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En flott trio av limousinokser som kan bli å satse på etter testinga: 
Salvador av Dovre (tv), Start av Øvre Lid og Staut PP av Steinvik.

Selv om det er trange tider i landbruket generelt og deler av ammekuproduksjonen spesielt, må det 
velges å satse for framtiden. En måte å vise det på, er å prøve å forbedre kvaliteten på avlsmaterialet. 
Akkurat nå er det i gang en testing på Staur for å finne ut hvilke okser det er verdt å satse på i 
ammekunæringa. I denne utgaven har vi stoff som belyser det som næringa sliter med: økonomien. 
Men framfor alt bringer vi stoff om nysatsinger av ulike slag som kan bringe næringa videre.
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Kristians advarsler før avtalen ble inn-
gått og hans synspunkter etterpå er 
blitt behørig formidlet gjennom både 
lokale og riksdekkende media. For å gi 
kortversjon av Kristians synspunkter: 
kjøttfenæringen er ikke gitt en seriøs og 
sentral rolle for å sikre god mattrygghet 
for Ola og Kari.

-Årsaken til advarslene er såre enkel: 
kostnadene i ammekuproduksjonen 
er gått rett til værs; de har steget med 
over 20 prosent. Da måtte inntektene 
opp for at vi skal overleve. Det skjedde 
ikke, sier en engasjert Kristian Hovde til 
Limousin Nytt.

Kostnadene til himmels
-Kostnadene med å produsere én kilo 
kjøtt er steget med over 20 kroner. Så 
da må det økte midler til fordi ingen 
av oss har de marginene inne. Det 
var årsaken til at flere av oss kjøttfe-
bønder begynte å melde inn slakt på 
forsommeren for det var så stort gap 
mellom krav og tilbud.

-Resultatet ble en kompensasjon som 
var lik den vi hadde fra før for besetnin-
ger opp til 50 mordyr. Det vil si at det 
er ikke liv laga, for det er ingen som har 
råd til å investere på det som var fra 
før. Har du 50 mordyr må du ha jobb 

Jordbruksoppgjøret 
vekket harme
Resultatet av årets jordbruksforhandlinger vekket sterk 
harme i kjøttfenæringen spesielt. Med rette mener de 
som har skoen på – men ikke LMD, Regjeringen og 
faglagene som signerte avtalen. En av de som advarte 
mot Statens tilbud og resultatet etterpå, var – og er – 
Ringsakerbonden Kristian Hovde – stor kjøttfeprodu-
sent og aktiv leder av Norsk Limousin.

Fjøset bygd som et åpent fjøs. Alle tre besetningene kan gå ute hele året i dertil egnede 
luftearealer – melkekyrne ved kraftfôrtankene og grisene på tverrenden. Utgangen til amme-
kyrne er på andre siden bygget.
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ved siden av. Etter 50 kuer er det 2.000 
kroner ned pr ammeku. Det betyr at 
det som før kunne anses å gi stordrifts-
fordeler som gjorde at noen prøvde å 
investere i nybygg, er ikke det lengre. 
Enten må du redusere eller prøve å 
øke, men likevel er det ikke økonomisk 
grunnlag for å investere i et nytt bygg 
for over 50 ammekuer. 

-Det som er så skremmende er at vi 
importerer storfekjøtt tilsvarende kjøtt 
fra 60.000 ammekuer; og så skal vi ikke 
ha heltidsbønder som kan leve av å 
produsere maten vår – men ha det som 
en hobby. Og kan du ikke investere i 
nye bygg, dør næringa ut, er Kristians 
vurdering av framtida for norsk kjøtt-
fenæring.

-Valgte Tyr feil strategi foran forhandlin-
gene?

-Nei, det var klokt å legge opp til å be 
om støtte for ku med kalv på beite, 
for dermed å sette fokus på beiting i 
landskap som er i ferd med å gro igjen 
landet over.  Av den milliarden som Tyr 
krevde til dette, ble det avsatt 800 mil-
lioner til prisnedskriving på korn fra ut-
landet, og under 100 millioner til beiting. 
Dette er total skivebom fra ei regjering 
som sier de vil ta hele landet i bruk  
- i stedet lar de det gro igjen.

-Noen bønder har utsatt reduseringa.
-Den som har bygninger i bruk og som 
ikke skal bygge på nytt, kan sitte igjen 
med noen kroner, svarer Kristian.

-For de første 50 kuer var det i 
mitt område et dekningsbidrag på 
20.000 kroner pr ku både før og etter 
jordbruksforhandlingene. For den 51. 

kua ble dekningsbidraget satt til 8.000 
kroner pr ku. Skal du bygge nytt fjøs i 
dag, kan du ikke forsvare den plassen 
økonomisk for 8.000 kroner pr ku i året. 

De som har nedbetalt bygg, har et dek-
ningsbidrag på 8.000 kroner, men de 
får 12.000 mindre pr ku enn de som har 
opptil 50 kyr. Det er elendig betalt. Noen 
vil kanskje søke andre inntektsmulighe-
ter på ledig bygningsmasse – eksempel-
vis til lager slik vi ser noen gjør.

Tall fra Agri Analyse viser at jordbrukets 
priskostnadsnivå er betydelig høyere enn 
konsumprisindeksen som ofte brukes 
som et generelt mål på inflasjon. Dette 
skyldes prisoppgang på innsatsfaktorene 
som diesel, kunstgjødsel og fôr. Agri 
Analyse er i ferd med å etablere Bondens 
Prisindeks (BPI) som blir lansert i høst.

Bytter kjøttfe med gris
Kristian var i startgropa for å bygge et 
nytt fjøs til 150 ammekuer, og til en mel-

kebesetning for 255 tonn melk i året. 
Men forløpet til jordbruksforhandlingene 
og det nedslående økonomiske resul-
tatet for litt større ammekubesetninger, 
gjorde at Kristian endret byggeplanene.

-Vi har redusert fra 150 til 100 amme-
kuer og skal ned til 50. De 100 amme-
kuene som vi ikke får tilskudd på, blir nå 
byttet til konsesjon på gris. Skulle jeg 
opprettholdt det planlagte antall amme-
kuer måtte jeg ha betalt 50 koner timen i 
20 år for å stelle ammekua, mens nå får 
vi 300 kroner timen for å stelle grisen. 

Nå blir det satt av plass for 45-50 
ammekuer med fødebinger. Resten av 
arealet som ble planlagt for ammekuer 
skal nyttes til årsproduksjon av 2.100 
slaktegris, opplyser Kristian. 

-I tillegg har vi 7 – 8 purker for utegris-
produksjon. Det øvrige arealet i nyfjøset 
skal nyttes til melkeproduksjon med en 
kvote på 255 tonn i året slik opprinnelig 
planlagt. 

Satser på Jersey
-Vi holder på å legge om til en melke-
besetning av Jerseykuer. Melka fra den 
rasen gir en på rundt 2 kroner pr. liter 
mer enn fra NRF. Grunnen er høyere 
fettinnhold – opp mot 7 %. Trenden er 
at forbrukeren drikker mindre melk, men 
spiser mer ost. Så dette blir en mer 
tidsriktig produksjon.

Totale investeringer i fjøset er knapt 18 
mill. kroner. Han har fått 1,4 mill. kroner i 
støtte fra Innovasjon Norge til melkefjøset 
- derav 400.000 kroner for å bygge i tre-
verk. Ingenting for å bygge for ammeku.

-Fra andre deler av landet kommer det 

Kristian Hovde.

Kristian steller godt med utegangspurkene.Kristian har bygd for å overta overskuddsgris som for få har plass til 
i sommerhalvåret.
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  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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melding om 0 støtte til ammeku. Som 
leder av Norsk Limousin – hva synes du?

-Det er helt tragisk. Det betyr at staten 
og Innovasjon Norge ser på kjøttfe-
næringa som hobby eller bakgårdsdrift. 
Jeg er skuffet over at Norges Bondelag 
ikke tar ordentlig tak i det, men mener 
tydelig at spesialisert storfekjøttpro-
duksjonen skal foregå under et tak på 
baksida av låven. Tragisk å se at det 
ikke skal investeres – for hvem skal da 
produsere maten vår om ti år?

-Det er behov for å investere i bygg som 
gir gode forhold for dyr og mennesker 
både i forhold til HMS, dyrevelferd og 
matsikkerhet. At disse forholdene er 
på plass, blir stadig viktigere for forbru-
kerne. I stedet importeres det flere tonn 
med storfekjøtt.

Kristian mener at mye det samme skjer 
i svineproduksjonen. I fjor ble det slaktet 
en stor mengde smågris fordi grisen har 
blitt så effektiv at produsentene fyller 
konsesjonen resten av året og kan ta 
fri litt på sommeren. Det er forståelig 
at svineprodusentene ikke vil fyre for 
tomme grishus om vinteren. Men det 
har ført til at vi har importert tysk ribbe 
til jul. Så vi har nå bygd for å overta 
overskuddsgris som få har plass til.

Det er parallell situasjon for storfe. Den 
manglende satsinga fører til import.  
-Det betenkelige er at Nortura nå innfø-
rer trekk for dobbelmuskulatur mens at 
vi har ikke peiling på statusen på kjøtt vi 
importerer – hverken rase eller dyr som 
kan være fôret på genmodifisert fôr eller 
ha dobbeltmuskulatur. Egentlig utøves 
det null kontroll.

Driftsbygning med gjenbruk
I driftsbygningen er det brukt 6.000 m 
med 3’’ x9’’ i åsene. Det er brukt bare 
tre fra den lokale allmenninga der jeg 
er medeier. Det samme i vegger og tak 
– bygd med 15 cm isolasjon i veggene 
og 20 cm i tak. Trevirket er tatt fra det 
område jeg har om lag 100 beitedyr fra 
mai til september. 

Under spaltene i fjøset er det bygd 
renner som møkka sirkulerer i. Møkka 
suges opp i en separator som tar ut den 
våte delen og sender den til en møkka-
kom. Tørrstoffet utgjør 30 % av totalen. 
Det gjenvinnes og brukes på nytt som 
strø. Under lagring fortsetter uttørkinga 

grunnet varmgangen. Den lagres i binge 
der den også avgir varme til fjøset.

Det har flere fordeler. For det første kan 
det spares utgifter til strø – Kristian har 
kjøpt inn om lag 2.500 kubikk med flis i 
året. Han kan fortsatt kjøpe inn og heller 
øke bruken av strømidler om ønskelig.

-Vi har 6.000 kubikk med møkk i året, 
og gjenbruker 30 % av den – dvs 2.000 
kubikk som vi gjenvinner; dvs vi sparer 
200 turer med møkkasprederen. Den 
andre fordelen er at konsistensen på 
den den møkka vi kjører ut, trekkes 
direkte ned i jorda og gir umiddelbar 
virkning. Den blir ikke liggende oppe på 
bladene slik som før.

Åpent fjøs med naturlig lufting
I og for seg kan en si at fjøset er bygd 
som et åpent fjøs. Både ammeku, mel-
keku og gris kan gå ute hele året i dertil 
egnede luftearealer dersom det blir krav 
om det.. Dermed sikres naturlig ventila-
sjon. Storfeet kan gå ut på beitene rundt 
gården. Det er montert en værstasjon 
som styrer ventileringa. Dyra lager var-
men. Gardiner senkes for å justere tem-
peraturen, men slipper igjennom lyset. 

Det er bygd slik at føset kan nyttes 
til både melkeku og ammeku – bare 
melkeroboten i tillegg. Det er innredet 
slik at melkekyrne og kalvene kan gå 
sammen, og planen er kalvene skal gå 
med mora i fire uker. Kua kan gå inn i 
roboten for å ta ut overskuddsmelka. 
Deretter brukes ammetanter av kyr som 
er ekstra glad i kalver. 

Kalvene går med ammetantene til de 
er omlag tre måneder. I den perioden 
får de mindre tilgang på melk slik at 

de venner seg til å spise grovfôr og får 
utviklet en god vomfunksjon. Etter tre 
måneder flyttes oksekalvene sammen 
med ammekyrne. 

-Vi bruker kjønnsseparert sed slik at 
det blir ikke mange oksekalver.  Når 
vi kommer opp til full besetning, kan 
det bli på tale å bruke kjøttfesed på de 
kuene som vi ikke skal sette på etter 
melkeproduksjonen. Kvigene til melke-
produksjon skiller vi ut i egne binger ved 
tre måneder, opplyser Kristian.

Forbrukerkrav
Kristian mener det kommer til å bli 
et krav i framtida at kalven skal få gå 
sammen med mora etter fødsel. Det 
har vært kampanjer om hvor fælt det er 
at kalven blir tatt fra etter fødsel. -I den 
sammenheng har ammekua en fordel. 
Vi må nok tilpasse produksjonen etter 
folkeopinionen.

Opplegget for ku med kalv sammen 
med den spesielle behandlingen av 
møkka ble anført som en grunn for 
støtten fra Innovasjon Norge.

På Hovde benyttes det også maxam-
monbehandlet korn som fôr. Maxam-
monkorn er et alkalisk dyrefôr som gir 
bedre vekst, og bedre melkeproduk-
sjon. Siden fôret er rikt på ammoniakk, 
stimulerer det produksjonen av mikro-
beprotein – slik at behovet for bruk av 
soya reduseres. Dette bidrar til et mer 
bærekraftig landbruk.

-Vi har bygd for å betale våre regninger 
- for neste generasjon – og så stort at 
vi kan ha en ansatt med i den daglige 
driften, konkluderer Ringsakerbonden 
Kristian Hovde.

Det er bygd slik at føset kan nyttes til både melkeku (høyre side) og ammeku (venstre side). 
Innerst på samme side er det grisebinger.
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Formel Ammeku Konsentrat er spesielt 
tilpasset ammeku, med høgt innhold av 
protein, mineraler og vitaminer.  

Et godt resultat krever rett energinivå, 
nok protein og god balanse på mineraler 
og vitaminer – for friske ammekyr og 
livskraftige kalver.  

For enkel fôring av ammeku! 

 • Formel Ammeku Konsentrat   
 dekker mineraler og vitaminer fra  
 0,5 kg/dyr/dag

• Inneholder organisk selen

• Tilsatt eteriske oljer som i forsøk  
 har vist metanreduserende effekt

  Visste du at:

Nå også 
i 25 kg 
sekk

Ny og bedre mineral-
sammensetning!
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Melkeproduksjon er hovedproduksjo-
nen på gården Mellomdalen i Rakke-
stad i Viken. Det har det vært siden 
Elling overtok slektsgården i 1996 som 
andre generasjon. Elling begynte tidlig å 
interessere seg for holdbare raser innen 
melkeproduksjon, og havnet på rasen 
Holstein som den beste. Og de beste 
dyrene fant han i USA og Canada, og 
i 1999 importerte han de første semin-

dosene. Av hovedproduktet melk selger 
han rundt 1.000 tonn pr år.

-USA har de beste dyrene. Jeg har 
vært over der en del ganger. Fjøsene er 
så rene og ryddige som et meieri, kom-
mer det med patos for Elling. Han har 
rundt 150 kalvinger årlig, og selger om 
lag 50 kviger og 15 avlsokser i året. 

Elling begynte derfor tidlig å interessere 
seg for hvordan han kunne øke kjøtt-
produksjonen på bruket. Melkekyrne får 
flere avkom som ikke han heller hadde 
bruk for i melkeproduksjonen, men 
som han mente kunne utnyttes til kjøtt-
produksjon. Holstein egner seg dårlig i 
kjøttproduksjon. Etter bl.a. å ha deltatt 
på den legendariske biffkongressen på 
Lillehammer på 1990-tallet og de kon-
taktene han fikk der, falt valget på limo-
usin som best egnet for å krysse inn på 
Holstein-kyrne.

-Limousin hadde et litt lurvete rykte på 
90-tallet, men etter at avlsarbeidet ble 

Elling Ruggli: 

Mer klimavennlig husdyrhold
Melkeproduksjon. Kjøttproduksjon. Kyllingproduksjon. 
Fôrproduksjon. Strømproduksjon. Det finnes ikke mange 
andre store produksjoner innen norsk dyrehold som 
Elling Ruggli kunne ha engasjert seg i. 

Krysningskvigene med limousin og holstein oppnår slakteklassene i R med tilfredsstillende fettprosent, opplyser Elling Ruggli.
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organisert, ble det raskt bedring. I dag 
er dem godt håndterbare – også som 
krysninger, sier Elling.

Elling opplyser at han bruker kjønns-
separert hunsed av limousin på hol-
steinkvigene som ikke påsettes til 
melkeproduksjon. Ungkuene blir slaktet 
etter ammeperioden. Han har forsøkt 
kjønnsseparert hansed av limousin 
og erfarte at den fikk lite tilslag og var 
kostbar. Han bruker også stort sett 
kjønnsseparert holstein hundyrsed på 
melkebesetningen – på noen solide kyr 
bruker han vanlig semin som gir grunn-
lag for livdyrsalg av okser. 

 - Jeg tar imot om lag 40 Charolais-
kalver til framfôring fra en nabo. Noen 
kviger tar han tilbake; resten insemine-
res en gang. 95 % av okseslaktetene 
oppnår R-klasse. Totalt sett leverer jeg 
om lag 40 - 45 tonn med storfekjøtt i 
året.

Mordyr med god melkeevne 
Det er kjent at kalver som dier melke-
kyr, har gode tider fra fødselen av; melk 
får de nok av. Flere av kuene får en ek-
stra kalv fra melkebesetningen å ta seg 
av. Ruggli sier at det stort sett går greit 
at kvigene godtar å amme en fremmed 
kalv. De unge kuene oppnår 300 -350 
kg i slaktevekt innenfor R-klassene, 
noe som viser at krysningkuer blir godt 
kjøttsatte.
 
-Jeg er ikke fornøyd med jordbruks-
oppgjøret for melkeproduksjon. For 
meg går det greit i 2022. Etter det er 
jeg mer usikker. Hvor lenge kan vi regne 
med at vi i jordbruket blir tilgodesett 
med 10 mrd kroner i året framover? 
Kostnadene på innsatsfaktorene øker; 
vi ser allerede et press på tilgjengelig-
heten på ressursene. Forbrukerne får 
dårligere råd. Krigen i Ukraina ser ut 
til å vare over lang tid. Så da gjenstår 
det å se om politikerne tar et oppgjør 
med dagligvarehandelen om å bidra til 
at matprisene blir på et overkommelig 
nivå for alle. Eierne av de store kjedene 
håver inn penger, hevder Ruggli.

Egen fôrproduksjon
Silo er hovedfôret for alt storfe på går-
den. Fire slåtter med godt fôr gjennom-
føres i året. Men kraftfôr må til.

Elling dyrker selv rundt 300 - 400 da 
med korn - mest bygg, og han kjøper 

om lag 200 tonn. Han behandler kornet 
med Maxammon – en prosess som har 
fått økende interesse de siste årene. 
Den aktive bestanddelen i Maxammon 
er enzymet urease som spalter urea til 
ammoniakk. Maxammon og urea blir 
tilsatt før kornet blir valset. 

Elling bruker en miksevogn som be-
handler fem tonn i gangen. Han prøver 
å behandle så mye av årets avling 
direkte fra åkeren. Dermed slipper han 
kostnadskrevende tørking på store 
deler av fôret – i tillegg til tids- og kost-
nadskrevende frakting til og fra mølla. 
Noe må tørkes ned til 17-18 %. Det 
innkjøpte fôret må ha en vannprosent 
på dette nivået for at prosessen skal 
settes i gang. 

Under lagring vil ammoniakk fra spal-
tingen av urea heve pH i massen til 
mellom 8 og 9. Ved denne pH er kornet 
relativt lagringsstabilt selv ved et vann- 

innhold på omkring 20 %. I tillegg har 
kornet en beskaffenhet som gjør det 
enkelt å handtere og å benytte som 
fôr. Siden fôret er rikt på ammoniakk, 
stimulerer det produksjonen av mikro-
beprotein – slik at behovet for bruk av 
soya reduseres. Dette bidrar til et mer 
bærekraftig landbruk.

-Erfaringer på tunge kjøttferaser viser 
ekstra høg tilvekst og høg kjøttfylde, og 
er en rimelig og effektiv grovfôrerstatter.  
Fôr som gir også bedre vekst og bedre 
melkeproduksjon, hevder Elling, som 
regner med en besparelse på rundt én 
krone pr. kilo fôr.

Egen strømproduksjon
I februar i år sto et flunkende nytt bio-
gassanlegg ferdig på gården. Målet er 
å være selvforsynt med strøm. Men når 
driften er oppe og står for fullt, regner 
Ruggli med at han kan produsere 1,2 
kWh i året – mer enn nok til behovet på 

Holsteinkvigene aksepterer stort sett å amme en ekstra kalv om nødvendig. Melk er 
ikke mangelvare.
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eget bruk. Han anslår at 200 kW i døg-
net kan selges på utvekslingsavtalen 
med Ishavskraft.

Biogassproduksjonen er miljøvennlig 
på flere måter. At en bruker gårdens 
egne ressurser til å produsere energi, 
belaster ikke strømnettet nå i disse 
opphetede strømdebatter. I tillegg kan 
den energien som produseres, utnyttes 
flere ganger.

Hos Elling blir 7.000 ton med talle, 
storfe- og kyllinggjødsel omdannet til 
strøm til varme, varmtvann i fjøs og kyl-
lingfjøs. Før det kommer så langt at de 
mange muligheten kan utnyttes, er det 
masse som må investeres i graving av 
kummer og bygging av anlegget med til 
dels krevende teknologi.

Det kreves en ekstra kum hvor alt 
møkka fra kyllingfjøset kan lagres tørt 
for å oppnå riktige konsistens, samt en 

fortank for selve biogassproduksjonen. 
Og så er det bygd en tank for å ta ut 
varmen av bioresten. Fra den sendes 
varmtvann i en slynge til gulvvarme og 
planen er å bruke den samme løsnin-
gen til oppvarming av drikkevannet til 
kuene. Kuene bruker mye energi til å 
varme opp kaldt vatn.

Ved biogassproduksjon er det mikro-

organismer som produserer biogass 
(metan blandet med karbondioksid) ved 
å bryte ned det organiske avfallet uten 
oksygentilgang (anaerob nedbryting). 

For selve biogassproduksjon er det 
bygd en svær tank hvor denne ned-
brytningen foregår. Gassen driver en 
generator som produserer strømmen. 
Tanken ble bygd på stedet, mens 

Elling Ruggli produserer eget kraftfôr ved hjelp av prosessen kalt Maxammon.
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enheten for generator, forvarming og 
styringsskapet kom ferdig montert fra 
et svensk firma. De øvrige arbeidene 
og installasjonene ble utført av lokale 
firmaer.

Etter biogassproduksjonen er innholdet 
av organisk materiale i den opprinnelige 
massen omtrent halvert, mens innhol-
det av andre næringsstoffer er bevart 
så å si i sin helhet. Enkelt kan det sies 
at biogjødsla har blitt behandlet to gan-
ger i kumagen. Det betyr at biogjødsel 
er en næringsrik masse som egner seg 
som gjødsel til planter. Verdien i gjødsla 
økes.

Om lag 10 mill kroner koster anlegget. I 
og med at dette er et verdifullt miljøtiltak 
ble det mottatt 40 % støtte fra Innova-
sjon Norge. Noe støtte til prosjektering 
ble også oppnådd. Så blir det spen-
nende å se hvor fort sparte kostnader 
dekker resten av investeringene.

For selve biogassproduksjon er 
det bygd en svær tank hvor denne 

nedbrytningen foregår.
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Biogass er et prakteksempel på sirku-
lærøkonomi, og vil gjøre landbruket til 
en energiprodusent utover flisfyring, 
solceller, vannkraft osv.
Vi ønsker å utnytte ressursen som 
husdyrgjødsla er til biogass slik at vi vil 
redusere lagringstid av gjødsla og der-
med utslipp av metan og lystgass som 
ellers kan forekomme fra gjødsellager 
og -spredning. (Noen hevder også at 
bioresten er bedre gjødsel enn vanlig 
blautgjødsel.

Vi er på kostnadsjakt, og vet at biogass 
kan erstatte mye av det vi bønder i dag 
bruker av kostbare fossil energi både til 
oppvarming og drivstoff.

Hva skal til for å øke antall gårds-
biogassanlegg; konkrete løfter, 
incitamenter, ordninger osv? 
Landbruket står inne i en krevende 
tid, og det kan være utfordrende for 
bonden å prioritere grep i drifta utover 
kjernevirksomheten.

1. Langsiktighet, støtte til drift over 
tid og rettighetsbasert

• Det må sikres en utforming av virke-
midler som tydelig har bonden som 
målgruppe, og møter bondens behov 
i hverdagen.

• Støtteordninger må rettes mot å 
dekke bondens økte driftskostnader 
ved bruk av klimaløsninger, og 
fokusere på tiltak som må gjøres 
kontinuerlig i drifta over tid.

• Støtteordninger må være rettighets-
baserte for å sikre forutsigbarhet.

2. Risikoavlastning: Investerings-
virkemidler (Verdiskapnings-
programmet for fornybar energi 
Innovasjon Norge)

• Ved søknadsomgangen til Verdiska-
pingsprogrammet i Innovasjon Norge 
i 2021 søkte 41 foretak på tilskuddet 
til investering i gårdsbiogassanlegg. 
Innovasjon Norge forventer at det vil 
etableres nærmere 10 biogasspro-
sjekter på gårdsnivå i 2022. (2022 
fikk IN 170 søknader gikk t.o.m. 
mars. Spår at de vil gå tomme alle-
rede i januar 2023).

• Avgjørende at investeringsvirkemid-
lene (verdiskapingsprogrammet via 
IN) til å bygge anlegg opprettholdes 
(45% av totalkostnadene)

3. Risikoavlastning; Tilskudd for 
levering av husdyrgjødsel til bio-
gassanlegg eller bruk av husdyr-
gjødsel i eget gårdsanlegg

• Det er svært sentralt at denne støt-
ten består som en rettighetsbasert 
ordning for alle bønder som ønsker 
å levere husdyrgjødsel eller etablere 
biogassanlegg.

• Satsene oppleves som gode nok til å 
sikre at det er attraktivt å bruke gjød-
sla til biogassproduksjon

• Må slå fast et tydelig tidsperspektiv  
– minst 10 år helst 20 år fram i tid

4. Utvide dagens leveringsstøtte  
til å gjelde levering av gass

For å kunne utnytte biogassen til flere 
formål på gårdsnivå, som til egen bio-
gasstraktor, salg til andre aktører eller 
fylling av f.eks. en Tine melkebil, må 
gassen oppgraderes og komprimeres. 
Leveringsstøtten for husdyrgjødsel til 
biogassproduksjon bør derfor utvides til 
å inkludere støtte for levering og mottak 
av gass mellom gårdsanlegg og indus-
trielle anlegg.

Endring fra Enova til Bionova
Det er nødvendig at Bionova etableres, 
og overtar verdiskapingsprogrammet 
for fornybar energi, fordi Enova ikke er 
tilpasset behovene i norsk landbruk.

Vi vet at syv av anleggene som har søkt 
om støtte via Enova i år har blitt avslått.
Midlene landbruket bidrar med til Klima- 
og energifondet via Enova-avgiften på 
nettleien bør gå til Bionova, og ikke 
Enova siden vi ikke får noe tilbake. Det 
at Bionova både har finansiering over 
statsbudsjettet og i en fondsmodell vil 
skape forutsigbarhet, og vil treffe land-
bruksnæringen bedre.

Artikkelen er gjengitt 
med tillatelse fra forfatter.

Biogass, løsning på 
klima- og energikrise?
Hvorfor er BIOGASS blitt en snakkis blant oss bønder om dagen?

Ole-Kristian Bergerud, leder av Østfold 
Bondelag

Ole-Kristian Bergerud, 
leder av Østfold Bondelag
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Idar samarbeidet om pelsing med 
blant andre John Jarle Gorseth, Sokn-
dal. Gorseth drev med limousin i tillegg 
til sølvrev. For Idar ble ikke veien lang 
fra sølvrev til dyrehold med limousin 
som framtidig driftsform på Tovlia. 
Idar poengterer at det ikke hadde 
vært økonomisk forsvarlig å gå i gang 
uten omstillingsmidler fra Innova-
sjon Norge og erstatning for tapt  
inntekt.

Kjøpte slektsgården
Idar kjøpte slektsgården fra foreldrene 
i 2017. Gården har pr i dag 23 mål 
fulldyrka jord, samt 10 mål nydyrking 
som snart er ferdig. I tillegg har gården 
et ca. 70 mål hogstfelt som er planlagt 
til dyrking. Idar forteller at han har 
hatt en dialog med Nye Veier i forbin-
delse med ny E-6 ovenfor gården 
om mulighet for dyrkingshjelp med 

Fra sølvrev til limousin

Å få forbud mot å drive en mangeårig virksomhet, må være tungt 
å bære for hver og en: forbud mot å drive med pelsdyr. Idar Presthus, 
Rennebu, har drevet med sølvrev siden 1997. Men Idar lot seg ikke 
knekke; han så muligheter for en framtidig drift på slektsgården Tovlia.

Tonje og Idar konstaterer at området rundt driftsbygningen begynner å ta form.

Ved Jan Otto Veiseth

Tonje og Idar har god tru på limousinrasens egenskaper.
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overskuddsmasser. Men det ble stans 
i veibygginga foreløpig; så han avventer 
til ny drift i E-6 prosjektet for å høre 
etter på nytt eller det kan bli brukt til 
beite. Nå leies 115 mål fulldyrka jord 
til grovfôr og 135 mål beite – blant 
annet hos tidligere limousinavler Trond 
Jære. 

-Dette er i realiteten ett nybrottsbruk, 
sier Idar. - I 1969 ble den siste kua 
på Tovlia sendt til slakt. Gården ble 
liggende brakk fram til 1980-tallet da far 
min begynte med pelsdyr, og jeg startet 

opp med det samme i 1997. En del av 
jorda var da leid ut.

Idar driver bruket sammen med sam-
boer Tonje Michelle Evavold. Hun har 

Gården
• Tovlia
• Adresse: Berkåk, Rennebu 
• Farsgården til Idar Presthus
• 23 mål fulldyrka jord
• 10 mål nydyrking; snart er ferdig
• CA 70 mål hogstfelt; planlagt til dyrking
• Produksjon: 12 mordyr med kalv  

og 5 to-årige kviger
• Bygger fjøs for 25 kalvinger  

og framfôring av kalv unik

FAKTA

13 års erfaring med gårdsdrift som 
fast avløser i Rennebu. Paret forteller 
at Tonje har ansvaret for eng, beiter og 
gjerder mens Idar har ansvaret for dyra 
og avlen.

Planlegger ny drift
Når det ble klart at Regjeringa ønsket 
å forby pelsdyrproduksjonen i landet, 
startet Idar planleggingen av overgang 
til annen produksjon. Da var kontakten 
og samtalene med Gorseth av stor be-
tydning. Og tanken om å bygge et nytt 
fjøs for ammeku dukket opp.

I desember 2020 startet planleggingen 
og høste 2021 rullet de første dyra 
inn på tunet på en gård hvor Idar leide 
fjøs. Størrelse på besetningen nå er 12 
mordyr med kalv og 5 to-årige kviger 
med okse. De hadde 6 fôringsokser av 
Hereford/ Limokrysninger i vinter.

-Vi ønsket å starte med gode linjer, så 
dyr er innkjøpt fra Steinvik limousin, 
Gorseth limousin, Utgårdstrøen Limou-
sin og ett par kyr utenom. Gårdsoksen 

Fjøset til Tonje og Idar er snart ferdig innredet.

Loyal av Utgårdstrøen er første gårdsoksen på Tovlia.
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er Loyal av Utgårdtrøen, og fire kuer ble 
inseminert med Pandemius av Dovre i 
vår.

-Idars lidenskap er avl noe som henger 
igjen etter pelsdyrdrifta, sier Tonje. 
– Men han er realist, og skjønner at det 
er mye å lære.

Paret opplyser at drifta blir kalv unik og 
med mål om godt avlsarbeid underveis. 
De har 10 FF dyr i flokken inkl. oksen. 
Kalv unik har hatt stor innvirkning på 
rasevalget

-Vi har god tru på rasens egenskaper 
totalt sett med tanke på kalving og 
kjøtt, gode ku/ kvige slakt i tillegg til 
oksene – og - de er gode flokkdyr, 
samstemmer paret. Slaktet leveres til 
Midt-Norsk Slakteri 

Ny driftsbygning
Da vi besøkte Tovlia, var paret travelt 
opptatt med arbeidene på det nye fjø-
set. De bygger fjøs for 25 kalvinger og 
full framfôring av kalv unik. Idar jobber 
som selvstendig næringsdrivende snek-
ker. Så da var ikke valget vanskelig: det 
måtte bli trevirke i bygningskroppen. 
-Det er tre jeg kan best, og gir det 
beste miljøet for dyrene, sier Idar med 
overbevisning.

Lafteelementene ble levert av Østerdal 
tre fra Alvdal. Paret er kjempefornøyde 
med leveransen. Sammen med en kol-
lega av Idar har de fått slått taket. Over 
himlingen skal det blåses inn isolasjon i 
form av en spesiell blanding med sag-
flis. Innredningen ligger klar på utsiden 
av fjøset.

Fjøset er 36,25 m X 16,60 m, og er 
kostnadsberegnet til 5,5 mill kroner. 
Fjøset skal gi rom for 25 kalvinger og 
framfôring av kalv unik. Det blir ligge-
båser med matter, spaltegolv, føde/
sykebinger, kalvegjømmer, lager for 
rundballer og fleksible bingeløsninger 
for ungdyra.  Det skal stå ferdig til å ta 
imot dyrene i oktober.

Oksekalven Solan - etter Nessono PP- er en snill og kontakt søkende okse. 



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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En ny Staursesong er i gang – der kjøttfeavlarane kappast om å få kåra den beste 
oksen. Fleire av dei oksane som har klatra til toppen år etter år ber namnet NN av 
Dovre. Og eigaren av dei som har gått seirande ut av mange av dei kappestridane, er 
dovrebonden Simen Wigenstad, som no er gårdskar hos sonen Erland. Som ein seinare 
skal sjå, er den oppgåva med på overlevere kvalitetsarbeidet til neste generasjon.

Eigentleg handlar ikkje testinga på 
Staur om kappestrid mellom avlarar, 
men om å sette fokus på å finne fram til 
okse med gen som ber rasen framover 
i utviklinga av betre dyr. I så måte har 
den pensjonerte tannlekjaren frå Dovre 
gjort eit framifrå avlsarbeid på limousin 
gjennom mange år.

-Eg starta med kryssningar. Det var 
ikkje så mykje kjøttfe på markedet den 
tida, tidleg på nittitalet , så ein måtte 
starte med det som var å få tak i . 
Eit par år etter eg starta med kjøttfe, 
hadde eg bruk for ny okse, og da fekk 
eg leige ein reinrasa Limousinokse av 
Håvard Nørstegård. Denne oksen, 
Qville av Greni, var utruleg fin å sjå på, 
veldig kjøttsett, roleg og snill. Frå da 
var nok interessa for Limousin vekt, slår 
Simen nøktern fast.

-Interessa for avl kom nok etter kvart, 
men tilfeldigheitene spelar alltid inn. 
Håvard Nørstegård og eg kjøpte ein 
reinrasa Limousin ungokse i lag. Men 
det synte seg at han var for ung til å 
pare, og dermed var det inga anna løy-
sing enn å begynne å inseminere. Da 
vart det interessant å sjå på val av okse, 
studere stambøker osb. Må og nemne 
at svogeren min og son hans dreiv med 
avl, rett nok på Angus, og det inspirerte.

Simen såg etter kvart at ettersom Li-
mousin hadda lukka stambok, så måtte 
han kjøpe reinrasa kviger eller kyr for å 
kome i gang med reinraseavl. Det vart 
derfor kjøpt inn eit par reinrasa hodyr 
kvart år. 

Kvalitet i avl føres videre

-Eg var veldig bevisst på kvalitet på 
dyra eg kjøpte, og har heile tida lagt 
vekt på å ha gode mordyr. God gene-
tikk på morsida er avgjerande dersom 
ein skal nå eit visst nivå i avl. Det hjelp 
ikkje kva ein inseminerer med, dersom 
den andre sida er for svak. Variert 
genetikk la eg og stor vekt på - og 
ikkje minst godt lynne.

-Berre det å få inn oksar på Staur var 
stort i førstninga. Eg såg det vel slik at 
da var ein liksom med i « det gode sel-
skap» når det gjaldt avl.  Det er ingen 
tvil om at gode resultat på Staur var ein 
sterk stimulans for interessa, så det vart 
nok eit mål å få inn minst ein, helst fleire 
oksar på Staur kvart år. Det er jo der 
kvaliteten på dyra blir systematisk målt. 

-Det er nok ingen tvil om at avl var 
mitt viktigaste bidrag til utvikling av 

limousinrasen her i landet, sier nestoren 
Simen Wigenstad.

Ved Jan Otto Veiseth
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Ein fordel med å ha oksar på test, var 
at ein også vart kjent i miljøet, - noko 
som var positivt med tanke på livdyrsal.  
Eg skal heller ikkje leggje skjul på at det 
etter kvar vart god økonomi for meg å 
ha oksar på Staur. 

Eg hadde tilsaman 13 eller 14 oksar på 
Staur. Dette var i løpet av 8 år. Det vart 
7 seminoksar og 4 testvinnarar.  I 2009 
vart oksen Dentatus av Dovre seld for 
103.000 kr, som var høgste pris ein 
kjøttfeokse var seld for til da. Dette var 
og den første kolla seminokse av Iimou-
sin, kommer det nøkternt fra Simen.

-Det vart 5 eliteoksar, seier Simen. Sjøl 
om han var den avlaren i limousinmiljøet 

som kom skikkeleg i gang med syste-
matisk avlsarbeid som syntes godt på 
Staur i flere år, så er Simen ikkje den 
som slår rundt seg med store ord. For 
han synes det å være tilstrekkelig å 
jobbe i det stille og se verdien i å lykkes.
-Det er nok ingen tvil om at avl var mitt 
viktigaste bidrag til utvikling av limou-
sinrasen her i landet. Eg hadde ikkje 
spesielle verv i organisasjonane, men 
var aktivt med. Årsmøtet i Norsk Limo-
usin var eit av årets høgdepunkt, og der 
vart ein kjent med limousinavlarar i heile 
landet. Dette miljøet betydde utruleg 
mykje; ja det var nesten avgjerande 
for meg for å drive avl på eit visst nivå, 
slutter Simen Wigenstad – stødig som 
Dovregubben sjølv.

At suksessen på Staur held fram, vart 
bevist allereie i fjor; Pandemius av 
Dovre ble best i test i 2020. I tillegg vart 
Pontus av Dovre teke ut som semi-
nokse.  Da var det sønnen Erland som 
var stolt eigar. I år har også Erland fått 
inn ein testokse; Salvador av Dovre. 
Han er den sjuande oksen som er inne 
på Staur sidan oppstarten.--

Simen hadde gitt seg som produsent 
for nokre år sidan, og leigde ut dyra til 
ein annan avlar. Da leieperioda gjekk 
mot slutten, bestemte Erland seg for 
at han ville ta over dyra og prøve å føre 
arbeidet vidare.

Han sa opp jobben i Microsoft, og 
kjøpte garden Nørdre Slette i heim-
bygda Dovre. Garden var ikkje bebudd, 
og hadde ikkje vore i drift på fleire år. 
Jorda var leigd ut. Så det var litt av ein 
jobb Erland og samboer Marit Nyhus 
ga seg ut på.

Bygde om fjøset
-Eg fekk konsesjon 6.desember 2017. 
Den 13. desember starta allereie pro-
sjektet med å bygge om det gamle 
mjølkefjøset til lausdrift. Bygginga gjekk 
over to trinn, og hausten 2019 var 
fjøset ferdig. Dyra kom inn i kufjøset 
hausten 2018, og vart etterfylt med 
ungdyr hausten 2019, fortel Erland 
Einbu Wigenstad nøkternt. 

I fjøset er det plass til 16 ammekyr med 
påsett. Støtte frå Innovasjon Norge, 
salg av resterande mjølkekvote på 40 
tonn og eit beskjedent uttak av noko 
produktiv skog stod for omtrent halv-
parten av finansieringa av byggepro-
sjektet. Ca halvparten av mordyra er 
etter herkomst frå besetninga til Simen. 
Resten er innkjøpte avlsdyr. 

På garden til Marit og Erland er det 142 
dekar dyrkamark og 400 dekar produk-
tiv skog. Til garden høyrer det med bei-
terett i fjellområda i og kring Dovre og 
Rondane nasjonalparker. Det er med 
andre ord eit relativt lite bruk i dagens 
målestokk.

Simen med synlig erkjennelse for sin innsats 
som avler.

Fører genene 
vidare fra nedlagt bruk

Vi meiner det å vekse opp på ein gard 
er heilt topp. Her kan barna utfolde 
seg med god plass, natur og dyreliv.
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Full jobb utanom garden
-Vi har begge full jobb ved sida av gar-
den. Marit er assisterande butikksjef i 
ein sportsbutikk, medan eg er finans-
rådgiver i bank. Vi trivst godt med ein 
allsidig kvardag, men tida kan sjølvsagt 
bli knapp fortel Erland. 

Paret har dottera Åsne på snart to år, 
og i oktober blir ho storesyster. 
-Vi meiner det å vekse opp på ein gard 
er heilt topp. Her kan barna utfolde 
seg med god plass, natur og dyreliv. 
Samstundes er det viktig å bu godt. Vi 
er einige om at våningshuset må ha ein 
viss standard skal vi trivast slår Marit og 
Erland fast. 

Parallellt med oppbygging av garden, 
er paret difor i gang med å gje vånings-
huset frå 1915 eit kraftig ansiktsløft. 
Første etasje er snart ferdig med blant 
anna nytt kjøkken, to nyoppussa sove-
rom og to nyoppussa stover. I desse 
dagar blir det gamle taket erstatta med 
nytt. Framleis er det mykje å ta tak i, 
men med tida til hjelp blir det betre. 

Drifta vidare
Når det gjeld arbeidet med dyra, har 
Erland klare tankar om vidare drift.

-Eg har klare mål for avlsarbeidet enten 
det er snakk om kjøttproduksjon eller 
avl. Det aller viktigaste er ei besetning 
med godt lynne. Av eigenskapar på 
individnivå er funksjonelle dyr med 
gode bein/klauvar og mordyr med god 
kalvingsevne heilt elementært. Eigens-
kapar som mjølk, muskel og produk-
sjonseigenskapar er også sjølvsagte 

element. Det viktigaste er at avlsarbei-
det aldri tek pause. Det hjelp ikkje å 
ha ei god besetning hvis den ikkje blir 
forvalta på riktig måte. 

Den unge bonden har ikkje konkrete 
planer om å utvide drifta per dags dato. 
Med massive investeringar dei siste åra 
handlar det om å konsolidere 

Fin utsyn: Garden ligg på 570 m oh i hellinga opp mot fjellområda i og kring Dovre og Rondane nasjonalparkar.

Det digitale gjerdesystemet Nofence gjer det lett å utnytte både fjellbeite og ubrukt 
areal på garden.
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situasjonen. Likevel ser han at det er 
viktig å utnytte garden sine ressursar, 
også utanom det som handlar om avl. 

-Eg har derimot konkrete planer for å få 
meir ut av drifta. Eg vil halde fram med å 
inseminere dyr, men skal og satse meir 
på nisjeproduksjon av kjøtt. Kjøtt av 
limousin er eit fantastisk produkt, og eg 
har sett meg lei på at verdien av dette 
produktet forsvinn på vegen frå fjøset til 
butikkhylla, seier en engasjert Erland. 
Forrige månad hadde den relativt ferske 
bonden første møte med ein lokal aktør 

som ønskjer å servere kjøttet. Det blir 
no jobba vidare med ein slags forret-
ningsmodell, før ein eventuelt ser om 
prosjektet kan bli ein realitet. 

Fokus på bærekraft
-Stikkord i arbeidet er bærekraft, der 
blant anna kun norsk fôrrasjon (både 
grovfor, kraftfor og fjellbeite) er sentralt. 
Grovforet mitt blir frakta 800 meter på 
det meste. Viss kjøttet vårt kan serve-
rast lokalt, har det hatt ei svært kort 
reise. På sikt kan eg og tenkje meg å 
redusere bruken av kunstgjødsel. Det 

handlar ikkje om å selje berre kjøttet. 
Det må vere ei historie rundt.

For Erland handlar gardsdrifta om å vi-
dereutvikle, tenkje nytt, og utnytte gar-
dens ressursar maksimalt. I følge han, 
er dette einaste vegen til suksess når 
ein driv i mindre skala. 

I fjor vart det investert i Nofence på gar-
den som eit ledd i å utnytte både fjell-
beite og ubrukt areal på garden. Og det 
med stor suksess. Trass i at garden ligg 
på ca 570 moh. og fjellbeitet er på nær-
are 1000 moh, reknar Erland med at 
dyra et gratis av naturen sine ressurser 
i mellom tre og fire månader. Nofence 
gjer det mogleg å beite i område som 
før låg brakk. 

Meir usikker framtid
-Tidene er i stadig endring, og det blir 
spennande å sjå kva som skjer dei 
neste åra. Når ein ser kva som skjer i 
verda, er vi sikre på at norsk avlsarbeid 
og norsk matproduksjon blir enda vikti-
gare i tida som kjem. Det å ha ein gard 
er ein ressurs som gjev moglegheiter 
uansett korleis ein driv. Det gjeld å vere 
kreativ og følge med på utviklinga. Vi er 
difor optimistiske og fulle av pågangs-
mot, avsluttar paret på Nørdre Slette på 
Dovre.

Jorda på Nørdre Slette er lettdriven da dei ligg i ei svak nedafor garden.

Mor til årets staurokse Salvador av Dovre, Nika, får klapp av Erland mens mormora, 
Hedda, kommer opp på flanken for å få samme behandling.
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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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God tilvekst 
lønner seg fortsatt

Med økning på mange innsatsfaktorer 
kan det være nødvendig å gjøre jus-
teringer i drifta for å redusere kostna-
dene. Grovfôret er allerede høstet, og 
har en høgere produksjonskostnad i 
år. Med økte kostnader på mange inn-
satsfaktorer blir det viktig å fôre oksen 
for et best mulig resultat i forhold til de 
ressurser du har på gården. 

Grovfôret
Grovfôr 2020 viste et stort sprik i pris 
på grovfôret avhengig av mange fak-
torer. Det var store variasjoner mellom 
deltakende gårder på pris pr FEm, 
og noen av variasjonen kommer av 
mengde produsert grovfôr pr daa, 
forenheter og tørrstoff pr ball eller tonn, 
variasjon i maskinpark med mer.  Antar 
vi en fast pris pr rundball vil kr/FEm 
avhenge av vekt på rundballen, tørr-
stoffprosent og energi i fôret. En ball 
på 700 kg med 30% tørrstoff og Fem 
på 0,88 har en produksjonskostnad pr 
FEM på kr 2,7.  Antar vi at prisøknin-

Ved Ann-Lisbeth Lieng 
fagsjef Felleskjøpet Agri

Med mye uro i verden, først med pandemi etterfulgt av 
krig i Europa, har priser på innsatsfaktorer økt betydelig i 
norsk landbruk. Både grovfôr og kraftfôr har økt i pris den 
siste perioden, og et sentralt spørsmål er om det er nød-
vendig å gjøre justeringer på strategien for oppfôring av 
okser framover. God tilvekst og godt grovfôr vil fortsatt gi 
best resultat, og med lavere marginer bør oksen slaktes 
for et høgest mulig slakteoppgjør. 

Ann-Lisbeth Lieng, fagsjef Felleskjøpet 
Agri.

God tilvekst og godt grovfôr vil fortsatt gi best resultat for limousinavlerne. Illustrasjonsfoto.



25LimousinNytt  2 | 2022

gene har resultert i en økning på 200 kr 
pr rundball vil pris pr FEm være økt til 
3,79 kr. 

Det er mange valg som må gjøres når 
grovfôret skal høstes – og ikke minst 
mange variabler på grovfôrkostnaden. 
God kontroll på dine kostnader i grov-
fôrproduksjonen, samt kontroll på kva-
litet og mengde er nyttig når strategien 
skal legges. I de videre beregningene 
er det brukt 3,50 kr/FEm for grovfôret 
uavhengig av kvalitet. Det er brukt to 
kvaliteter, 0,91 FEm og 0,86 FEm.

Kraftfôret
Pris på kraftfôr har økt i perioden. Hvor 
mye økningen har vært på varierer mel-
lom kraftfôrsortene og innholdet i fôret. 
Den norske andelen av fôret påvirkes 
av målpriser og tilskudd til fôrkorn, im-
porterte varer påvirkes av internasjonale 
priser. Både protein- og fettråvarer har 
økt kraftig i pris, og påvirker norske 
kraftfôrpriser direkte. Det betyr at utvik-
ling i pris nødvendigvis ikke er lik for de 
ulike kraftfôrsortene. I regnestykkene 
videre vil priser fra Formel Biff sortimen-
tet bli brukt. Disse har steget mellom 
9-13% fra juni 2021 til juni 2022. I 
perioden er det også gjort tiltak for å 
motvirke prisoppgang i forbindelse med 
lansering av nye Formel Biff. I eksem-
plene videre brukes prisen for august 
2022.

Hvordan lønner det seg 
å fôre limousin-oksen?
Når prisene øker kan det være fristende 
å redusere mengde kraftfôr for å spare 
penger, men vil det egentlig lønne seg? 
Helt uavhengig av priser er det fortsatt 
to prinsipper som gjelder: oksen tren-
ger energi for å vokse, enten fra grov-
fôret, fra kraftfôret eller helst fra begge 

deler. Videre vil høgere tilvekst gi færre 
fôringsdager forutsatt lik slaktevekt, og 
påvirker dermed det totale fôrbehovet 
pr okse. Tilgang på grovfôr og kvalite-
ten på grovfôret er fortsatt styrende for 
valg av strategi, og påvirker nødven-
digvis ikke konklusjonen på hva som 
lønner seg selv om de totale fôrkost- 
nadene øker. 
• Grovfôrkvaliteten styrer mye av til-

veksten på oksen. Kostanden på 
produksjon av grovfôret varierer mye 
– her er det brukt 3,50 kr/kg FEm på 
både tidlig og middels slått grovfôr. 

• Strategien må tilpasses dyras kapasi-
tet – skal det fôres med mye kraftfôr 

må det være mulighet til å tilpasse 
fôringsrutinene, slik at dyra opprett-
holder god helse. Det vil si at det må 
vurderes daglige tildelinger, grovfôr-
tilgang, muligheter for fullfôr eller fri 
tilgang av kraftfôr. Alle beregninger 
videre forutsetter fri tilgang på grovfôr 
og et godt fôropptak for å utnytte 
dyras kapasitet. 

• Mengde kraftfôr påvirker hvor mye 
grovfôr oksen eter. Ved lave kraftfôr-
mengde vil det gå mere grovfôr pr 
okse – ved høge kraftfôrmengder går 
det mindre grovfôr. Dette kan utnyt-
tes aktivt avhengig av gårdens tilgang 
på grovfôr. Dette har vi mye erfaring 
med etter år med avlingsskader eller 
reduserte avlinger, som for eksempel 
tørkesommeren 2018. 

• Betaling på kg kjøtt vil variere ut fra 
når oksene slaktes, oppnådd vekt, 
fettklasse og alder. I beregningene 
videre er det satt en betaling på kr 70 
pr kg. Slaktevekt med tillegg og trekk 
vil påvirke resultatet på den enkelte 
gård. Beregningene videre er satt på 
en limousin okse, fra 280 kg til 700 
kg levende vekt. 

Konsekvensen av å kutte kraftfôrkost-
naden kan bli en lavere tilvekst, og der-

Limousin/Formel Biff 4+

Grovfôrkvalitet FEm/kg ts 0,86 0,86 0,86

Antall fôringsdager 351 315 296

Kg kraftfôr 3 4 5

Slakt -fôr 5597 5934 6149

Slakt -fôr pr dag 15,95 18,84 20,77

Total fôrkost 10233 9886 9671

Dagens krf pris 4475 5291 5780

Tabell 1: Med et middels grovfôr og lave kraftfôrmengder vil inntjening pr okse, og 
inntjening pr dag blir lavere. Det vil lønne seg med god tilvekst – og kraftfôrmeng-
den må opp for å utnytte oksens tilvekstpotensiale. 

Ann-Lisbeth Lieng.
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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.

med et totalt høgere fôrforbruk dersom 
man skal oppnå samme slaktevekt. 
Strategien må tilpasses den enkeltes 
fôrtilgang og dyras potensiale til å 
vokse. Tallet «slakt-fôr» viser resultatet 
for en okse for hele perioden, mens 
«Slakt-Fôr/dag» viser «daglig inntekt» 
på slaktet når fôrkostnaden er trukket 
fra.  Tabell 1 viser beregninger med 
priser fra august 2022 på kraftfôr og 
en grovfôrpris på 3,5 FEm, opp mot 
en betaling på 70 kr/kg kjøtt levert. 
Grovfôret inneholder 0,86 FEm/kg tørr-
stoff. Rasjonene med høgt kraftfôrnivå 
er planlagt med opptrapping i starten 
for å opprettholde et godt vommiljø. 
Tilveksten varierer mellom 1200 – 1450 
g/dag. 

Sammenligner vi tre, fire og fem kg 
kraftfôr med økte priser på kraftfôr, 
grovfôr og lik betaling av slaktet, vil 
tre kg kraftfôr komme dårligst ut for 
limousin selv om kraftfôrkostnaden er 
lav. Rasjonen gir den laveste inntjening 
både på slakt-fôr og slakt-fôr/dag, og 
det høgeste total fôrkostnad. Årsaken 
til dette er at oksen må stå 351 dager i 
fjøset mot 315 dager for de som får ett 
kg mer, eller 269 dager for de som får 
to kg mer. Ser vi tilbake ett år er bildet 
på hva som lønner seg likt på strategi, 
men antar vi en 13% lavere kraftfôrpris 
og 1 kr lavere produksjonskostnad på 
grovfôret vil forskjellen mellom de ulike 
strategiene være større. Der «gevin-
sten» på å gå fra 3 til 5 kg kraftfôr var 
58 kr mer på en okse i fjor vil «gevin-
sten» med dagens prisbilde være ca 
550 kr/okse.  

Kvaliteten på grovfôret 
gjør en stor forskjell
Ser vi på regnestykket med et tidlig 
slått grovfôr mot et middels slått grov-
fôr i tabell 2, vil et godt grovfôr betale 
seg. Selv flere fôringsdager i eksemplet 
med 0,91FEm/3 kg og 0,86FEm/5 kg 
er slakt-fôr 158 kr høyere med godt 
grovfôr når grovfôret verdsettes likt. Er 
produksjonskostnaden lik pr rundball 
vil prisen pr FEm gå ned ved høgere 
innhold av FEm pr ball, og slakt- fôr vil 
komme bedre ut. 

Skal du spare på kraftfôrkostnaden er 
det med andre ord lønnsom å ha et 
godt grovfôr. Forholdet mellom ulike 
kraftfôrmengder slår likt ut med et tidlig 
slått grovfôr som på et middels slått 
grovfôr. 

Når prisene på innsatsfaktorene øker 
mer enn inntekten blir overskuddet 
lavere. Det blir enda viktigere å gjøre 
riktige grep for å tjene mest mulig på 
oksene. Tallen viser at god tilvekst gir 

Limousin/Formel Biff 4+

Grovfôrkvalitet FEm/kg ts 0,91 0,86 0,86 0,86

Antall fôringsdager 311 351 315 296

Kg kraftfôr 3 3 4 5

Slakt -fôr 6307 5597 5934 6149

Slakt -fôr pr dag 20,28 15,95 18,84 20,77

Total fôrkost 9513 10233 9886 9671

Dagens krf pris 3965 4475 5291 5780

Tabell 2 viser at godt grovfôr lønner seg mot et seinere slått grovfôr. Tilveksten blir 
bedre samtidig som totalt fôrkostnader blir lavere. Det betyr at det kan lønne seg å 
legge litt ekstra penger i et bedre grovfôr totalt sett. 

best inntjening på slakt-fôr pr dag. 
Dette gir mulighet for flere dyr gjennom 
fjøset, og kan totalt gi den beste inn-
tjeninga når forholdene ligger til rette 
for det. Er tilgangen på grovfôret god 
og prisen på dette lav – kan det være 
lønnsomt å bruke mindre kraftfôr og 
lengre tid på oksene, spesielt om fjøset 
blir stående tomt etter slakting. Jo nær-
mere grovfôrkostnaden kommer kraft-
fôrprisen dess mer vil en strategi med 
høgt kraftfôrnivå lønne seg. Årets råd 
blir å ha kontroll på forkvalitet og kost-
nadene, vurder strategien med økono-
mibrillene på -og følg opp i fjøset slik at 
dyra holder ønsket tilvekst og slaktes ut 
til riktig tidspunkt for et best mulig opp-
gjør. Lykke til med årets sesong! 
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I retning kolla
Vi har ligget på rundt 45-50 kalvinger i 
året, med full framfôring. Det meste blir 
levert til Nortura, men vi selger også 
noe livdyr av begge kjønn. Kalvingene 
er fordelt på to puljer, vår og høst. Vi 
har i dag ingen FF-dyr i besetninga. 
Vi starta med kryssningsdyr, og siden 
O-dyr med horn er ikke det mest at-

traktive på livdyrmarkedet, så har det 
vært naturlig å gå retning kolla dyr. 

Avlsmålet er kolla dyr av moderat stør-
relse med gode moregenskaper. I avl 
kan en ikke prioritere alle egenskaper 
samtidig, så da blir blant annet tilvekst 
prioritert ned. Men jeg er obs på at be-
setninga ikke skal gå i feil retning med 

tanke på muskelfylde; det skal fortsatt 
være typiske limousindyr. Lettkalver 
prøver jeg å styre mest mulig unna for 
det straffer seg i neste omgang. Det vil 
si, ingen regel uten unntak. 72216 Lex 
Luthor har blitt brukt en del, med godt 
resultat.

Det er ønskelig å få fram et høyt innslag 

Siden vi fikk de første limousinkrysningene inn på fjøset på garden Austistua 
Mauset i januar 2010 har livet som ammekubonde bydd på gleder og frustrasjon, 
tørke og flom, pur lykke - og fortvilelse – ikke minst grunnet nok en nedpriori-
tering i jordbruksoppgjøret. Men det har ikke vært en eneste kjedelig dag.

Det skriver Sivert Mauset som tok over stafettpinnen fra Knut J. Singstad.

– Men aldri en kjedelig dag

Vi vurderer nå å justere kutallet noe ned, til rundt 40 mordyr. Det gir full uttelling på driftstilskuddet og avløsertilskuddet, og gir mest 
tilskudd pr ku.
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av homozygot kolla dyr i besetninga. 
En grunn er livdyrmarkedet. Men med 
homozygot kolla byr det seg også noen 
muligheter ved å bruke FF-semin i et 
ledd, før en går tilbake. For det er ingen 
tvil om at utvalget på kollasida ikke er 
det beste sammenlignet med FF. 

Det brukes en del semin i besetninga. 
Heatime er i år skiftet ut med Sense-
hub, som så langt virker å være en be-
tydelig forbedring. Men uansett er det 
ingenting som slår det å faktisk bruke 
tid i fjøset for å finne rett inseminerings-
tidpunkt. Dessverre er inntjeninga 
for dårlig til at annen inntektsgivende 
virksomhet kan velges helt bort, og da 
er en aktivitetsmåler en grei krykke å 
støtte seg på når en ikke kan være så 
mye i fjøset som ønskelig. 

Vi har egen sæddunk. Jeg tok eierinse-
mineringskurset i 2019, men er usikker 
på om jeg vil fortsette å inseminere selv. 
Årsaken er at siden 2019 har det blitt 
etablert et tilbud i området med adgang 
til å ha faste veterinærbesøk, noe som 
er gull verdt i reproduksjonsarbeidet. Vi 
går da gjennom besetningen med jevne 
mellomrom, blant annet med ultralyd- 
undersøkelse av dyra for å finne ut hvor 
de er i syklus.  

Besetningen har vært aktiv avlsbeset-
ning de siste åra, med et unntak for 

2021. Omtrent 80 % av hodyra, med 
smått og stort, er stambokførte eller 
stambokførbare. Et problem med stam-
bokføringa er metode og pris. I 2022 
bør vi ha kommet lenger enn å styre 
med frysetape og tusj for å få sent inn 
en prøve av dyra, ikke er det særlig 
rimelig heller. Enklere metode og lavere 
pris a la Geno ville økt entusiasmen 
betydelig blant flere for å få sendt inn 
prøver til kontroll.

Evig eies kun et dårlig rykte?
«Kukviskring» og lynne er et tema 
som interesser meg. «Limousin har et 
lynneproblem.» Ikke slik at dyra jevnt 
over har dårlig lynne, men fordi dette er 
oppfatningen av rasen. Dette igjen gir 
problemer når kjøttfeprodusenter skal 
velge rase, eller melkeprodusentene 
skal kjøpe limousinsæd. 

Konsekvensen er mindre utbredelse 
av rasen enn det som ellers ville vært 
tilfelle. Et dyr av annen rase som ikke 
oppfører seg, blir regnet som et unn-
tak fra regelen, en limousin med dårlig 
lynne blir en bekreftelse på et allerede 
dårlig rykte. 

Som limousinavlere bør vi ta tak i dette 
på en offensiv og konstruktiv måte. Å 
avvise problemstillinga helt ved å vise til 
at «dyra blir som røkteren» er for enkelt, 
og bidrar ikke til å omvende skeptikerne.
 

Lynne er arvbart, selv om det er egen-
skaper som har høyere arvbarhet. For 
seminoksenes del ville en lynneindeks, 
eller i det minste en mer avansert lynne- 
vurdering enn i dag, vært et stort pluss. 
I flere land har det vært igangsatt 
«lynneprogram» i regi av raselaget, kan-
skje en ide i Norge også. Det vil i første 
omgang utløse latter og vittigheter fra 
andre raser, men vil på sikt styrke limo-
usinrasens posisjon og gi oss større 
markedsandeler. Strie, oppfarende 
limousindyr med sterkt flokkinstinkt kan 
gjøre tilværelsen som ammekubonde 
ganske så mistrøstig og frustrerende. 
Men limousindyr med godt lynne er 
en drøm å jobbe med, der samspillet 
mellom røkter og flokk kan utnyttes til 
det fulle.

Selv om vi her på bruket har vært 
ganske lojale mot limousin helt siden 
vi startet opp i 2010, har det vært inn-
slag av andre raser også. Jeg har mer 
enn en gang lurt på om limousin jevnt 
over er litt smartere enn andre raser. 
Og ti av ti ganger går jeg heller opp i 
en binge med limousinokser enn en 
binge med okser av «kombinasjons-
rasen». Jeg bruker nok for lite tid på 
å prege kalvene, det er de roligste og 
mest kontaktsøkende som får mest 
preging, mens de kalvene som hadde 
hatt mest nytte av det får gå i fred i 
bakgrunnen. 

Garden ligg greit plassert mellom elva Surna og Trollheimen.
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Til gjengjeld bruker jeg en del tid på 
kvigene etter avvenning, og det er 
forbløffende hvor god effekt det har. 
Kviger som ikke skal gå med okse får 
gå og beite rundt tunet, det gir daglig 
kontakt gjennom hele sommeren, og 
en belønning i form av tillitsfulle dyr. I 
det hele tatt virker det enklere å skape 
bånd mellom dyr og røkter når båndet 
mellom mor og kalv er «brutt». Uansett 
er det ikke rom for dyr med avvikende 
lynne. 

Returordningen der en kan sende vekk 
problemet med slaktebilen og få penger 
tilbake, bør konsekvent benyttes. Den 
største tabben jeg gjorde som fersk 
ammekuprodusent var å beholde dyr 
med dårlig lynne, fordi jeg hadde behov 
for alle dyra i en oppbyggingsfase, og 
fordi jeg trodde at feilen var min - dyra 
blir jo som røkteren... Også har vi alle 
et ansvar for å ikke selge livdyr som 
egentlig skulle vært slaktet på grunn av 
lynne. Nye, uerfarne produsenter skal 
ikke brukes som dumpingplass for 
uegnede dyr.

Fra rundball til stakk
Jorda hos oss er for det meste padde 
flat, selvdrenerende sandjord. Men 
samtidig er store deler av arealet utsatt 
for både isbrann og flom, noe som gir 
høyere fornyingskostnader. Den skarpe 
sandjorda krever også sterk gjødsling. 
Vekstskiftefordeling har endret seg litt 
etter hvert som arealet har økt. Korn, 
for det meste bygg, legger årvisst be-
slag på 90-110 daa. Noen få daa blir 
for det meste brukt til beite, på grunn 
av arrondering og praktiske hensyn. 
Tidligere har det vært brukt mye timo-
tei/engsvingelblandinger, men nå er det 
strandsvingelblandinger som dominerer. 
Dette fungerer rimelig greit, strandsvin-
gelen tåler tidlig slått, men gir samtidig 
stor tørrstoffavling ved seinere slått. 
Blanding av flerårig raigras, hundegras 
og hvitkløver brukes på to mindre skif-
ter for å ha kvigebeiter klare tidlig på 
sesongen. Når det gjelder dekkvekst 
har vi stort sett vært innom hele katalo-
gen; grønnfôrblanding, helgrøde, korn 
til modning og ingenting. Grønnfôret er 
nok det beste over år, for det slås så-
pass tidlig at gjenlegget har god tid på 
å utvikle seg inn mot vinteren. 

Vi har helt siden vi startet opp igjen 
med grasproduksjon i 2010 leid inn det 

meste i forbindelse med slått. Jeg kjø-
rer sprederive selv ved behov, og trak-
ker i siloen, ellers er alt innleid. Vi la alt i 
rundball i flere år, og jeg mener fortsatt 
rundball absolutt har sine gode egen-
skaper. Men i sum blir det for dyrt og 
tidkrevende. Vi har derfor lagt om til å 
legge det meste i markstakk. Vi leier inn 
selvgående snitter, selvsagt en annen 
limousinbonde – Lars Erik Megarden. 
En bekymring var om nok mannskap 
var tilgjengelig til å være med å kjøre 
lass, men dette har løst seg svært bra 
så langt. 

Selv om trenden nå er flere slåtter har 
jeg valgt å fortsette med to, men bei-
ter eller legger en tredjeslått i rundball 

på areal som uansett skal fornyes til 
våren. Det berges noe halm, men for 
det meste til strø i kalvegjømme og 
fødebinger. Større mengder ammoni-
akkhalm har vi gått vekk i fra, på grunn 
av kostnad og fôringshensyn. Noen få 
baller blir likevel behandlet, fint å fôre 
med ved innsett og avvenning, eller 
som «mageregulerende».

Landbrukspolitisk nedtur
Økonomisk gir ikke selvrekrutterende 
storfekjøttproduksjon mening slik stoda 
er nå. Norsk mat på norske ressurser 
innebærer åpenbart ikke at det skal 
ligge et levebrød i å omdanne grovfôr 
og beiter til menneskeføde. Norsk 
landbrukspolitikk er rigget for å belønne 

Gården
Garden heter Austistua Mauset, 
og ligger i Surnadal på Nordmøre, 
greit plassert mellom elva Surna 
og Trollheimen.
Gardsfolket er Sivert og Kathrine 
Mauset, med fire barn i alderen 5 
til 12 år. Ingen kårfolk lenger, men 
god hjelp fra svigerforeldre som 
avlaster med kjøring og annen bi-
stand i heimen. Vi har en drivende 
dyktig avløser som er hos oss 
noen dager for måneden. Vi leier 
inn litt mer hjelp enn det økono-
mien tilsier, men mindre enn beho-
vet. Så da er det sikkert passe?

FAKTA

Arealgrunnlaget er 520 dekar dyrka 
mark, der knappe 300 dekar er eget.  
Det er 55 daa med innmarksbeiter, 
i tillegg til beiting i utmark. Dyra er 
fordelt på to fjøs; et fjøs fra 1898 om-
bygd i flere omganger, nå sist vinter 
til liggebåser. Her står oksene etter 
avvenning. I 2014 satte vi opp et løs-
driftfjøs med 53 liggebåser til mordyr, 
og 20 liggebåser til kvigene. I tillegg 
har vi en djupstrøbinge i redskapshu-
set som kan brukes ved behov.

Noen få daa blir for det meste brukt til beite, på grunn av arrondering og praktiske hensyn. 
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mest mulig volum kjøtt pr m2 fjøsgolv 
og pr arbeidstime. Der kan aldri amme-
kua konkurrere. 

Årets jordbruksoppgjør ble derfor para-
doksalt nok en nedtur selv om belø-
pene var store, for realiteten i oppgjøret 
er knapt nok kostnadsdekning og ingen 
retningsendring. Men vi er nødt til å 
trøkke til enda mer inn mot oppgjøret 
2023, som leder av økonomiutvalget i 
Tyr skal jeg love å gjøre mitt. Men det 
behøves engasjement fra flere enn 
noen få tillitsvalgte og andre entusiaster 
skal vi lykkes. 

Det er nesten seks tusen produsenter 
som søker om produksjonstilskudd 
til ammeku. Den store majoriteten av 
disse er tause og aksepterer åpenbart 
situasjonen som den er. Av de knappe 
to tusen som har meldt seg inn i Tyr er 
litt for mange mest opptatt av å kritisere 
egen organisasjon og dyrke interne 
stridigheter. Skal vi holde på slik kom-
mer vi aldri i mål med å oppnå jamnstil-
ling med andre driftsgreiner i jordbruket, 
for ikke å nevne det øvrige samfunnet.

Økonomisk tilpasning
I vår drift vurderer vi nå å justere kutallet 
noe ned, til rundt 40 mordyr. Det gir full 
uttelling på driftstilskuddet og avløser-
tilskuddet, og gir mest tilskudd pr ku. 
Tilskuddsoptimalisering i stedet for pro-
duksjonsfokus når det er underskudd 
på norskprodusert storfekjøtt burde 
ikke være tilfelle, men vi klarer ikke å 
hente ut en marginalgevinst på kyr over 
40 som veier opp for tilskuddsned-
gangen. Færre kyr gir også redusert 
grovfôrbehov, og for oss som kan øke 
på med korn med egen maskinlinje og 
dermed redusere innleiekostnaden på 
grashøsting, vil det gi redusert omset-
ning, men bedre bunnlinje. Kanskje vil 
litt bedre plass på fjøset og færre individ 
å følge opp også bidra i rett retning. 

En større endring som er oppe til vur-
dering er at vi samtidig legger om til 
kun vårkalving. Det vil gi rimeligere vin-
terfôring, enklere gruppering og ingen 
høstfødte okser i fjøset om sommeren. 
Det blir mer intenst i løpet av kalvings-
perioden, når det skal komme 40 kalver 
i løpet av en periode, i stedet for 25. Til 
gjengjeld blir det en mer strukturert og 

forutsigbar arbeidshverdag seinhøstes 
og før jula, der samvær med familien 
om kvelden ikke avhenger av om det 
har kommet kalv eller ikke. Samtidig 
øker kravet til gode beiter. En fordel 
med høstkalving, i tillegg til at kalvene 
vokser godt inne på fjøset, er at høst-
kalverne kan sendes på skrinnere beiter.

Slike vurderinger som jeg her har vært 
innom er noe av det jeg synes er mest 
interessant med å være gardbruker, 
hele tida en jakt etter nye og bedre 
måter å gjøre ting på. Særlig hvis en 
kan diskutere fram og tilbake med gode 
kolleger som er innstilt på å dele erfa-
ring og kunnskap begge veier.

Sender stafettpinnen 
til Sunnmøre
Jeg vil ønske alle limousinavlere en best 
mulig avslutning på årets vekstsesong, 
og lykke til med det som skal skje på 
fjøset utover vinteren og våren. 

Jeg vil gi stafettpinnen til to framover-
lente limousinoppdrettere på Vigra 
utenfor Ålesund; Jakob Rørvik og 
Sindre Rørvik.

I forrige utgave av Limousin Nytt skrev vi om at Norsk Limo-
usin og Norsk Blonde D’Aquitaine gjennom Tyr har fremmet 
krav om at «kjøttvekta» må legges til grunn for prisen slakte-
riene gir til avlerne. Kravet ble sendt til Klassifiseringsutvalget 
som har gitt følgende svar:

«Klassifisering innebærer å sortere slakt i ulike grupper på 
bakgrunn av kjøttfylde og fethetsgrad. I motsetning til klas-
sifisering av gris operer en ikke med kjøttprosent, hverken i 
Norge eller Europa ved klassifisering av småfe og storfe. 

At det er forskjeller i kjøttfylde mellom raser er kjent og rase-
tilleggene i lengdemålingen tar til en viss grad høyde for noe 
av dette. Tyr sin analyse i notatet som ble oversendt under-
bygger det. Animalia jobber med en doktorgrad på dette om-
rådet hvor en blant annet ser på kjøttutbytte. I dette arbeidet 
inngår det slakt fra forskjellige raser og kvaliteter. 

Når disse resultatene foreligger er det naturlig å vurdere om 
det gir et grunnlag for å justere rasetilleggene til hver enkelt 
rase i lengdemålingen. Klassifiseringsutvalget har en årlig 

Ingen avklarende svar om 
prising etter kjøttutbytte

evaluering av likningene som ligger til grunn i lengdemålingen. 
Innføringen av lengdemåling kan på sikt gi oss større mulig-
heter for mer presis vurdering av rase enn de gamle subjek-
tive vurderingene.»

Krav: Slakteriene må betale bonden ut fra hvor mye kjøtt det er på 
slaktet, og ikke ut fra mengden av både kjøtt og bein.
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SenseHub byr på en rekke funksjoner 
som kan tilpasses den enkelte dyreeiers 
behov og drift. Ved å overvåke sentrale 
indikatorer for brunst, helse og aktivitet, 
får bonden informasjonen han trenger 
for å kunne ta gode avgjørelser til riktig 
tid. Og slik kan både dyrevelferd, pro-
duksjon og lønnsomhet forbedres.

Batteri-varsel
Tidligere i år kom SenseHubs øretrans-
ponder utstyrt med en LED-lysindikator 
som blinker når et dyr trenger ekstra 
oppmerksomhet. I tillegg er det nå 
kommet til en funksjon som gir brukeren 
varsel når øretransponderens batteri 
begynner å nærme seg slutten av sin 
levetid, og ved eventuell batterifeil.

– Slik får man bestilt og satt inn ny 
transponder i god tid før den gamle 
slutter å fungere, sier Bernt Olav Lang-
bekkhei, kunderådgiver i OS ID.

Tips og triks – 
mens du bruker programmet
Med høstens softwareoppdatering kom-
mer det også et helt nytt verktøy, Sen-
seHub Discover, som kan bli til svært 
god nytte for både nye og eksisterende 
SenseHub-brukere. Dette verktøyet gir 
veiledning og tips mens brukerne aktivt 
benytter systemet. Når du åpner Sen-
seHub på mobil eller pc for aller første 
gang, vil det komme opp en guide som 
steg for steg tar deg gjennom det viktig-

Ny SenseHub-oppdatering 
tar aktivitetsmåling enda et steg videre

ste du trenger å vite for å kunne bruke 
programmet godt. Samtidig vil det på 
de aller fleste sider finnes små info-ikon 
som du kan klikke på for å få tips om 
smart SenseHub-bruk. Også når det 
kommer nye funksjoner eller andre for-
bedringer, vil du få varsel om det direkte 
i programmet. 

– SenseHub Discover vil finnes både i 
mobilappen og i webversjonen. Vi har 
stor tro på at dette vil bli et hendig verk-
tøy som gjør at SenseHub-brukerne får 
enda mer ut av aktivitetsmåleren sin, 
påpeker Langbekkhei.

Skreddersydde rapporter
Høstens tredje nyhet er «Report Gene-
rator». Med denne nye funksjonen kan 
brukeren selv sette opp de rapportene 
som betyr spesielt mye for den aktuelle 
gårdens produksjonsmål. Man får også 
inn data som ikke har vært tilgjengelige i 
SenseHub tidligere.

– Man kan for eksempel sette opp en 
rapport over dyr som systemet følger 
ekstra nøye med på før eller etter kal-
ving, eller som viser dyras drøvtyggings-
status – bare for å nevne noe, forklarer 
Bernt Olav Langbekkhei. – På denne 
måten kan du få en helt unik innsikt i de 
områdene som betyr spesielt mye for 
akkurat deg. Du kan fin-tune drifta ytter-
ligere og bruke ressursene dine der de 
vil ha størst innvirkning på besetningas 

helse, velvære og produktivitet, legger 
han til.

Premium kan testes ut gratis
Rapportgeneratoren er forbeholdt dem 
som har Premium-versjonen av Sen-
seHub, og dem er det foreløpig få av i 
Norge. Når den nye SenseHub-softwa-
ren kommer i høst, vil det imidlertid bli 
mulig også for alle andre brukere å teste 
ut Premium i 60 dager.

– Dette gjelder også for dem som har 
hatt en Premium-prøveperiode før, leg-
ger Langbekkhei til.

Brukervennlig og fleksibelt
Den nye SenseHub-softwaren rulles 
gradvis ut fra 12. september, og før 
november er omme, skal alle norske 
brukere ha fått den. Softwaren oppda-
teres automatisk, og brukeren trenger 
ikke å foreta seg noe for å få den nyeste 
versjonen. Ønsker man å teste ut Pre-
mium, aktiverer man selv denne mulig-
heten i SenseHub-programmet

– Den nye versjonen av SenseHub vil 
gi brukerne bedre veiledning og mange 
muligheter til individuell tilpasning. Både 
SenseHub Discover og Report Gene-
rator kan bidra til mer kunnskap, økt 
trygghet og høyere produktivitet,  noe 
som i vid forstand kan innebære større 
frihet for husdyreieren, avslutter Bernt 
Olav Langbekkhei. 

Kunderådgiver Bernt Olav Lang-
bekkhei i OS ID mener at høstens 

utgave av SenseHub vil bli enda 
enklere å bruke, samtidig som det 
kan tilpasses den enkeltes behov.

Denne høsten introduseres den nyeste 
versjonen av SenseHub. Med de siste for-
bedringene vil storfeprodusenter få dypere 
innsikt og et enda mer komplett bilde av 
individet og besetningen gjennom hele 
produksjonssyklusen. 
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Det er ikkje alle ferske bønder som får 
kvittert ut riktig satsing heilt frå starten. 
Vossingane Anne Marie og Arild fekk 
i juli beskjed om at to av oksekalvane 
deira hadde komme gjennom nålauge 
for årets opptak til Staur. Det er noko av 
den største motivasjonen ein avlar kan 
få for vidare satsing på kjøttfe.

Sambuarparet Anne Marie Kvalen og  
Arild Lid overtok garden Øvre Lid på 
Voss ved nyttår 2021 – garden der Arild 
er født og oppvaksen. Før den tid starta 
dei førebuingane til kva dei skulle driva 
med.

-Me brukte vår fyste ferie saman på 
å reise rundt om og besøke amme-
kubønder for å sjå på kyr. På denne 
rundturen - frå fyste besøk i Stavanger 

til siste på Flisa på Austlandet - blei me 
einige om at det var ein tung rase me 
ynskje å driva med. Me såg på nokon 
Blonde og mange Charolais, men kvite 
dyr var ikkje noko for oss, fortel paret. 

Kvifor limousin? 
-Dei er fine å sjå på, og heilt fantastiske. 
Anne Marie forelska seg fort i dyra som 
me var og besøkte hjå sambygdingen 
Magne Knapstad. Det var ei kvige der 
som blei den fyrste kua me kjøpte oss. 
Ho var så snill og kosete, litt bestemt 
og STOR, fortel Arild. 

-I forhold til dei andre, såg ho ut som 
ein okse. Ho måtte eg berre ha. Så ho 
flytta inn hjå oss hausten 2020. Seinare 
den hausten, ein sein oktoberkveld, 
kom det 3 fine damer frå Susort. Me 

hadde vert på besøk hjå Torleif for å sjå 
på fjøs og dyr. Den gangen sa Magne 
det at «det viktigaste er å sjå på beina»; 
me så gjorde og endte opp med 3 fine 
damer med fine bein. Dei er bra elles 
og! Dei har no gitt oss to kalvar kvar, og 
koser seg på beite, seier ei oppglødd 
Anne Marie. 

Men tilbake til kvifor limousin: me fekk 
god kontakt med Magne Knapstad, og 
fekk mykje informasjon om avl og in-
deksar osv. Han blei seinare mentoren 
vår i mentorordninga som Norsk Land-
bruksrådgivning hadde. Me interesserte 
oss veldig fort for avl, og blei veldig en-
gasjerte i oksar. Vi brukte mykje tid på å 
sjå igjennom dei gamle oksekatalogane 
til Magne for å lese oss opp på indek-
sar og gode oksar. 

Nye avlarar 
med nybygd Limousinfjøs

Det nye fjøset på garden Øvre Lid ligger fin til med utsikt over Voss.
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Innkjøp av dyr
I 2020 begynte paret med å kjøpe dyr 
av ein lokal avlar, og elles så har dei 
kjøpt dyr i frå 7 forskjellige kjende 
avlarar i 2020-2021. 

-Kvart dyr me har kjøpt, er nøye disku-
tert oss i mellom. Me har prioritert ein 
del forskjellig genetikk. Me ser og på 
dei forskjellige indeksane, og spesielt 
på bein og lynne. Me veit alle at dette 
er tunge dyr, så beina må vere bra, 
poengterer paret. 

Dei grundige forbuingane har vore lønt: 
to oksar, Start og Sterling av Øvre Lid, 
er henta inn til Staur for testing. Det er 
eit bevis på at dei har gjort godt arbeid 
med å knyte til seg gode rådgjevarar og 
vald genar for framtida.

Besetninga på Øvre Lid er i dag på 
20 mordyr og 11 inseminerte / bed-
kningsklare kviger +kalver. Håpet deira 
er at dei i løpet av 2024 når full beset-
ning på 42 mordyr med full oppfôring 
av eigne oksar og kviger.

 -Målet vårt er å selja mest mogleg 
avlsdyr/livdyr. For å kunne selja bra dyr, 
må ein rangere ut dei dyra som ikkje 
er topp. Så kjøttproduksjonen blir ein 
naturleg del av produksjonen. Me har 
jo fått levert to oksekalver i år til Staur, 
og er kjempestolte av det. Og håper at 
me kan få denne sjansen igjen, me vil i 
vertfall jobba målretta mot og få det til, 
er paret einige om. 

Paret har som mål om å nytta 100% 
semin; men ser at dette er tidkrevande 
og utfordrane så det kan hende at 
dei må kjøpe ein avlsokse for å ta dei 
tomme kyra etterpå. 

-Me samarbeider med Nortura, og me 
må skryte av alle dei som jobber der 
- alle i frå administrasjonen til dyrebilsjå-
førane. Me har og fått oss nokon nye 
venner.

På garden bur foreldrene til Arild og oss 
med datteren vår som er født hausten 

2021. Dei får mykje god hjelp av begge 
deira foreldre til diverse arbeid - særleg 
når dei bygde fjøset.

Fjøsbygginga   
Faren til Arild bygde det gamle bås-
fjøset på 80-talet, og det blei brukt 
til mjølkekyr med kalv og ungdyr. Fra 
2000 gjekk foreldra inn i samdrift med 
naboen med mjølkekyra, og dei hadde 
oppfôring av okser i fjøset heime fram 
til 2004. 

Gården
• Øvre Lid Gard
• Adresse: Voss i Vestland Fylke 
• Overtok garden ved nyttår 2021
• Ca 60 mål dyrka mark 
• 15 mål innmarksbeite 
• 30 mål utmarksbeite ved garden
• 16 tusen mål felles beite på
 stølen 
• leiger ca 200 mål dyrka mark
 og 70 mål innmarksbeite
• 20 limousin mordyr
• Anne Marie Kvalen er Styre-

medlem i Norsk Limousin. 
Sambuaren Arild Lid driv 
anleggsfirma med 15 tilsette 
og jobber 100% der og Anne 
Marie jobber i same firma i 
80%.

FAKTA

Familien På Øvre Lid fotografert framfor fjøsveggen: Arild, Solveig og Anne Marie. 
(foto: Iril K. Schau Johansen)

Oda 1902 var fyste kua som kalva i nye fjøset. Kalven 0012 fekk navnet Solveig etter 
odelsjenta.
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-Me er forsatt med i den samdrifta: lei-
ger ut dyr, kvote og arbeidskraft. I dag 
blir det gamle fjøset brukt til lager og 
lokale til Voss Hage og anlegg, der dei 
lagrer utstyr i tillegg til eigen verkstad 
som alle har god nytta av. Me starta 

med limousin under låvebrua til gamle 
floren på talle, fram til me fekk leiga 
fjøs. Da me overtok garden var det 
kun produksjon av grass, og at me 
var med i samdrifta.

-Allereie hausten 2019 begynte me å 
planlegge fjøset vårt. Me har besøkt 
mange bønder for å sjå deira løysningar 
og høyre deira erfaringar og råd. I 2019 
teikna me draumefjøset saman med 
Fjøssytemer Voss. 

-Me hadde som mål å levere inn søk-
nad til Inovasjon Norge i desember 
2020. 1. mai 2021 fekk me svar. Det 
blei dessverre litt seint for betongfirmaet 
hadde allereie begynt på eit anna fjøs. 
Dei hadde ikkje kapasitet før hausten 
2021. Voss Hage og anlegg as har gjort 
ein del av grunnarbeidet saman med 
Arild, venner og familie. 

Paret fortel at 15 okt. 21 var Haugland 
betong i gang med støyping av kjellar 
og i romjula jobba dei med å heise inn 
spalt. Stål konstruksjonen byrja dei 
med 25.01.22 Dei fyste dyra flytta inn 
26.02. Alle var ferdig inn flytta 28.02.22: 
11 ungdyr, 16 kyr og 6 kalvar fekk seg 
ein ny heim. 

Det nye fjøset inneholder liggebåsar til 
42 mordyr, 5 kalvingsbinger, 16 ligge-
båsar til kviger, 3 binger med plass til 
24 okser og 2 kombinasjonsbinger til 
kviger eller gjeldkyr. Fjøset har naturleg 

Dei fyste dyra flytta inn 26.02.22.

Fjøset tek til å ta form: Innheising av spalter.
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ventilasjon. Full kjeller under med 
kapasitet på 1500 m3 møkk. Det er 
nytta massivt tre på veggane. Fjøset er 
på 880 kvm.

Fjøset kosta ca 7,5 mil og me fekk 2 mil 
i støtte frå Innovasjon Norge.  

-Med to fjøs å stella, full jobb, ein 
jentunge på 5 månader og ein meter 
snø, var det ein intensiv månad med 
montering av innreiing, plateslåing av 
vegger, snørydding, rydding og å minne 
handtverkarane på at me måtte inn til 
kalvinga begynte for alvor 1. mars, 
fortel Anne Marie og Arild.  

Flokken søker ly på frodig beite.

Med SenseHub får du 
real-time data – rett på 
mobilen – om brunst og 
helse i din besetning.

Slik kan du sette i verk 
enda smartere tiltak!

Økt kunnskap gir 
trygghet, lønnsomhet 
og frihet

geno.no 
osid.no
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32065 Salvador av Dovre
Født: 09.01.22, Far: NOR 72195 Kap-
tein av Viersdalen, Mor: Nika av Dovre 
Morfar: Fumaroli

Limousinokser på plass på Staur

32067 Start av Øvre Lid
Født: 11.01.22, Far: FRA 1212008785 
HAGARD MN, Farfar: Coluche Mor: 
Jatri av Veiseteigen Morfar: Javardage 
av Utgårdstrøen

Første og andre pulje av limousinokser 
til årets testing på Staur er på plass, 
og er godkjent som testokser. Tredje 
pulje vil bli hentet og kjørt inn i løpet av 
oktober. 

Mange av eirene har etter oppfordring 
tatt bilder av kandidatene slik at vi kan 
få et inntrykk av hvordan de ser ut. Nina 
Kristin Prestrud, Avlskonsulent i Tyr har 
fylt ut med bilder av flere okser. Takk for 
velvilligheten fra alle parter.

Tredje pulje vil bli lagt på websiden og 
ellers vil kandidatene bli i kommende 
utgaver av Limousin Nytt.

32066 Staut PP av Steinvik
Født:10.01.22; Far: FRA 8744602856 
NESONO PP, Mor: Oh’Vilja PP av 
Steinvik, Morfar: Lex Luthor PP 

32068 Sterling av Øvre Lid, 
Født: 12.01.22, Far: NOR 72196 Junior 
av Steinvik, Farfar: Armoric Mor: Fin på 
vin av Søstuen Morfar: Tastevin

3269 Salah P av Helland
Far: Indigo PP. Mor: Orelia av Helland, 
ei kvige som kom til verden 1. juledag 
2019. Far: Huessa.

32070 Samson av Schjøll 
Far: 72176 Junior av Steinvik. Mor: 
Klara av Schjøll Morfar: Urville
Født 5. februar 2022

32071 Selenski av Refling
Far: 72176 Junior av Steinvik Mor: 
Olava PO av Refling, hennes første 
kalv. Født: 10.02.22. Morfar: Lenni med 
Carmant av Dovre som MMF. Olava 
er drektig med Mars PP med termin 
12.02.23

32072 Slarken av Hegge 
Født 11.02.2022. Far: Nesono PP Mor-
far: Esop av Steinvik. Mora er FF og av 
de eldre i besetningen. Mora er ellers 
ei rammestor ku med bra klauver og 
godt jur. 
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32073 Sioux av Bergerud FF 
Født 11.02.22 Far: Fuschia Mor: Ona 
av Bergerud, mor til seminoksen Rocky 
av Bergerud. Morfar: Grenache

32074 Greftegreff Sigbjørn PP
Født: 21.02.22 Far: Integré av Hvam 
Mor: Greftegreff Olvie, Førstegangskal-
ver Farfar: 72110 Tigris Morfar: 72200 
Krutt P av Holann 

32075 Sofus av Gorseth
Født 25.02.22 Far: Indigo PP 
Mor: 1145 født 8/4-15. Stbnr. 102218, 
Morfar: Farao av Steinvik Stbnr. 58929

Maxammon – en prosess som har fått 
økende interesse de siste årene. Den 
aktive bestanddelen av Maxammon 
er enzymet urease som spalter urea til 
ammoniakk. Maxammon og urea blir 
tilsatt valset korn (bygg, hvete, rug, 
havre). Under lagring vil ammoniakk fra 
spaltingen av urea heve pH i massen til 
mellom 8 og 9. Ved denne pH er kornet 
relativt lagringsstabilt selv ved et van-
ninnhold på omkring 20 %. I tillegg har 
kornet en beskaffenhet som gjør det 
enkelt å handtere og å benytte som fôr.

Ifølge Fiskå Mølle er erfaringer på tunge 
kjøttferaser ekstra høg tilvekst og høg 
kjøttfylde og er en rimelig og effektiv 
grovfôrerstatter.  Gjødsla blir tørr og fin 
selv med høge doser.

Alkalisk dyrefôr
Maxammonkorn er et alkalisk dyrefôr 
som gir bedre vekst, og bedre melke-
produksjon, heter det i en artikkel fra 
Gjølstad gard.  Siden fôret er rikt på 
ammoniakk, stimulerer det produksjo-
nen av mikrobeprotein – slik at behovet 
for bruk av soya reduseres. Dette bidrar 
til et mer bærekraftig landbruk.

Kua er en proteinfabrikk. Mikrobene 
som lever i ku-vomma kan utnytte ni-
trogenet fra proteinet som er nedbrutt, 
til å bygge opp høyverdig protein. Dette 
proteinet har alle essensielle aminosyrer. 

Mikrobe-proteinet fraktes deretter bak-
over i fordøyelsessystemet, og fordøyes 
i tarmen på samme måte som hos en-
magede dyr. Mikrobe-proteinet har en 
svært god aminosyresammensetning 
og er drøvtyggernes hovedproteinkilde.

I Maxammonkorn er nitrogenet konver-
tert til ammoniakk. Ved å gi drøvtyggere 
dette, blir det flere av de mikrobene 
som lever av ammoniakken, og som 
selv blir til mikrobe-protein når de dør. 
Dermed har du brukt kua di til å produ-
sere enda mer høyverdig protein selv, 
og du sparer samtidig miljøet for im-
port av soya og raps.  Rett og slett en 
vinn-vinn-situasjon!

Forsøk i Polen
Dette uavhengige forsøket på melkekyr 

Maxammon: 
Miljøvennlig fôrproduksjon

midt i laktasjonen, sammenlignet ube-
handlet korn + soya, med den samme 
rasjonen med Maxammonbehandling 
av kornet (minus soya). Konklusjonene 
er:
• Økt ph i vomma 6,0 vs 5,7.
• Økt andel flyktige fettsyrer (energipro-

duksjon fra vomma) + 15%
• Økt bakterieroduksjon (mikrobepro-

tein fra vomma) +7%
• Økt fibernedbryting i vom. + 22%
• Redusert metanproduksjon – 19%

Dette har gitt utslag i økte produk-
sjonresulater:
• Økt melkerproduksjon med 29,4 vs 

27,6.
• Økt fettinnhold 7%
• Økt proteininnhold + 12%

Store partikler gir 
lav vombelastning 
(Foto Gjølstad gard)



38 LimousinNytt  2 | 2022

32071 Selenski av Refling er gitt et 
navn som vil påminne oss om det siste 
års krise i Europa: krigen i Ukraina. 
Selenski er en fornorsking av navnet 
på Ukrainas president, vår tids store 
helt.  Navnet og mannen er blitt selve 
symbolet på nasjonens kamp for fri-
het og sjølstendighet. Overgivelse ville 
innebære å bli en ren råvareleverandør 
og et fattig underbruk, i en stadig mer 
totalitær Stor-russisk imperiedrøm. 

Men det er ikke bare staurkandidaten 
i besetningen til Hans Nannestad som 
bærer varige påminnelser om tragedien 
i Ukraina. Andre oksekalver i år har fått 
navnene Volodymyr, Hostomel, Irpin, 
Azov og Donbas. På kvigelista har vi 
blant annet Kyiva, Mariupol, Butsja, 
Poltava og Odesa. Sterke navn!

Staurkandidat bærer navnet 
til Europas store helt

Selenski av Refling

Bedding Separator fra SEPCOM er montert hos Kristian 
Hovde i hans nye fjøs i Brumunddal, Systemet er montert 
som intergrert del av gjødselssystemet og tilpasset behovet 
på gården. Kristian har etter anbefaling lagd en skillevegg i 
endekulverten og satt inn en kanalmixer. Dermed er møkka 
homogenisert og opprørt til enhver tid. Dette for å kunne se-
parere ved ett tastetrykk uten omrøring, rigging, kobling og 
heft. Anlegget er styrt enten med timer eller med nivåsensorer. 

Kristian kommer til å separere både grisemøkk, ammekumøkk 
og melkekumøkk fra samme lager. Dette er mulig med måten 
det er løst på med omrøring i kulvert. Om han ønsker kan han 
også resirkulere flistalle ved å dumpe den i kanalen og la se-
paratoren omgjøre det til strømateriale igjen.
 
Dette er MEGET besparende, og er sirkulær økonomi i 
praksis! Reduksjon av innkjøpt strømateriale blir stor, og dy-
revelferden blir enda bedre da man med Bedding kan strø 
«ubegrensede» mengder. Strøet kan gjenbrukes flere ganger. 
Den massen som sendes til gjødselkummen er så tynt at den 
ikke krever omrøring. Massen som kjøres ut er redusert ned 
mot 60 % fra tidligere volum, og er så tyntflytene at den trek-
ker direkte ned i jorda. Det er betydelig kostnader å spare på 
langt færre turer med møkkasprederen.

Styring av separatoren er enkel: programvaren er Norsk 
og er lett i bruk. SEPCOM er ledende på utvikling innen en 

separering, Bedding separator er den eneste på markedet 
som når 40% tørrstoff uten etterbehandling, heter det i en 
artikkel fra Miro Norge. 

Miljøvennlig gjødselssystem
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Stauroksen Salvador av Dovre er sønn 
av kua Nika av Dovre. Salvador er hen-
nes andre kalv. Nika er ei ku etter den 
franske moregenskapsoksen Fumaroli. 
Han er spesielt god på kalvingsevne, 
døtre og melk. Den skal gi middels til-
vekst, men mye muskel. 

I linjene bak Fumaroli finner man blant 
andre Urville og Ionesco. 

Mormor til Salvador, Hedda av Dovre, 
er flokkens eldste på snart 11. Dette er 
ei ku etter den franske oksen Mozart. 
Han står høyt i Frankrike på fertilitet. 
Dette merkes på både Nika og Hedda 
som er svært fertile og lette å få kalv 
i. Nika ble født vinteren 2018. En kurio-
sitet: Nika har to kalver så langt. Begge 
født den 9.1. 

En egen story bak alt

Eieren Erland Einbu Wigenstad med 
Nika - mor til Stauroksen Slavador. 

Nikas mor, Hedda, prøver å komme 
fram til høyre for Nika.

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)



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


