. En god del bønder har planer 
om nybygg eller omfattende restau- 
reringer. Derfor har vi utfordret fag- 
ekspertene i Fjøssystemer om å gi en 
vurdering av nåsituasjonen og om mulig 
framover. Vi vil presisere at det finnes 
ulike løsninger på oppføring av fjøs, så 
dette er momenter som en kan ta med 
seg inn i planlegginga.

Hvordan har dere merket det på 
f.eks. ordrebøkene?
– De gjenspeiler situasjonen nå, og 
medfører en reduksjon i ordrer. Må like-
vel påpeke at vi har henvendelser, men 
ikke slik det er i et normalår. Årsaken er 
klart den situasjonen som kan knyttes 
opp mot Ukraina, pandemi, energipriser,  
strømpriser og byggevare. Den andre 
avgjørende faktoren er tildeling av midler  
fra Innovasjon Norge; her er det mjølke-
produksjon som har vært prioritert, sva-
rer Anders Bergum, fagansvarlig storfe i 
Fjøssystemer Øst

Tilgangen på utstyr?
– Vi har på bakgrunn av fjoråret (pan-

Prisutvikling på bygging av fjøs
demi) gjort endringer mht lager. Vi er 
bedre rustet nå enn tidligere. Likevel 
er det verdensmarkedet som råder på 
bl.a på stål. Vi har solide leverandører 
som gjør alt de kan for å opprettholde 
leveranser, men uten råstoff sliter også 
disse. Utviklingen tilsier at leveringstider 
vil øke, framholder Bergum.

Hvilke deler av et prosjektbudsjett 
har steget mest fra grunn til møne?
– Det er spesielt på betong, bærekon-
struksjoner og innendørsmekanisering 
som har steget med mellom 15-30 %.  
I sum er tilfellet det samme.

Har finansinstitusjonene tatt konse-
kvensen av dette i sine bevilgninger? 
Eller må byggherre ta større andel av 
kostnadsøkningen?
– Inntrykket er at finansinstitusjonene, 
særlig med lokal forankring, strekker 
seg lagt for at godt forankrete prosjekter 
skal kunne realiseres. De prosjektene 
vi er inne i, er prisgitt støtte fra Innova-
sjon Norge. Her er det en utfordring da 
grunnlaget for bevilgninger baserer seg 
på tidligere innsendte grunnlag og med 
de prisendringer vi ser nå, er det kan-
skje ikke godt nok i dag for realisering. 

Likevel er det dessverre slik at det er 
produsenten som til slutt får ta regnin-
gen. Det er et lite paradoks ved prio-
riteringer at ammekua blir stemoderlig 
behandlet selv om krav til bl.a løsdrift 
gjelder like mye for ammekunæringa, 
presiserer Bergum. 

Hva betyr dette for planlegging og 
framdrift av et byggeprosjekt?  
Lengre tid for bestilling av deler  
og ev tjenester? Forskjell på typer 
materiellbruk?
– Planleggingsbiten er det ingen endringer  
på da Fjøssystemer har hånd om dette 
fra a til å. Framdriften for våre prosjekter 
går per dags dato ganske normalt, men 
med noen utsettelser pga leveranser. 
Stålkonstruksjoner, limtre, sandwitch 
har økte leveringstider, det samme gjel-
der for transport. 

Andre ting som dere erfarer?
– Når det gjelder innredning er den  
forutsigbar fram til midten av juni  
– etter den tid er det svært usikkert mht 
leveringer og priser.

– Det er et lite paradoks ved prioriteringer at ammekua blir stemoderlig behandlet selv om krav til bl.a løsdrift gjelder like mye for ammeku- 
næringa, sier Anders Bergum.
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Kristian Selstø
Telefon: 51 79 19 00
E-post: ks@herdeindustrier.no

Din kontakt på I-mek: herdeindustrier.no

Bytte innredning 
mens dyra koser 
seg på beite?

- Din frihet til å velge norsk kvalitet som varer

REIME INNREDNINGREIME INNREDNING

Pulverlakker for lengst holdbarhet

Gullros 
båsinnredning 
med stenging

Embla 
liggebås

Skråfront

Firkant 
stålrist



Returadresse:
TYR
Storhamargata 44
2317 Hamar

Fôrhekk
Fôrhekk med fanggitter og tak. 
Kan leveres med to ekstra bunnrør 
(RA7020) som forsterkning

RA0952 – 2X2 m / 12 pl kr. 25 000,-
RA0962 – 2X3 m / 14 pl kr. 29 000,-
RA7020 kr.   1 000,-

Forsterkerramme 
Forsterkerramme til ledegang

PA2900

Kampanjepris kr. 1 500,-

Kraftfôrstasjon inne
Kraftfôrstasjon for kalv til bruk inne, 
1,2 m / 190 liter

Kampanjepris kr. 3 500,-

Lely kraftfôrautomat 
Lely kraftfôrautomat kapasitet 40 kg

Kampanjepris kr. 2 500,-

Portseksjon 
Portseksjon til bruk sammen med lettgrinder 
1,2 meter

PA2200 kr. 1 625,-

Kraftfôrstasjon ute
Kraftfôrstasjon til kalv på beite med tak 
og innhegning

NO7000 – 2,2 m / 950 liter kr. 14 500,-
NO8000 – 3,0 m / 1350 liter kr. 20 000,-

Lettgrinder
Lettgrinder h: 1,6 m

PA1800 – L / 1,8 m kr. 1 450,-
PA2400 – L / 2,4 m kr. 1 600,-
PA3000 – L / 3,0 m kr. 1 800,-

Kampanjen gjelder så lenge lageret rekker. Alle priser er ekskl. mva. Varene må hentes 
på Fjøssystemer Øst (Fåvang). Hvis varer ønskes sendt, tilkommer frakt.

Bestilling til Anders Bergum: anders@fjossystemer.no

fjossystemer.no

Vårkampanje storfe


