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Sekretær

Norsk Aberdeen Angus

Svein Eberhardt Østmoe, Høystad Gård,
Hammarveien, 2480 Koppang,
tlf: 907 94 273,
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Norsk
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tlf: 908 43 906, jarle@syversby.no

Norsk Limousin

Torleif Susort, Susortvegen 295,
5565 Tysværvåg, tlf: 906 40 656,
torleif.susort@kaefer.no
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Bengt Vestgøte, Hennumveien 23, 3406
Tranby, tlf: 412 75 330, bengves@online.no,
leder@norsksimmental.no
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tlf: 415 15 160,
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Karl Vie, tlf: 917 20 981,
karl.oddvar.vie@nortura.no
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gubjoe2@online.no
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Årets auksjon, kjøttprodusentenes «17. mai»,
er vel over. Som vanlig vel gjennomført av våre
ansatte.
Jordbruksoppgjøret skulle vært over, men er
det ikke i skrivende stund.
Auksjonen gav som resultat nye rekorder.
Det være seg både i total omsetning, og nye
rekorder for enkeltokser. Gratulasjoner og
takk til dere avlere som år etter år får frem ny
og spennende genetikk til glede og fremgang
for alle produsenter. Det gjøres et målbevisst
arbeid i raselagene. Dette er grunnlaget for
genetisk fremgang, og avgjørende for
utviklingen av kjøttfeavlen i Norge.
Til tross for at lønnsomheten i vår næring
skulle vært bedre, kan ikke resultatet av årets
auksjon tolkes på annen måte enn at det er
optimisme og framtidstro i næringen. Seminsalget som fortsetter å øke, er også en indikator
på at vi er en voksende næring og at storfekjøttprodusenter ser lønnsomheten i å bruke
kjøttfesemin. Akkurat slik TYR har hevdet.
Underskuddet av storfekjøtt i Norge kan bare
løses ved flere ammekyr i en tid da melkekutallet av ulike grunner går ned. Ammekua er
løsningen, men noe sterkt og ekte engasjement fra andre i landbruksfamilien finnes ikke.
Snarere tvert imot. Under høringen i forbin
delse med jordbruksoppgjøret i Stortinget,
registrerte en at det til og med ble argumentert mot TYRs hovedkrav. Dette er adrenalinstimulerende for TYRs ledelse og får oss til å
jobbe enda hardere for å nå våre mål.

Jordbruksoppgjøret er også historisk. Bare en
gang før, i begynnelsen av 80-tallet, har
Stortinget sendt proposisjonen tilbake til
regjeringen med endret ramme og føringer.
Statens tilbud gir store utslag både i negativ
og positiv retning. Dette medfører uforutsigbarhet for produsentene. Ved å ta vekk tilskudd til dyr på innmarksbeite og legge
midlene over til utmarksbeite, medfører stort
økonomisk tap for de som ikke har utmarksbeite. De som derimot har utmarksbeite, blir
vinneren. Tyr er enig i at det skal stimuleres til
utmarksbeiting, men ikke på bekostning av
innmarksbeite. Jevnfør TYRs krav.
Så innser vel de fleste nå at det ville vært lite
formålstjenlig å kreve et nytt beitetilskudd
spesielt for ammeku når jordbruksmeldingen
og statsråd går i motsatt retning og vil ha
færre beitetilskudd. Nettopp denne fleksibiliteten må TYR som organisasjon ha for å gjøre
de rette grepene ut fra en gitt situasjon.
TYR deltok på Stortingets høring. Vårt hovedbudskap var at tilskudd til dyr på innmarksbeite måtte beholdes. Storfekjøttprodusenter er
næringsutøvere. Tyr krever forutsigbarhet i
rammevilkårene. For referansebruk ammeku
uten utmarksbeite, vil bortfall av innmarks
beitetilskuddet utgjøre om lag minus tjuefemtusen kroner. Ingen næring kan leve med slik
uforutsigbarhet. Selvfølgelig ble lønnsomheten
i ammekunæringen og tilskudd til Tyr som
avlsorganisasjon påpekt.

Habitatvalg og beiteatferd
hos kjøttfe i boreal skog...................8
Beitebruk i Hedmark.......................10
Nytt storfebeitelag i høgproduktiv
granskog midt i ulverevir.................12
Avlsforskerens hjørne.....................16
Testomgangen 2017 – 2018...........20
Er målet om økt produksjon
av storfekjøtt kun et luftslott?.........22
Dyrsku`n 2017.................................24
Tyr Hålogaland, Norges
nordligste lokallag..........................28
Storfekalenderen............................29
Norske embryo av
Aberdeen Angus til Island...............30
Noen fakta om
embryoproduksjon som
verktøy i produksjonen av storfe.....32

Når du leser dette TYR-magasinet, er jordbruksoppgjøret sannsynligvis ferdig. Det går
dermed over i historien.
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En ting er sikkert, det er spennende å være
ammekuprodusent om våren. Det være seg
både som næringsutøver, med kalving og
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Årets jordbruksoppgjør
– Ikke i havn – Hva nå?
Når TYR magasinet går i trykken er det ikke klart hvordan resultatet
av årets jordbruksoppgjør blir, så dette bli en oppsummering så langt
knyttet til årets jordbruksoppgjør.
Dårligere inntektsmuligheter i næringen vil ikke
bidra til økt norsk matproduksjon og heller
ikke et landbruk som et viktig distriktspolitisk
virkemiddel.

Daglig leder
Tekst: Oddbjørn Flataker

Hovedavtalen
Jordbruksforhandlingene mellom staten og
faglagene er regulert i Hovedavtalen og sist
revidert i 1992.
I Hovedavtalens Kap.1 og §1-1 står følgende:
«Avtaleverket for jordbruket har til formål å
regulere tiltak som er egnet til å fremme
fastlagte mål for jordbruket, og som ikke er
uttømmende regulert ved lov, stortingsvedtak
eller forskrift». Videre står det i samme kapittel
§ 1-2 Hovedavtalen og jordbruksavtaler:
«Hovedavtalen regulerer forhandlinger om og
inngåelse av jordbruksavtaler og endrings og
tilleggsavtaler, visse virkninger av jordbruks
avtaler og endrings- og tilleggsavtaler, og
gjennomføring av tiltak vedrørende jordbruket
som er fastsatt i jordbruksavtaler eller på
annen måte».
Inntekt og jordbruksoppgjør.
Gode inntektsmuligheter for bønder er et
landbrukspolitisk mål i seg selv, men også et
virkemiddel for andre mål.

Funksjon/område
Kvalitetstilskudd storfe
Beitetilskudd:
Innmark
Utmark
Tilskudd husdyr

Det legges ned et stor jobb ute i hver enkelt
organisasjon som igjen fører til prioriteringer
som så presenteres for forhandlingspartene.
I år var forhandlingene litt spesielle i og med
at Stortinget behandlet og vedtok en ny
jordbruksmelding.
Denne meldingen gir en del klare føringer for
utvikling av norsk landbruk både på kort og
lang sikt. Den beskriver utfordringer og muligheter knyttet til norsk landbruksproduksjon.
I forhandlinger mellom partene kan det fort bli
enighet om en del verbale føringer og målsetninger om hvilken rolle norsk landbruk skal
spille både så vel næringspolitisk, og i forhold
til ønsket utvikling for hvert produksjons
område.

TYRs forslag( kr)

Statens tilbud var på i alt 410 millioner.
Med så stor avstand måtte de bli vanskelige
forhandlinger.
TYR utarbeider hvert år egen prioriterte
forslag for ammeku. Vi ønsket i år å foreslå
et eget beitetilskudd ammeku som 1.prioritet,
men på grunn av forslaget om omlegging av
beitetilskudd i ny jordbruksmelding ble dette
ikke tatt med.
Oversikten over de viktigste krav – tilbud fra
TYR – Faglaga og Staten.

Faglag’s krav (kr)
0

Statens tilbud(kr)
+1,50 fra O+ -1,50 fra O

+ 172
+ 172
+ 620 (1-50kyr) + 16 andre storfe

+ 72
+ 720 (1-50kyr), - kr 780 over 100 kyr

- 428
+ 820
Kr O

+ 500
+ 30 øre i sone2 og 80 øre i sone 3,4og5
Ingen endringer
+ 13 i sone 1,3og 4
og '+21 i sone5,6 og 7
Ingen endringer

+ 120
+ 60 øre i sone 2 og 3
- 15
,-40 i sone 1, -20 i sone3
og 4 og -15 i sone 5,6og 7
Ingen endringer

+ 948 (1-40 dyr)
Ingen endringer
Ingen endringer

AK tilskudd

Ingen endrigner
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Med bakgrunn i intensjonen og målsetninger
i vedtatt jordbruksmelding ble kravene fra
faglaga formet. Årets krav kan vel sies å være
et av de største som er fremmet, med en
ramme på 1450 millioner kroner og derav
økte budsjett midler på 1115 millioner

+4 fra O+

Driftstilskudd
Distriktstilskudd kjøtt
Kulturlandskapstilskudd

Avløsertilskudd

4

Derfor er det forhandlinger mellom partene i
første halvdel av mai hvert år, alltid forbundet
med stort engasjement og forventinger om
bedre økonomiske rammebetingelser og god
utvikling for sin egen produksjon.

Utvikling i inntektsmuligheter og inntekt på lik
linje med andre grupper i samfunnet har vært
og er et uttalt klart mål både i tidligere forhandlinger og vektlagt spesielt i årets
forhandlinger. Det først når en skal definere
hvert enkelt mål for en ønsket utvikling for
norsk landbruk, og gjerne målt opp mot en
definert inntektsutvikling at de « virkelige»
forhandlingene starter.

+518 for mordyr og '+307 andre storfe

Omregnet for referansebruk nr. 8, ammeku 30
årskyr vil kravene og tilbudet utgjøre per bruk
og ku med slike forutsetninger. Arealsone 5.
Forutsatt at en har tilsvarende utmarksbeite
areal til 30 mordyr.

Sum krav tilbud
Per ammeku
Utmark

Levering av slakt som oppnår kvalitetstillegg
7500 kg. Totalt slakt 12000 kg. Arealbehov 10
da per ammkuenhet (mordyr- kalv- og fjorårets
avkom i 6 mnd). Avløser tilskudd ikke tatt med
i totalen, da dette skal gå til kostnadsdekning

TYRs forslag( kr)
Faglag’s krav (kr)
Statens tilbud(kr)
Kr 93917
kr 55610
Kr 30240
Kr 3029
Kr 1790
Kr 975
+ 172
+ 72
+ 820

Bakgrunnen for at TYR har så høyt krav er at
det i dag er om lag 75 tusen i forskjell i beregnet inntektsmulighet mellom referansebruk
nr. 1(25 melkekyr) og referansebruk
nr. 8. 30 ammekyr.
Et av de viktigste kravene i årets oppgjør er at
bønder skal ha lik inntektsutvikling i kroner
som f.eks lønnsmottakere. Det er derfor og
nødvendig å huske på de forskjellene som er
mellom forskjellige produksjoner.
Konsekvenser knyttet til forslag fra staten
beitetilskudd.
De som ikke har tilgjengelig utmarksbeiteareal
som erstatning for det generelle beitstilskuddet vil tapet for referansebruk nr. 8 være om
lag 25000 kroner.
I tillegg vil de som er i AK sone 1, få et tap
med statens tilbud på om lag 6300 kroner.

TYRs innspill til Storingets næringskomite.
Etter at det ble brudd mellom partene har TYR
deltatt på høring i Stortingets næringskomite.
Kravet og innspill fra TYR var:
1. Næringene trenger forutsigbare
rammebetingelser.
2. Økonomien i ammekunæringen må styrkes.
3. Storfekjøttproduksjon med basis i ammekua viktig for å opprettholde antall storfe
i distriktene
4. Forslag om endring i AK tilskuddet må
endres. Dagens beitetilskudd opprettholdes.
Prioritering av utmarksbeite må ikke gå på
bekostning av å ivareta generelt beitebruk.
Det må lages beitebruksplaner i alle kommuner, og juridiske spørsmål knyttet til
utmarksbeite må gjennomgås
5. Bortfall av kvalitetstilskudd for slakt med
fett over 4, er en sak for markedsaktører
og ikke som en del av jordbruksoppgjøret.
6. Økt tilskudd til norsk kjøttfeavl.
Etter behandlinger i næringskomiteen ble det
fort klart at det ikke var flertall for statens
tilbud, da både Venste og KRF ikke støttet
forslaget.
I innstillingen fra komiteen som er levert
Stortinget er det en gruppe med AP, SP, KRF,
MGD og SV som danner et mindretall som
ønsker rammen økt fra 510 mill. som var

statens tilbud til 790 mill. kr. Regjeringspartiene støtter selvsagt statens tilbud. Venstre har
fremmet et eget forslag med en økt ramme til
625 mill. kr. Økningen fra statens tilbud med
215 mill. kr skal være friske budsjett midler.
Venstre ber partene i jordbruksoppgjøret om å
gjenoppta forhandlingene med ny ramme og
en del konkrete føringer, der bla målpriser skal
gjelde fra juli.
Innstillingen fra næringskomiteen behandles
i Stortinget fredag 16. juni og det er klart at
ingen av forslagene får flertall. H og FRP vil
da subsidiært støtte Venstres forslag, og da
vil deres forslag få flertall. Stortinget ber da
partene om å komme sammen og gjøre
endringer i oppgjøret med en ramme lik
Venstres forslag.
Konsekvenser.
Faglaga vil vurdere om det er grunnlag for
å komme sammen. TYR mener det er viktig
å følge opp flertallet i Stortinget.
Spørsmålet er om det er forhandlinger, da det
ble brudd. Det må være drøftinger mellom
partene og mest sannsynlig blir det fordelingsdrøftinger på en økt ramme på 215 millioner.
For TYRs medlemmer er det avgjørende at det
fortsatt blir en generell styrking i økonomien
for produksjonen, der vi produserer storfekjøtt
i alle deler av landet med basis i norske
ressurser.
Vider at det blir gjort endringer i statens
innretning i beitetilskudd, AK tilskudd og
kulturlandskapstilskudd.
Vi kan bare ønske partene lykke til med « ekstra
omgangen» og håper at det endelige resultatet
blir til det beste for norsk landbruk generelt, og
norsk storfekjøttproduksjon spesielt. Vi vil
legge ut informasjon på våre nettsider så
snart som et resultat er kjent.


 
 




WWW.TYR.NO





 



FATLAND

TYRmagasinet 3-2017

5

Bastøy fengsel
– arena for ansvarsutvikling
Bastøy fengsel ligger flott til midt i Oslofjorden, mellom Horten og Moss.
Øya er vel mest kjent ( og kanskje beryktet ) som guttehjem, fra 1900 til 1970. På 70 tallet var det
behandlings institusjon for alkoholikere, og fra 1980 ble det fengsel. Øya er på 2300 da, hvorav
ca 300 da er dyrket. Jordbruket og husdyrholdet er drevet økologisk, og da vi er verdens første
humanøkologiske fengsel, spiller menneskets rolle også en viktig brikke i hele kretsløpet.

Verksbetjent husdyr
Tekst: Knut Olav Thujord

Det er 115 soningsplasser på øya, og 72
ansatte. Her ute er vi et eget lite samfunn,
med blant annet skole, gårdsdrift, skogbruk
med egen sag, verksted, malere, snekkere,
butikk, kirke, NAV og helseavdeling. Fengselet
både eier og driver den lille fergen Vederøy,
som er selve livsnerven ut hit. Det er staten
som eier øya, og Statsbygg har også
to ansatte her ute, for og ta seg av
ca 70 bygninger.

Bastøy.
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De innsatte bor for det meste i mindre
boenheter, for å nærme seg et dagligliv
etter løslatelse. Sammen med varierte
arbeidsoppgaver, utdanning og mange fritidsaktiviteter, prøver vi å skape en så normal
hverdag som mulig. Mange av de har lange
dommer og har levd et liv på feil side i samfunnet, det meste av livet. Men med husdyr,
landbruk, natur og mennesket i samspill, får
mange av de innsatte en mestringsfølelse og
tillit de ikke har opplevd tidligere.

Vi dyrker både korn, gras og poteter til eget
bruk. Et lite gartneri har vi også. Husdyrholdet
er som det meste andre her, hovedsakelig for
og få meningsfylte arbeidsoppgaver for de
innsatte. Dyrene er noe av det viktigste på øya,
og består av; 8 Dølahester, som daglig brukes
i transport, søppelkjøring, og selvsagt
i både jord- og skogbruket.
Vi har 15 søyer av Norsk pelssau, og
250 høner, også i økologisk drift.

Foto: Gjermund Aasen

Men de mest populære populære dyrene på
øya er nok Herefordflokken. Herford ble et
naturlig valg i 1993, da fengselet igjen skulle
anskaffe storfe. Da hadde det ikke vært storfe
på øya siden melkekufjøset brant, midt på
60 tallet. De første dyrene ble kjøpt fra Odd H
Wøyen i Horten, det var bl.a. stb nr 3725
Sandes Fie, og 3903 Sandes Heidi, og oksen
6227 Sandes 1 Gunder. Og fra Runar Bakke,
Galleberg, ble kvige med stb nr 3826 Heritage
av Bjørge innkjøpt.
Både lynne, lette kalvinger og god utnyttelse
av utmarksbeite var viktige kriterier i rasevalg,
i en ku flokk der mange forskjellig innsatte er
røktere igjennom året.
Det er plass til ca 20 kyr i fjøset, men i år
hadde vi bare 13 kalvinger. Og med mange
kvigekalver, deriblant tvillinger, så jobber vi oss
opp mot 20 kyr igjen. Vi er også godt på veg
mot å bli aktiv avlsbestning igjen, som vi var i
2005 - 2007! For fjerde og siste år, er det Hank
av Aaland som sprer genene sine. Dronninga
er vel Ulexitt av Bastøy, som i år fikk sin 13.
kalv! Vi har bare to kviger i år, og de blir
inseminert. Alt kjøtt fra lam og storfe blir
slaktet på Nortura, og kommer som nisje
tilbake til eget kjøkken.

Vi valser eget økologisk korn til kraftfor.
Enkelte år er det for lite grovfor på øya.
Skrinn jord i utgangspunktet, og konvensjonell
korn- og grasdyrking, uten husdyr og med
høstpløying, i over 30 år, gjør nok at noe av
matjorda ble blåst ut i Oslofjorden.
Så all møkk fra hester, høner, sau- og storfetalle, og malt og tørket matavfall, er sammen
med et godt vekstskifte, veldig viktig her ute.
De innsatte samler også tang fra badestrendene som vi blander i komposten. En del økologisk gjødsel må også kjøpes inn for at vi skal
klare å opprettholde næringsbalansen i jorda
her.
Vi har som regel to innsatte røktere til enhver
tid. For uerfarne mennesker i en sonings- og
terapifase, er det godt og være to på så store
dyr. På vinteren er morgenstellet rett etter
telling, kl 08. Flokken vår blir utrolig tam,
nettopp fordi vi bruker så mye tid sammen
med dem. Vi har halmtalle med skrapeareal,
så to dager i uken er det skraping og strøing.
Kveldsfôring og helgevakter tar røkterne på
egenhånd. De får fort et godt ansvarsforhold
til kuflokken. Kalvingsperioden i mars er et
høydepunkt både for røktere, men også for de
andre innsatte, ansatte og vaktene. Alle nye liv

som kommer til verden, er god terapi for oss
alle!
Fra midten av mai er det beite som gjelder.
Øya er inndelt i 5 store skifter, som både
ammeku og sau veksler på. Da blir røkterdagen tilsyn av dyrene, og ettersyn av gjerder,
salt og vann. Både flott og leverikte er ett
problem på øya, så behandling mot disse må
også følges opp jevnlig.
Beitende dyr i et aktivt kulturlandskap, er her
på øya som i resten av landet, helt nødvendig
i kretsløpet, for matproduksjon, og selvsagt
som den fantastiske trivselsfaktoren det er!
Alle produksjoner, og alt vi gjør her ute på øya,
skal være meningsfylte og til det beste for de
innsatte. Derfor er det ekstra tilfredsstillende
at nettopp husdyr, landbruk og natur er noe av
det mest virkningsfulle man kan bruke i terapi,
for mennesker som behøver litt ekstra drahjelp
i hverdagen!

Kyrne koser seg på stranda.
Foto: Knut Olav Thujord

Kyrne er synlige og gode kulturlandskapspleiere på Bastøy.

Foto: Knut Olav Thujord

Foto: Knut Olav Thujord
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Habitatvalg og beiteatferd
hos kjøttfe i boreal skog
Høgskolen i Innlandet har satt i gang et 4-årig forskningsprosjekt (2014 – 2018)
hvor vi studerer habitatvalg og beiteatferd hos kjøttfe på skogsbeite og disse
faktorenes betydning for dyras tilvekst i beiteperioden.
Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag, Høgskolen i Innlandet
Tekst: Morten Tofastrud og Barbara Zimmermann

Feltarbeidene ble satt i gang sommeren 2015
ved at 29 storfe av ulike kjøttferaser ble påsatt
GPS-halsbånd og sluppet på beite i Romedal
og Stange Almenninger. GPS-halsbåndene
inneholder også aktivitetsmålere som måler
nakkens posisjon i 2 plan, som bevegelse opp/
ned og høyre/venstre. GPS-halsbåndene var
programmert til å ta posisjoner og aktivitetsmål hvert 5. minutt. Ved å utføre observasjoner av dyrene på skogsbeite kunne vi validere

data fra GPS halsbåndene og utnytte disse til
å tolke dyras atferd gjennom beitesesongen.
Vi delte dyrenes atferd inn i 3 aktiviteter: Hvile,
beite og høy aktivitet (annen bevegelse utført
med nakken i vannrett posisjon, særlig utført i
forbindelse med forflytning). Vi fant at dyrenes
aktivitet var styrt av dagslyset og at aktiviteten
varierte mellom kyr med og uten kalv. Dyrene
beitet i hovedsakelig 3 perioder gjennom
dagen med hovedaktivitet morgen og kveld.

Siden lysdagen blir kortere utover sommeren
tilpasset kyrne seg til dette ved å øke aktiviteten på dagtid og ved å forlenge hvileperioden
på natta (Figur 1). Kyr med ammende kalv
beitet mer enn de som ble sluppet uten kalv,
men disse hvilte mer i løpet av døgnet (Figur
2). Videre vil vi ta i bruk resultatene fra atferdsstudiene for å undersøke hvordan storfe på
skogsbeite utnytter de ulike habitater i beiteområdet.

Figur 1: Fordeling av aktivitetene beite, hvile (stå, ligge) og høy (i Ahovedsak
forflytning) gjennom døgnet hos ammekyr på beite i skog sommeren 2015.
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Foto: Høyskolen i Hedmark

Kyr på skogsbeiteFoto: Høyskolen i Hedmark.

Fra sommeren 2016 ble GPS-halsbåndene
fordelt mellom kyr på beite i Furnes, Romedal
og Stange Almenninger. Tettheten av beitedyr
varierer mellom disse beiteområdene og tall
fra NIBIO (Divisjon for kart og statistikk) viser
at beitedyr i Furnes utnytter 30 – 40 % mer
enn beiteområdenes kapasitet mens beite
dyrene i Stange utnytter om lag 38 % av
kapasiteten.
Figur 2: Fordeling av beite, hvile og høy aktivitet gjennom
hele sommeren hos ammekyr med og uten kalv.
Kalv og kyr blir veid med tanke på å studere
sammenhenger mellom tilvekst og dyrenes
valg av beiteområder, flokkstørrelse, antall
beitedager og aktivitetsnivå. I Romedal og
Stange Almenninger er det nå gjennomført
veging i 2 somre og resultatene viser god
tilvekst på vårfødt kalv med en gjennomsnittlig
tilvekst på 932 g/d for begge år (tabell 1).
Tilvekst hos voksne kyr varierte mellom
beitesomrene 2015 og 2016 (tabell 1). Veging
for beitesesongen 2015 viste at alle kyr økte
vekta i løpet av sommeren, mens gjennomsnittlig tilvekst ble funnet å være negativ for
kyr med kalv i 2016. Det var særlig forsomrene
som skilte disse to beitesesongene, både juni
og juli var kaldere og våtere enn normalen i

WWW.TYR.NO

2015 mens juni og juli 2016 var varmere og
tørrere. Vi antar at de klimatiske forholdene er
av særlig betydning for grasets utvikling og
dermed kyrnes næringstilgang i beiteperioden.

Tilvekst

Feltstudier vil fortsette i de samme utmarksbeitene sommeren 2017 og data fra GPS-
halsbånd for de 3 beitesesongene vil benyttes
sammen med opplysninger fra vegetasjonskart, skogbruksplan, og øvrig kartdata for å
øke kunnskapen om habitatvalg, beiteatferd
og tilvekst hos kjøttfe på skogsbeite.

Romedal og
Romedal og
Stange Almenninger, 2015 Stange Almenninger, 2016

Vårfødt kalv, g/d

932 ± 215

932 ± 204

Ku med kalv, kg

37.3 ± 15.3

-14.0 ± 53.6

Sinkyr, kg

49.3 ± 23.6

36.8 ± 32.6

Tabell 1: Tilvekst hos kjøttfe på skogsbeite i Romedal og Stange Almenninger i
beitesomrene 2015 og 2016.
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Beitebruk i Hedmark
Gjennom storfekjøttsatsingen i Hedmark er det igangsatt flere tiltak for
å øke produksjonen gjennom økt utnyttelse av fylkets beiteressurser.

Koordinator for storfekjøttsatsingen i Hedmark og Oslo/Akershus
Tekst: Vegard Urset

Store regionforskjeller
Hedmark er et fylke med veldig forskjellige
regioner, både når det gjelder ressursgrunnlag,
produsentmiljø, rovviltsituasjon og annen
sysselsetting for å nevne noe. Dette illustreres
godt ved tabellen nedenfor. I 2016 ga NIBIO ut
en Beiteressurskartlegging for Hedmark på

oppdrag fra blant andre Storfekjøttsatsingen.
Rapporten viser ressursgrunnlaget for beitebruk i hver kommune og dermed kapasiteten i
antall beitedyr. Når en sammenligner dette
med utnyttelsen av ressursene, kan en se
potensialet for økt produksjon.

Utnyttelse
Dyrkamark
Hedmarken

95

Innmarksbeite
69

Utmarksbeite
96

Glåmdalen

94

55

8

Sør-Østerdalen

79

27

12

Nord-Østerdalen

97

75

50

Hele fylket

93

61

33

Rapporten viste at det er store forskjeller
mellom regionene. I Nord-Østerdalen er det
stor etterspørsel etter dyrkamark og for
kommunene i Glåmadalføret i denne regionen
er så å si hundre prosent av arealene som er
klassifisert som dyrkamark tatt i bruk i følge
søknader om produksjonstilskudd. For regionen
som helhet er 97 % av dyrkamarka i bruk. Går
man til naboregionen Sør-Østerdalen, så er
situasjonen en helt annen og bare 79 % av
dyrkamarka i bruk, med kommuner nede i
58 % og 63 % av dyrkamarka i bruk. Her spiller
selvsagt rovviltsituasjonen inn, men også
arrondering. Små jordstykker og/eller jordstykker som ligger langt unna nærmeste
aktive bruk er ikke så attraktive å høste. MEN:
kanskje kunne noen av disse jordstykkene
inngått i et større beiteområde ved å sette
gjerde rundt et større areal med dyrkamark
som ikke høstes og utmarka i mellom disse?
Krevende utmarksbeiteorganisering
Som tabellen over viser, så er det god utnyt
telse av utmarka på Hedmarken. Dette er en
region hvor mesteparten av utmarka er
organisert som allmenninger. De som har
allmenningsrett kan da slippe dyr i allmennin-

gen. I de andre regionene er situasjonen en
helt annen. Utmarka er delt opp i mange eiere
og det er krevende å få til en ny beiteorganisering tilpasset dagens situasjon. I mange
regioner i fylket er det fra gammelt av slik at
utmarksområdene ble delt inn i ulike hamnelag. Her kunne man ha beiterett i hele området, selv om man var
grunneier i bare deler
av området.

beiterett i hver sine områder. Da kan det være
ønske fra en del om å samle seg i et felles
område for å gå sammen om tilsyn, sanking
og gjerdehold. MEN: med den historiske
beiteorganiseringa kan dette være en krevende
øvelse. Dersom beitebrukere ønsker å bli med i
et fellesbeite i et område hvor de ikke har
beiterett er det mange grunneiere en skal få til
avtale med for å få dette til. Her kreves gode
avtaler mellom grunneier og beitelag – og
mellom beitelag og beitebrukere uten beiterett.
Norsk Landbruksrådgivning har bistått enkeltbeitelag og -grunneierlag i slike prosesser i
Hedmark. Gjennom Storfekjøttsatsinga har vi
bidratt til at Norsk Landbruksrådgivning kan
øke kompetansen og kapasiteten til å bistå i
slike prosesser, og vi har også bidratt med

Kartet over viser hvor
mange grunneiere det
kan være i et utmarksområde i
Hedmark. For de som
er beitebrukere med
beiterett i dette
området, så er det
greit å slippe beitedyr
i denne utmarka.
Situasjonen er
derimot den at i dag
er det igjen færre
beitebrukere i hver
bygd og de som har
beitedyr har kanskje
Grunneiere i et utmarksbeiteområde.
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Utferd sammen med Ringsaker landbrukskontor 07.07.2016 til Furnes almenning
for å se på storfebeiteprosjektet til Høgskola.

økonomisk støtte til beitelag som ønsker å leie
inn ekstern hjelp for å få dette til.
Hårete mål om regionale fellesbeiter
Gjennom storfekjøttsatsingen har vi satt som
et hårete mål at uansett hvor man holder til i
fylket, så skal man ha mulighet til å ha dyra på
fellesbeite om sommeren. Dette for å kunne
dele tilsyn, sanking og gjerdehold med flere
beitebrukere. For mange som starter opp med
ammeku er det krevende nok å få i stand
driftsbygning og etablere en besetning, om en
ikke skal ha beitene klare også. Flere steder i
Hedmark har det ikke vært utmarksbeiting på
flere tiår, og det er kanskje verken gjerde mot
bebyggelse eller mot dyrkamark. Da blir det
utfordrende å starte opp med utmarksbeiting.
Hvis man derimot var sikker på at man kunne

WWW.TYR.NO

Foto: Vegard Urset

få med dyra på et fellesbeite om sommeren,
hadde det kanskje vært mer overkommelig
å starte opp?

ger som gjør det mindre problemfylt å drive
med storfe i rovviltutsatte områder. Her finnes
det lite kunnskap per i dag.

Kunnskapsbasert beitebruk
For skogeiere uten beitedyr er det av interesse
å vite hvilke effekt storfe på utmarksbeitet
har? Blir det reduserte tømmerinntekter og blir
jaktinntektene redusert gjennom fortrenging
av hjortevilt, eller er dette kanskje bare en
oppfatning som har fått bre seg i generasjoner? Det viser seg at det har vært utført lite
forskning på dette når det gjelder ammeku på
utmarksbeite i Norge. Vi har derfor vært med
på å finansiere forskningsprosjekter som kan
gi oss dokumentasjon på effekten av storfe på
utmarksbeite. Andre spørsmål som er ønsket
belyst, er om det kan gjøres spesielle tilpasnin-

Vi mener det er gode muligheter for økt
produksjon gjennom økt utnyttelse av beiteressursene, både i Hedmark men også i
landet for øvrig. Organisering og mer kunnskap er nøkkelord for å få dette til.
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Nytt storfebeitelag i høgproduktiv
granskog midt i ulverevir
Det kan synes som om tittelen på dette innlegget er selvmotsigende og at dette ikke har
livets rett. Og noen skogeiere vil nok riste på hodet og si at det vil føre til råte i grana og
nedtramping av plantefeltene. Andre skogeiere vil se nytten av at dyra holder oppe stier
og at noe av lauvet blir beitet. Folk flest spør seg om ikke dette bare gir ulveflokkene en
god matauke. Ja, det er noen problemer med å ha bufe på utmarksbeite, særlig under
disse omstendighetene. Men de meste kan løses.
Norsk Landbruksrådgiving øst
Tekst: Steinar Velten

Statlige organer og forskningsmiljøer jobber
nå med å få mer beiting i utmark; I Hedmark
har Fylkesmannen ett pågående prosjekt om å
øke storfekjøttproduksjonen, ett av tiltakene er
mer bruk av utmarksbeite. Stortinget legger
også opp til dette i landbruksmeldinga hvor
det er ett mål å øke bruken av utmarksbeite.
En rekke forskningsinstitusjoner mener at økt
bruk at utmarksbeite vil bidra til bedre økonomi for den enkelte bonde og føre til en betydelig økning i totaluttaket av energi i det Norske
landbruket. Det har plutselig blitt en oppvåkning av at utmarksbeite er en stor ressurs!
Dyr på beite.
Lang avstand mellom storfeprodusentene
førte til dannelse av ett nytt storfebeitelag.
Sør i Hedmark er det så langt mellom storfeprodusentene at ingen har beiterett på det
samme området. Det er også så lenge siden
det var beite her at gjerder har forfalt og
tradisjonen med utmarksbeitebruk har blitt
borte. Dette har klar sammenheng med at
sauenæringen måtte gi opp beitinga for lenge
siden på grunn av rovdyr.

I en grend med mange nedlagte bruk og mye
utleiejord kan ikke en enslig storfebruker regne
med å få gehør for gjerdeplikt. Å gå i gang sjøl
med å gjerde inne ett skogsområde hvor kun
èn har beiterett er en håpløs tanke. Det er da
mye enklere å kjøre fòr til dyra eller beite på
innmark.
Hele ideen med å danne dette storfebeitelaget
var at alle storfebrukerne i Kongsvinger sør og
Eidskog skulle få muligheten til å få ett felles
beiteområde. Problemet er å få skogeierne til
å tenne på ideen. Løsningen så langt ser ut til
å være de kommunalt eide skogene. Det
jobbes med å få til ett sammenhengende
skogsområde på 15000 daa som ligger både i
Eidskog og i Kongsvinger.

Foto: Steinar velten
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Vi må ta i bruk de ressursene
som er i nærmiljøet
Ett godt utmarksbeite kan gi en uttelling på kr
3000 for ammekua i sparte fòringskostnader. I
tillegg kommer tilvekst på kalven og tilskudd
til utmarksbeiting. I følge en omfattende
kartlegging av utmarksbeite i Hedmark laget
av Nibio, er det svært gode utmarksbeiter sør i

Foto: TYR

Kongsvingerregionen. Rapporten viser at
Eidskog kommune har det beste kvaliteten på
utmarksbeite i hele Hedmark. Men her er det
pr i dag ingen husdyr på utmarksbeite!
God organisering er viktig
som konfliktdemper
Beitelaget vil bli organisert gjennom «organisert beitebruk». Organisert tilsyn på rundgang
mellom beitebrukerne og bruk av gps-teknologi er en selvfølge. Den enkelte beitebruker skal
kun forholde seg til beitelaget gjennom
skriftlige avtaler. Det er beitelaget som skal
leie beitet, holde gjerdet og sørge for at det
ikke blir overbeiting og håndtere rovdyrberedskapen.
Elgjakta er svært viktig. Å ha dyr rennende i
skogen under elgjakta er ingen ideell tanke
hverken for jegeren eller husdyrholderen.
Sanking på fastsatt dato forbygger dette. En
annen god konfliktforebygging er å informere
om beitelagsorganiseringa til alle som kan
tenke seg å ha interesser i det valgte området.
Slik kan de føle seg involvert og kan komme
med innspill.

Foto: Steinar velten

Ung granskog på utmarksbeite.

Området ligger inne i sona for ulv og bjørn og
har flere ulverevir i nærheten. Dette må det tas
spesielt hensyn til. Ingen små kalver kan
slippes. Det som kan slippes er sinkuer det vil
si høstkalvere, og kviger i følge med voksne
dyr. Men det planlegges også for slipp av
voksne hester og tidlig vinterfødte kvigekalver
i følge med ammekua. Beitelaget jobber også
med utarbeidelse av en beredskapsplan ved
akuttangrep av ulv.
Hele området må gjerdes. Det vil bli brukt to
strømtråder i skogsområdene og fortrinnsvis
nettinggjerde eller strøm med bording mot
bygda. Grinder, gjerdeklyv og lettgrinder settes
opp der det er ønskelig for folk, og alle de
nedlagte feristene settes i stand. Kostnaden
på gjerdet er beregnet til i overkant av 1 million
kroner inklusiv egeninnsats.
Storfebeitelaget «Kubergskogen beitelag SA»
er dannet som ett andelslag og omfatter så
langt 9 husdyrholdere med i overkant av 100
storfe og noen hester. Om en er litt optimist så
ser vi for oss beiteslipp neste år!
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Ku søker avkjøling i skyggen på sommerbeite.

Foto: Steinar velten
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TopBull MAX

Pelletert kraftfôr med
maxammonbygg

NYTT KRAFTFÔR GIR FORDELER
OG NYE MULIGHETER:
•
•
•
•
•

Fôr hardere og oppnå økt tilvekst
Slakt tidligere og fôr frem flere slakt
per fjøs per år
Høyere slakteklasse
Bedre fôrutnyttelse
Vitamin og mineral i pelleten

FISKÅ MØLLE
ROGALAND
14
TYRmagasinet
3-2017
Tlf. 51 74
33 00

FISKÅ MØLLE
ETNE
Tlf. 53 77 13 77

FISKÅ MØLLE
TRØNDELAG
Tlf. 73 85 90 60

• Økt norsk selvforsyning, redusert
bruk av importert soya og roesnitter
• Passer til okser og kviger fra 3 mnd
alder
• pH 8,0 – 8,5 og grovere partikler gir
bedre vommiljø
• Tørrere binger, renere dyr

FISKÅ MØLLE
FLISA
Tlf. 62 95 54 44

www.fiska.no

Fjøssystemer har den beste
innredningen for storfe!
I samarbeid med verdens ledende produsent av innredning til storfe,
har vi utviklet smarte løsninger som er både effektive og sikre.

Kontakt
en av våre
rådgivere!

Fjøssystem
ers port

Fjøssystemers fangfront

www.fjossystemer.no

Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no

WWW.TYR.NO

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

Fjøssystemer støtter
kombinertlandslaget

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

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

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

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

Katrine Haugaard

Moregenskaper
og vekt ved 200 dager
Det har det siste året vært mye fokus på moregenskaper i ammekuproduksjonen.
For en vellykket produksjon er det viktig med et godt mordyr. Det er mange ulike
faktorer som definerer hva som er godt mordyr, men av faktorer vi kan måle og
registrere tenker vi stort sett på kuas kalvingsevne og kuas melkeevne. Det er
kuas melkeevne som er tema for denne artikkelen.

Hva er et godt mordyr?
Et godt mordyr er en relativt liten ku som
kalver lett og melker godt, og som venner av
kalver som er store i forhold til hennes egen
kroppsvekt. En liten ku krever mindre fôr og er
billigere å holde gjennom året enn en større
ku. Høy tilvekst i kalven kan man få ved å
bedekke kua med en okse som er god på
produksjonsegenskapene, og ha en ku som
melker godt nok til at kalven får utnyttet det
genetiske potensialet for vekst. For ammeku
bruker vi kalvens tilvekst som et indirekte mål
på hvor god melkeevne en ku har. For å kunne
regne ut dette på best mulig måte trenger vi
vektregistrering på kalven ved fødsel og ved
avvenning.
Det finnes selvsagt andre egenskaper som er
med på å definere et godt mordyr, som lynne,
morsinstinkt og helse. Disse er derimot
vanskeligere å måle, og må vurderes av hver
enkelt produsent.
Økt kontroll i egen besetning
Jevnlige vektregistreringer er et nyttig verktøy
for å ha kontroll på veksten til kalvene i
besetningen, uavhengig av om man har
renrasebesetning eller krysningsbesetning, og

uansett rase. Det kan være lett å tenke at man
ser hvilke kalver som er størst og derfor har
hatt best tilvekst, men forskjellene mellom
dyrene kan være marginale, eller de kan være
tyngre eller lettere enn de ser ut som. To kalver
som er like tunge ved avvenning kan ha hatt
ulik tilvekst, dersom de har hatt ulik vekt ved
fødsel. Eventuelt kan kalvene ha ulik alder og
derfor være vanskelige å sammenligne visuelt.
Ved å veie alle kalvene får en faktiske tall på
vekt og daglig tilvekst, som gjør det enklere å
sammenligne kalvene mot hverandre innen en
årgang.
Ved registrering av vektene i Storfekjøttkontrollen blir vektene korrigert for å gi et bedre
sammenligningsgrunnlag. Vekten korrigeres
da i forhold til tre faktorer:
1) Kalvens alder på veietidspunktet. Dersom
kalven er for eksempel 175 dager ved veiing
gir den korrigerte vekten en kalkulert vekt
ved 200 dager.
2) Om kalven er tvilling eller ikke. Tvillingkalver
er normalt lettere enn ensligfødte kalver.
3) Korrigering for mors alder. Kviger og unge
kyr har normalt lettere kalver enn voksne
kyr, og kalvens vekt blir dermed korrigert for
dette.

Ved å se på den korrigerte vekten i Storfekjøttkontrollen er det dermed lett å sammenligne
kalvene i besetningen selv om de er veid ved
ulike alder, har en gammel eller ung mor, eller
de er tvillinger. Vær obs på at kalven må ha
registrert en fødselsvekt for at den skal få
korrigert 200 dagers vekt.
Vektregistrering for avlsverdier
Vektregistreringer er altså bra for at man
lettere skal kunne se veksten på hver enkelt
kalv, og dermed også vurdere hvordan kua
presterer som mor. Men: ved å se på kun
vekten alene, så får man ikke sett på kuas
prestasjon isolert, da kalven også har en far
som har bidratt til kalvens vekst. Dersom en
ku har kalv etter en ren produksjonsokse,
mens en annen ku har kalv etter en ren
lettkalver, så er det naturlig at kalven til den
første kua har høyest tilvekst. Men er det fordi
den kua er en bedre mor, eller fordi faren til
kalven er veldig god på tilvekst? Dette er
spørsmål som avlsverdiene hjelper oss å
svare på, da disse regner ut kuas bidrag til
kalven rent genetisk (avlsverdi for 200 dager
direkte) og som mordyr i dieperioden (avlsverdi for 200 dager moregenskap).

Vi leverer komplette bygg for hest og husdyr
Stall- og fjøsinnredning fra Dan Egtved A/S
www.sisuhestoghusdyr.no
shh@sisu.no
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Avlsverdiberegningene er avhengig av vektregistreringer for å få gode og sikre avlsverdier.
Hver enkelt bonde kan selv øke sikkerheten til
avlsverdiene på sine dyr ved å veie alle kalver i
egen besetning. Sikre avlsverdier gjør det
lettere å velge de riktige mordyrene til å avle
videre på for å få en genetisk framgang på
moregenskaper i besetningen. Genetisk
framgang akkumuleres fra generasjon til
generasjon, så ved å ta hensyn til moregenskaper i avlsarbeidet og benytte seg av
avlsverdiene vil man få bedre og bedre mordyr
etter hvert som årene går.
Veiingsintervall
For mange er det sikkert slik at kalvene er på
beite når de er 200 dager gamle. Det er også
slik at kalvene i en besetning kan være født
med litt spredning, og det kan være noen uker
eller kanskje et par måneder mellom fødselsdatoen for første og siste kalv for sesongen.
Heldigvis er det slik at dyret ikke trenger å
veies ved nøyaktig 200 dagers alder. Hver
vektklasse (fødselsvekt, avvenningsvekt og
årsvekt) har et veieintervall, en øvre og nedre
alder som dyret må være innenfor for at
vektene skal telle med i avlsverdiberegningen

og få en korrigert vekt i Storfekjøttkontrollen.
For avvenningsvekt strekker dette intervallet
seg over hele 4 måneder, fra kalven er 150
dager gammel og fram til den er 275 dager
gammel. Det bør derfor være gode muligheter
for å få veid alle kalvene i ett årskull på samme dag, eller i løpet av noen få dager. Når det
først er gjort klart for veiing, med oppsett av
drivganger og finne fram vekten, så er det fort
gjort å veie alle kalvene i besetningen.

gangen (søke på fødselsår) for å få enklest
oversikt.
Konklusjon:
Vektregistreringer er et nyttig og viktig verktøy
for å ha kontroll i egen besetning, og for å
sikre avlsfremgang i de kommende generasjoner med mordyr.

Mange veier kalvene med en gang de kommer
inn fra beite om høsten og skal skilles fra mor.
Da kan man også få oversikt over holdet på
dyrene, og planlegge gruppering i binger ut fra
hvordan dyrene bør fôres gjennom vinteren.
Hjelpemiddel i Storfekjøttkontrollen
For dem som synes det er krevende å følge
med på når de ulike kalvene er i riktig alder for
å bli veid så finnes det hjelp å få i Storfekjøttkontrollen. Under fanen «Rapporter» og
deretter «Noteringslister» så kan man gå inn
på «Veiing». Her finner man alle dyrene i
besetningen, sist veide vekt på hver kalv, og
datoer for neste aktuelle veieintervall. Det
lønner seg å søke opp en og en årgang av

NYHET!

KRONOS KRATTKNUSER
Overlegen kapasitet og rekkevidde.

Rekkevidde på hele 4,5 m gjør at
du når andre siden av grøfta.
Kraftig konstruksjon(1.055kg)
med Hardox i hele klippehodet.
Utstyrt med 13 mm herdet kjetting.
Tar kratt på 10-12 cm

Kunnskap gir kvalitet!
Riktig fôring gir god tilvekst,
god helse og god trivsel.
Riktig fôring forutsetter kunnskap
om grovfôrets næringsinnhold,
lagringsstabilitet og hygieniske kvalitet.

Våre analyser gir deg
kunnskapen du trenger.
Send dine grovfôrprøver i dag!

SE VID
E
PÅ V O
Å
NETT R
SIDE

IMPORTØR

Bardal Gård - 7724 Steinkjer

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

www.forsentralen.no

WWW.TYR.NO

grovfor@eurofins.no www.eurofins.no tlf. 94 50 42 78
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Seminokser
e n ta l
fra Simm

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

73110 Kevin P av Morken

Foto: TYR

73111 Kumshot P av Hovde

Foto: TYR

73110 Kevin P av M
orke

73110 Kevin P av Morken er en kollet middels stor seminokse fra Simmental, testvinner på
Staur fra testomgangen 2015/2016 med rangtall på 117. Det gjør Kevin til testomgangens
absolutte toppokse uansett rase. Kevin P har fødselsvekt på 45 kg, 200 dg vekt på 362 kg
og 365 dg vekt på 727 kg. Fra testen har Kevin P en tilvekst på hele 2149 gram pr. dag,
ryggmuskelmål på 8,53 cm og et høyt grovfôropptak på 3,9. Kevin P er en okse helt uten
svakheter, har et tilnærmet perfekt eksteriør og er meget godt kjøttsatt i alle deler, og har
fått toppkarakteren 9 i helhet på kåring etter endt testomgang.
Kevin P av Morken har britiske Wroxall Cocker Leeky Soup som far, en okse med meget gode
produksjonsegenskaper. Morfar er den kanadiske oksen PHS World Wide, som i Norge er en
allroundokse som har gitt lette fødsler og døtre med gode moregenskaper, samtidig med å
være god på produksjonsegenskaper. Kevin P forventes å gi avkom med middels fødselsvekt,
gode produksjonsegenskaper og døtre med gode moregenskaper. Kevin P anbefales brukt
i reinrase avl og i kombinasjon med andre tunge kjøttferaser og krysninger på voksne kyr
og godt utviklete kviger.
73111 Kumshot P av Hovde er en middels stor kollet simmentalokse uttatt som seminokse etter testomgangen 2015/2016. Kumshot P er en pent sammensatt okse med meget
god kjøttsetting, spesielt bakpart. Kumshot P har fødselsvekt på 40 kg, 200 dg vekt på
393 kg og 365 dg vekt på 704 kg. Kumshot P har fra testen en tilvekst på 1877 gram pr.
dag, ryggmuskelmål på 8,27 cm og grovfôropptak på 3,4. Kumshot P er en okse helt uten
svakheter med et perfekt eksteriør som har gitt han toppkarakteren 9 i helhet på kåring.
Kumshot P har testomgangens høyeste kåring på muskel av samtlige testokser. Kumshot P
har svenske Pepper av Kastløsa som far, som har gode produksjonsegenskaper og meget
gode avlsverdier for moregenskaper. Morfar er kanadiske Champs Bravo som har som sin
aller sterkeste egenskap døtrenes melkeevne, men også meget god på fødselsegenskaper
direkte. Kumshot P kan forventes å gi avkom som fødes lett, har middels tilvekst med gode
slakteegenskaper og døtre som har meget gode moregenskaper. Kumshot anbefales brukt
i reinrase avl, krysningsavl og i kombinasjon med andre kjøttferaser.

n og 73111 Kumsh

ot P av Hovde er ti
lgjengelige hos in

seminører og på sæ

druta.

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

Norsk Simmentalforening
Info: tlf. 412 75 330 | e-post: bengvest.online.no | www.norsksimmental.no
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Blonde d’Aquitaine

75024

Anis

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

75025

Faust

Fransk- Evolution-okse
som også har gode tall for
kalvings-egenskaper – også på
kviger. En god all-round okse. Gir
kalver som blir tidlig utviklet/modne,
og døtre med gode moregenskaper
– særlig gode på mjølk og
fruktbarhet. Har vist ekstra gode
egenskaper i krysningsproduksjon.

Må bestilles fra Geno i god tid

uitaineFor medlemmer i Norsk Blonde d’Aq
forening tilbys en okse med kjønnsseparat sæd
som gir kun oksekalver.
For mer informasjon om rasen/foreningen må du gjerne kontakte Norsk Blonde d’Aquitaine-forening:
Styreleder: Lars Arne Bakkken, tlf. 992 71 778 | Kåre Anders Ingeborgrud, tlf. 905 65 296 | Lasse Stær, tlf. 928 137 61

WWW.TYR.NO
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TESTOMGANGEN 2017 – 2018

Avlskonsulent – TYR
Tekst: Solvei Cottis Hoff

Det er stor interesse for det nasjonale avlsarbeidet på kjøttfe. TYR har alltid hatt mange svært engasjerte
medlemmer og det er moro å se at dette fortsetter i takt med at den norske ammekupopulasjonen øker.
Fenotypetesten og ikke minst auksjonen er et tydelig tegn på dette. Avlsarbeidet hadde ikke fungert hvis
det ikke var for at norske storfekjøttprodusenter har en felles iver for arbeidet.
Antall påmeldte til fenotypetesten har økt de senere årene og i år endte
vi på hele 370 kandidater. Det er 50 mer enn i fjor! Avlsutvalgene i
raselagene og administrasjonen i TYR har gått gjennom listene over
påmeldte kalver og samtlige raser ser ut til å ha god dekning for sine
tildelte testplasser. Det er et godt utgangspunkt for en vellykket test
omgang. Med mange aktuelle kandidater blir nåløyet for å bli tatt inn
til test trangere og kvaliteten på oksene blir enda høyere.
En påmeldt kalv skal gjennom mange nåløyer før den eventuelt blir
testkandidat. I første runde vurderes de opp mot avlsplanen og av
stamning. De som kommer gjennom her skal besiktiges. Den vanligste
årsaken til at de ikke besiktiges er at de er over avlsplanens maks
grense for fødselsvekt og/eller avlsverdi for vekstegenskaper 0 dager.
Etter besiktigelse gjør vi et endelig uttak på hvilke okser som skal inn til
test. Oksene tas ut i tre puljer fordelt på alder. De eldste oksene kjøres
inn til Staur i slutten av Juli og de yngste i slutten av september.
Alle datoer er oppført i «Regelverket for fenotypetesten, versjon 19».

Aberdeen Angus
Angus har fått tildelt 12 testplasser for kommende testomgang. Det er
påmeldt 45 kalver. Av disse er det 36 stykker som skal besiktiges og
hele 30 av de igjen er etter 1.prioritets fedre.

Charolais
Som Norges største renrasepopulasjon får Charolais flest testplasser.
Fordelingsmodellen tar hensyn til antall stambokførte mordyr og grad
av gjenbruk av norsk genetikk i populasjonen. Ut ifra fjorårets statistikker får Charolais 23 testplasser i kommende testomgang. Blant de
122 påmeldte kandidatene skal hele 86 stykker besiktiges. Exotic SC
har 114 i avlsverdi for vekstegenskaper 0 dager. Maksgrensen for
0 dager for fedre til testkandidater er 110 derfor vil det ikke bli
besiktiget kalver etter Exotic SC.

Foto: Jan Arve Kristiansen, Geno

70104 KB Granit.
Prioritet

Seminr

Navn

Grønn/1
Grønn/1
Grønn/1
Grønn/1
Grønn/1
Gul/2
Gul/2
Gul/2
Gul/2
Rød/3

70101
70104
70106
70154
70152
70079
70142
70151
70153
Øvrige okser

Grieg av Dillerud
KB Granit
Gideon av Stang
Cabrel
Chablis
Espen av Bakke
VB Hero
Cederdale Abracadabra
Exotic SC

Sønner
påmeldt
16
14
11
16
14
6
10
10
5
19

Tabell 2: Påmeldte kalver av Charolais etter prioriterte fedre

Foto: Jan Arve Kristiansen, Geno

74033 First-Boyd fra Li.
Prioritet
1.
1.
1.
2.
3.

Seminr

Navn

74033
74034
74062
74029
Øvrige okser

First-Boyd av Li
Fyn av Grani
Netherton Americano
Horgen Erie

Sønner
påmeldt
8
10
17
6
4

Tabell 1: Påmeldte kalver av Aberdeen Angus etter prioriterte fedre
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Hereford
Det er 63 påmeldte herefordkalver til fenotypetesten. Blant disse er 32
etter 1.prioritets fedre. Dessverre har den australske oksen Mawarra
Mustang vist seg å være i tyngste laget for Norsk Hereford. Etter vårens
avlsverdiberegning har han en fødselsindeks på lave 60. Det blir derfor
ikke aktuelt å ta inn okser etter Mawarra. Raselaget har informert om
dette og bedt om at kalver etter andre gode fedre også meldes på til
årets testomgang for å sikre påmeldingen. Disse havner i 3.prioritet og
det der derfor denne gruppa er såpass stor i år. Det er en del påmeldte
kalver etter ungokser. Disse vurderes ikke nå ettersom fedrene ikke er

TESTOMGANGEN 2017 – 2018

avkomsgransket enda. Etter møtet mellom Avlsutvalget og administrasjonen sitter vi igjen med 37 kalver som skal besiktiges, og det skal
være gode sjanser for å få fylt rasens 12 testplasser.

Prioritet
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
3.

Seminr

Navn

73069
73077
73104
73106
73105
73061
73107
Øvrige okser

Frost av Telneset
Gulli av Stustad
Strabinos P
Rekord PP
Dirnean Apostle 09 PP
Eastwood av Solnes
BW Levis PP

Sønner
påmeldt
2
8
11
2
15
5
3
7

Tabell 4: Påmeldte kalver etter Simmental etter prioriterte fedre

Foto: Jan Arve Kristiansen, Geno

71044 Emil av Hånde.
Prioritet
1.
1.
1.
1.
2.
3.

Seminr

Navn

71044
71054
71078
71084
71038
Øvrige okser

Emil av Hånde
Fredd av Skjatvet
JC 743 Fast Time 1 SZ
Mawarra Mustang
KB Devil

Sønner
påmeldt
4
6
16
6
3
28

Limousin
Limousin har et godt utgangspunkt for årets testomgang. Det er hele
88 okser påmeldt til test og blant disse er det 50 kalver etter 1.prioritetsokser! Det gir muligheter for å fylle rasens 21 testplasser og få inn
gode halvsøskengrupper. Etter en gjennomgang av påmeldingene er
det 59 kalver som skal besiktiges. Rembold PP har 123 i avlsverdi for
0 dager og er også svak på kalving. Kalvene etter han er derfor ikke
aktuelle til fenotypetesten og vil ikke bli besiktiget.

Tabell 3: Påmeldte kalver av Hereford etter prioriterte fedre
Simmental
Simmental har i år 12 testplasser. Av 53 påmeldte skal 38 stykker
besiktiges. Blant oksene som skal besiktiges er det 30 avkom etter
1.prioritets fedre. BW Levis PP står som 2. prioritets far for årets
testomgang. Han har dessverre fått svake avlsverdier for fødsel og det
er derfor ikke aktuelt å ta inn sønner etter han.
Foto: Jan Arve Kristiansen, Geno

72120 Gino av Kittelsrud.
Prioritet
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
3.
73069 Frost P av Teleneset.

WWW.TYR.NO

Foto: Jan Arve Kristiansen, Geno

Seminr

Navn

72120
72179
72181
72283
72133
72169
72182
72184
Øvrige okser

Gino av Kittelsrud
Jovial av Utgårdstrøen
Edakkya FF
Ibiza PP
Engkjær Get it
Favars FF
Fenrir FF
Rembold PP

Sønner
påmeldt
7
11
12
14
1
5
1
2
35

Tabell 5: Påmeldte kalver etter Limousin etter prioriterte fedre
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Er målet om økt produksjon
av storfekjøtt kun et luftslott?
Vi spiser mye mer storfekjøtt enn det norske bønder produserer. Produksjonen
kan økes med 20 prosent. Dette er også Stortingets mål. Politikerne er imidlertid i
ferd med å pulverisere muligheten.

Norsk landbrukssamvirke
Tekst: Arne Ivar sletnes

Det er et politisk mål å øke norsk matproduksjon ved å bruke jordbruksarealene i hele
landet på en effektiv måte. Noen produksjoner
peker seg ut som vekstområder, slik som korn,
frukt og grønt, og storfekjøtt. For andre
produksjoner, som melk, svinekjøtt og lammekjøtt vil vekst føre til overproduksjon og
økonomiske tap for den norske bonden.
Import truer norsk jordbruk og matindustri
Det er imidlertid et stort problem at myndig
hetene legger opp til å importere mer mat fra
utlandet. Mer enn 50 prosent av den maten vi
spiser er importert. Andelen vokser hvert år.
Mange av de matvarene vi importerer har vi
ikke forutsetninger for å produsere selv.
Import av varer som kaffe, tropiske frukter
og ris er jo ikke noe problem. Det er også
fornuftig å supplere med import av korn,
grønnsaker og storfekjøtt så lenge norske
bønder ikke klarer å dekke behovet.
Det gir imidlertid liten mening at politikerne på
Stortinget åpner for stadig mer import av det
den norske bonden produser nok av. Dette
gjelder blant annet meieriprodukter og svinekjøtt. Osteimporten øker ukontrollert. Bare i
2016 økte importen av ost med hele 8 prosent.

Dette medfører at vi må redusere produksjonen i Norge, hvis vi ikke finner andre produkter
å bruke melka til. Det er også et paradoks at
det åpnes for mer import av varer som bidrar
til å gjøre norsk matproduksjon lønnsom, som
pølser og skinke. Dessuten gir det slett ingen
mening at mulighetene vi har til å øke produksjonen av storfekjøtt i årene fremover kan bli
revet bort.
Meningsløs avtale med EU
Det er rett og slett uforståelig at regjeringen
nylig ble enig med Europakommisjonen om en
ny avtale om handel med jordbruksprodukter.
Avtalen åpner for at produsenter i EU får nye
kvoter av ost, storfekjøtt, svinekjøtt, kylling,
skinke, pølse, andebryst, salat til industri,
potteplanter og mais til dyrefôr som de kan
eksportere tollfritt til det norske markedet.
Disse kvotene kommer på toppen av gavepakkene i avtalene fra 2003 og 2012. Til sammen
innebærer dette betydelige volum som reduserer mulighetene for norsk produksjon i dag og
i fremtiden. Mengden storfekjøtt som årlig kan
importeres tollfritt fra EU skal økes til totalt
2500 tonn. Jordbruksavtalen med EU er sendt
til Stortinget. Signaler fra de ulike politiske
partiene tyder på at avtalen blir godkjent med
stort flertall når saken behandles i midten av
juni.

Plastplater til alle formål
» Melkerom
» Teknisk rom
» Våtrom
» Husdyrrom

» egnet til ALLE dyreslag
» upåvirket av fukt og skitt
» enkle å holde rene/vaske
» lette å bearbeide/montere

Stort utvalg av lagerførte varer i Norge | Tykkelse 1,5 – 42 mm
www.bergerud-gaard.no
1735 Varteig | Tlf. 918 45 004
ole @ bergerud-gaard.no
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Myndighetene har gode
og effektive importverktøy
Påfyll av storfekjøtt fra utlandet er ikke et
problem på kort sikt ettersom vi i dag ikke
klarer å produsere nok til å dekke etterspørselen. I 2016 måtte vi importere 21 000 tonn.
For å skaffe nok biff på grillen til kjøtthungrige
nordmenn har vi et effektivt system som
sørger for balanse i markedet. Det er det
bondeeide samvirkeselskapet Nortura som
har ansvaret for markedsbalanseringen av
kjøtt, i tillegg til egg. Basert på informasjon fra
Nortura, har myndighetene metoder som
sikrer riktige volum og priser på importert storfekjøtt. Kjøttet kommer delvis fra land som har
avtale med Norge om tollfrie kvoter eller
generell tollfri handel. Men foreløpig blir det
meste importert ved at Norge reduserer nivået
på tollen i perioder hvor Norske bønder ikke
klarer å produsere nok. Det sørges da for at
det som importeres får en pris som ligger på
samme nivå som det norske kjøttet. Når det
ikke er behov for å importere mer så settes
tollen opp igjen. På denne måten holdes
markedet i balanse, og prisene blir forutsigbare både for bønder og forbrukere.
Hva skal vi produsere mer av?
Det oppstår imidlertid problemer når kjøtt
importen kommer som følge av at Norge har
gitt bort tollfrie kvoter. Slike kvoter er nemlig
varige. De kan ikke trekkes tilbake. Hva gjør vi
da den dagen bøndene har oppnådd Stor
tingets mål om å dekke etterspørselen med
norskprodusert kjøtt? Da har ikke myndig
hetene noen verktøy til å stoppe importen.
Har vi åpnet slusene for import så risikerer vi
å havne i en situasjon med overproduksjon.
Vekstpotensialet i norsk matproduksjon
smuldrer altså bort med slike importkvoter.
Vi vet heller ikke hvordan kjøttkonsumet
kommer til å utvikle seg. Vil folk spise mer,
mindre eller like mye kjøtt som i dag? Å legge
opp til en økning i varige importkvoter blir da
en skremmende risikosport.

Stortinget ønsker mer
handel med jordbruksvarer
Er den ferske avtalen med EU en enkeltstående handelspolitisk hendelse, eller er det en
forsmak på hva mer vi kan forvente framover?
Det er grunner til å frykte det siste. Regjeringen går inn for å liberalisere jordbrukshandelen. Dette er presisert i stortingsmeldingen om
globalisering og handel i 2015, og gjentatt i
den nye jordbruksmeldingen. Flertallet på
Stortinget har gitt sin støtte til dette. Det vil i
praksis si at Stortinget ber om mer matimport.
Stortinget ønsker altså å øke matimporten
samtidig som de ønsker å øke norsk matproduksjon. Hvis markedet dekkes av import, hvor
skal norske bønder da få solgt sine varer? Våre
folkevalgte må umiddelbart lære seg at Ole
Brum-politikk som innebærer «ja takk, begge
deler» ikke er gjennomførbart.
Handelsavtale med jordbruksgiganter
Stortinget har også bedt regjeringen få på
plass frihandelsavtaler med store handelspartnere som vi mangler avtale med. Norge har
derfor bestemt seg for å starte forhandlinger
om en frihandelsavtale med en handelsblokk
med navnet MERCOSUR. Denne består av
landene Argentina, Brasil, Paraguay og
Uruguay.

WWW.TYR.NO

Disse er blant verdens største jordbruksprodusenter, og enorme eksportører av kjøtt og
andre jordbruksvarer. I fjor eksporterte Brasil
1 850 000 tonn storfekjøtt. Produksjonen i
Norge var totalt 80 000 tonn. En forsvinnende
liten del av produksjonen i Brasil kan dekke
hele det Norske markedet. Det vil overraske
hvis ikke MERCOSUR-landene vil kreve å få
solgt kjøtt til Norge tollfritt eller til nedsatt toll.
Utfallet av forhandlingene som skal starte i
juni i år kan ramme norske bønder og norsk
matindustri hardt, hvis regjeringen ikke setter
på bremsene.
Flere mørke skyer i horisonten
Men enda flere frihandelsavtaler kan stå for
tur. Den diplomatiske konflikten mellom
Norge og Kina ser nå ut til å være løst, og
regjeringen har annonsert at handelsforhandlingene med verdens største matprodusent vil
bli gjenopptatt rett over sommeren. Både
myndigheter og næringsliv ønsker en frihandelsavtale som gir norske næringsinteresser
bedre tilgang til det enorme kinesiske markedet for ulike varer og tjenester. Det er en fare
for at en handelsavtale med Kina kan resultere
i ytterligere økt import på bekostning av egen
produksjon.

Det er sannsynlig at Norge og Storbritannia
vil sette seg ved forhandlingsbordet om få år.
Vi skal også forhandle med en annen stor
landbruksnasjon, Mexico. Det er snakk om
å reforhandle den gjeldende avtalen med
Canada og i tillegg ønsker myndighetene en
avtale med USA. Går vi i fotsporene til EU kan
vi om ikke så lenge havne i forhandlinger med
Australia og New Zealand, som begge er store
eksportører av kjøtt og meieriprodukter.
Hver enkelt avtale er skummel nok, summen
av dem er virkelig skremmende. Hvis vi får
frihandelsavtaler med disse landene, og øker
handelen med jordbruksvarer slik myndig
hetene vil, så står vi i fare for å måtte legge
ned mye av produksjonen i Norge.
Hvor realistisk blir det da å ha som mål at
arealressursene skal utnyttes og at produksjonen av storfekjøtt skal øke?
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Dyrsku`n 2017
Kjøttfeutstillinga og kvigeauksjonen på
Dyrsku`n er i ferd med å bli tradisjon!

Dyrsku`n har kvart år brukarundersøkjing. Denne visar at dyr og nærleiken til dyr
på Dyrsku`n er svært viktig for flesteparten av dei besøkjande. Dyrsku`n feira i fjor
150 år, og det er gledeleg at dyr fortsatt vil vera eit av hovudelementa. Dyrskun er
reikna som ein nasjonal arena for landbruk og mat.
TYR Telemark
Tekst: Ellen Bergan, Finn Arne Askje og Elisabeth Haugarne

Dyrsku`n gjer det dei kan for å leggje til rette
for kjøttfemiljøet og TYR. Dei betalar for
transport av 40 dyr til utstillinga og 15 dyr inn
til auksjonen. Me har også fått tilgang til eit
litt større område enn tidlegare. Dersom Tyr
bind seg til avtale over 3 dagar, har me mogelegheit til å få eit stort område som me kan
disponere i 3 heile dagar. Dette er ynskjeplanar for 2018.
Utstilling:
Ut frå mandatet skal det rullerast mellom dei
5 raselaga med nasjonal avl og ein av dei
andre rasane - «publikumsfavorittane».
(2014- Hereford og Angus, 2015 Hereford og
Charolais, 2016 Charolais og Angus, samt
kviger Tiroler).
I år har det kome tilbakemelding frå dei fleste
raselaga. Nokon har ikkje svara, andre ynskjer
ikkje å deltaka. Ut frå tilbakemeldingane har
arbeidsgruppa kome fram til dette uttaket:

Auksjon:
Charolais, Simmental, Limousin, Dexter og
Highland Cattle, Galloway har fyrsteprioritet
for dyr til auksjonen og inne i Husdyrhallen.
Auksjon gjeld kun kviger(max 7 mnd drektig).
Temmekurs:
Norsk Highland Cattle Foreining steller til
temmekurs. Kurshaldar Søren Brydsø frå
Danmark
Uteområdet mellom Fjoset og Husdyrhallen:
Skotsk Høglandsfe – kviger til bruk i temmekurset og evt auksjon.

Tiroler stiller med 6 dyr, fortrinnsvis ein av
kategoriane, slik at det blir reell konkurranse.
Det er ynskjeleg at evt nokre av kvigene frå
utstillinga deltek på auksjonen.

Husdyrhallen:
1 stor avlsokse, 2 kyr m kalv, 2 kalvar/kviger.
Dyra visas laust i utstillingsring, men må vera
godt sosialiserte.
Dokumentasjon for «GRØN BESETNING» må
framvisast ved påmelding !
Dokumentasjon for «grøn» besetning gjeld for
1 -eit år frå prøveuttak. Ved innkjøp av dyr/
kontakt med «raud» besetning etter prøveuttak, må det framvisas ny dokumentasjon
innan 15.august. (Ny prøve kan tas ein mnd
etter innkjøp/kontakt med raud).
Alle raselag som har dyr på Dyrsku`n, må vera
aktive med som hjelpemannskap på utstillinga, auksjonen eller i Husdyrhallen.

Utstilling gjeld kun hodyr, i to kategoriar;
ammeku m/kalv og kvige. Ingen kalv må være

Håpar me sjåast til kjøttfefolkets festdager på
Dyrsku`n 2017 

Hereford og Angus stiller med 16-17 dyr kvar,
ca halvparten ku med kalv og halvparten
kviger.
Det er ynskjeleg at nokre av kvigene frå
utstillinga deltek på auksjonen.
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yngre enn to månadar og ingen kyr/kviger
meir enn 7 månadar drektige.
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noregs største marknadsplass
8.- 10. SEPTEMBER 2017

SELJORD

• 3 DAGARS FOLKEFEST • 740 UTSTILLARAR • 90 000 BESØKANDE • 170 MÅL MARKNADSOMRÅDE
HANDEL LANDBRUK ANLEGG

HUSDYR MAT HUSFLID KULTUR FOLKELIV

Meir informasjon på www.dyrskun.no

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

www.fkra.no • www.felleskjopet.no

Pluss_Bedre helse med Ammeku_A5_2016_FKRA.indd 1

WWW.TYR.NO

21.03.2016 09:08:14
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FORMEL Biff sortimentet

Veien til lønnsom
kjøttproduksjon!
Alle kraftfôrblandinger til okser har et høgt innhold av
mineraler tilpasset behovet til dyr i vekst.
FORMEL Biff

FORMEL Biff Kompakt

FORMEL Biff Intensiv

Passer sammen
med middels grovfôr
(0,80-0,90 FEm/kg TS).

Brukes der oksene fôres
med svært godt grovfôr
(>0,9 FEm/kg TS).

Allround blanding i storfekjøtt produksjonen. Gir
god proteindekning
frem mot slakting

Mest aktuell til tidlig slaktemodne raser som Hereford,
Aberdeen Angus og NRF.

Fiberrik blanding som
passer når det er lite tilgang på grovfôr eller
seint høsta grovfôr der
det kreves høge kraftfôrmengder.

Mengde: opptil 5-6 kg
per dag

Mengde: 1-3 kg per dag
(dekker mineralbehovet
ved 1,5 kg/dag)

Mengde: 5-8 kg per dag

www.felleskjopet.no • www.fkra.no
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Foto: TYR,
Inga Lill Kirkeby og Holøien Aaberg

Når virkeligheten styrer
I fjøs og beite
Lite fødselvansker
Høye avvennnigsvekter

På foringslinja
Høy tilvekst
Minimalt med fettavleiring

På slakteriet
Høye slaktevekter
Meget bra klasser
Høy kg pris

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

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

Web: www.charolais.no
Facebook: Norsk Charolais
WWW.TYR.NO
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Tyr Hålogaland,
Norges nordligste lokallag
Etter noen år med lav aktivitet er nå landets nordligste lokallag,
Tyr Hålogaland endelig oppe og går igjen.

Tyr Hålogaland
Tekst: Dag Ivar Hansen

Årsmøte ble avholdt november 2016 på
Tjeldsundbrua kro og det var på dette møtet et
sterkt ønske fra lokale medlemmer å få i gang
Tyr aktivitet også her nord. Oddbjørn Flataker
møte fra administrasjon, og skal ha en stor
takk for drahjelp for denne gjenopplivningen
av Tyr Hålogaland.

For at Tyr som interesse organisasjon skal
kunne ha en god prosess inn mot politiske
myndigheter og øvrig næring så er det helt
avgjørende å ha aktive lokallag som kan gi
signal til hvilke prioriteringer som skal vektlegges i landbruksforhandlingene. Nord Norge
har fantastiske beiteressurser i utmark (kanskje best i landet?) men det er også her

avgjørende at økonomien og rammebetingelser for ammeku produksjonen bli styrket.
Vår landsdel skal også være med i den nasjonale dugnaden for å øke Norsk storfekjøtt
produksjon.
Nytt styre 2017
Leder:
Dag Ivar Hansen
Styret:
Randi Brun
Jan Erik Ottestad
Arne Johan Lund
Kent-Are Johansen
Vara 1
Alf-Helge Utby
Vara 2
Janette Nordeng

www.norgesfor.no

På årsmøtet ble spesielt nettverksbygging
og organisert kjøttfeavl påpekt som viktige
områder som lokallaget skal jobbe videre med.
Det og få et lokallag oppe å gå igjen har vært

en lang og arbeidskrevende prosess for et
«ferskt» styre. Det har til nå vært jobbet med
oppdatering av medlemsliste og ikke minst
medlemsverving. Verving er en kontinuerlig
prosess men nå har vi et solid lokallag som
vil få til god drift og aktivitet framover.

ALKA SuperVom

•

• Kraftfôrblanding som gir
bedre vommiljø, mindre løs
avføring og bedre
fôrutnyttelse
• Bedre lønnsomhet i
produksjonen din
• Økt bærekraft gjennom
større andel norsk korn i
blandingene

Få mer ut av din
produksjon: Kontakt
din lokale Norgesfôr
bedrift i dag!

Alltid der for deg

28

TYRmagasinet 3-2017

Møt oss på
AGRISJÅ
2017

2017

SPESIALIST I LANDSKAPSPLEIE!

STORFEKALENDEREN

PROFESJONELLE BEITEPUSSERE
OG KANTKLIPPERE
Avrundet og praktisk design gir
høy kapasitet og driftsikkerhet.

21.-22.06

– styremøte og samling
for fylkesledere

27.06

– fag/sosialkveld TYR Østfold

24.07-28.07

– Tur til tirol
- Norsk tiroler Grauvieh

12.08

– Sommertreff TYR Innlandet

24.08

– styremøte

24.08

– 27.08 – Agrisjå

01.-03.09

– Dyregoddagane

08.-10.09

– Dyrsku`n

15.09

– 17.09 Midt i Matfatet

19.-20.10

– Styremøte og ledersamling

Patentert motstål samt spiralrotor
som gir konstant oppkutting.
Markedets største sortiment av
beitepussere & kantklippere.

REFERANSER OVER HELE LANDET

IMPORTØR

Bardal Gård - 7724 Steinkjer

LES MER OM ARRANGEMENTENE PÅ WWW.TYR.NO

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

www.forsentralen.no

KVALITETSPRODUKTER TIL
KOMBIr
E
t
BINGE-VEKpørsel
ores
Pris på f
srabatt
Kvantum

LANDBRUKET
Alt innen storfeinnredning - vi lager etter mål!
· Forhekker · Kraftfôrautomat · Drikkekar
· Liggebåser · Gummimatter
· Lettgrinder m/dør og kalvåpning
· Transportvogner

Rustfrie stolper til innredning
Rustfrie nedstøpningsmuffer til stolper
Rustfrie saltsteinsholdere

Kontakt oss for et godt tilbud i dag!

Ramnesveien 1191 · 3175 Ramnes
Tlf. 99 26 74 08 · oleadahl@online.no

WWW.TYR.NO
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Norske embryo av
Aberdeen Angus til Island
Høsten 2015 ble TYR og Geno kontaktet av Baldur Helgi som er direktør for
Landsforeningen af Kvægbrukere på Island. Han fortalte at Island har et ønske
om å bygge opp en helt ny renraset kjøttfestamme av rasen Angus.

Prosjekt og admin.medarbeider, TYR
Tekst: Christina Kristianson Blakstad

Status for kjøttfeproduksjonen på Island i dag
er på ca. 2000 kjøttfe av rasene Angus,
Limousin og Galloway. De fleste er krysninger
med mjølkekuraser da det finnes få produsenter som kun driver med ren kjøttfeproduksjon
på Island. Kjøttfeproduksjonen på Island er en
biproduksjon i de aller fleste tilfeller. Embryo
av Galloway ble importert til Island på 70-tallet, mens embryo fra Aberdeen Angus og
Limousin først ble importert rundt midten på
90-tallet. Island kom da med spørsmålet om
TYR og Geno kunne produsere 40 embryo av
rasen Aberdeen Angus, dette i første omgang.
Island ønsker renrasede mordyr for å drive
avlsarbeid. De mener Angus har sin plass på
Island med utgangspunkt i at de er grovfôrutnyttere. Dette var et prosjekt TYR og Geno
gledelig takket ja til.
Hvorfor embryo fra Norge?
Island har og har hatt svært strenge regler når
det gjelder import av avlsmateriale og har per
i dag ikke lov til å importere levende dyr eller
oksesæd. De få kjøttfedyra de har i dag er
basert på tidligere embryoimporter. Dette vil si
at avlsmaterialet på Island er svært begrenset.
Det er uten tvil på grunn av den unike helsestatusen vi har på kjøttfe i Norge at Island ønsker
embryo fra akkurat fra oss. Dette var Baldur
Helgi rask med å forklare da vi hadde møte
med han høsten 2015. Island ser på Norge
som et land med svært lite sjukdommer og
som har høy helsestatus på storfe. I tillegg har
Norge dyktige og profesjonelle fagfolk innen
embryoproduksjon. Alt dette var helt klart
utslagsgivende for at de valgte nettopp TYR
og Geno for denne jobben. I tillegg til den
unike helsestatusen så har TYR også bevist at
vi har et godt og dokumentert avlsarbeid på
kjøttfe i Norge. Det er stor forskjell på avlsarbeidet og registreringssystemer på storfe på
Island i forhold til Norge. Island har få mordyr
og et registreringssystem med få registreringer per i dag. Det er ønsker fra Island om å
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etterhvert kunne utveksle data, fagkompetanse og erfaringer. TYR kan tilby kjøttfe med
ulike egenskaper og dette gjør at Island selv
kan velge embryo med ønskede egenskaper.
Grunnen til at det var Angus Island ønsket
embryo av var som nevnt over at rasen er god
på grovôrutnytting, noe som passer landet
Island godt. Her kommer nok en gang norsk
avlsarbeid fram, hvor vi har gode registreringer
og data for grovfôropptak og fôrutnyttelse på
fenotypetesta okser fra Staur. Dette er et viktig
arbeid som nå viser seg å være en svært viktig
del av vårt avlsarbeid og av interesse for
utlandet.
Prosjektstart
Embryoprosjektet har vært et langvarig
prosjekt som har gått over år. Det var først i
slutten på 2015 at ballen begynte å trille igjen.
Dette har tatt tid på grunn av strenge regler og
lovverk av import til Island. Desember 2015
hadde TYR og Geno møte på Hamar med
Baldur Helgi (Direktør Landsforeningen af
kvægbrugere på Island), Gudmundur Jóhannesson (Konsulent storfe Island), Thorsteinn
Ólafsson (Veterinær og jobber på karantenestasjonen for storfe på Island) og Svein
Eberhardt Østmoe fra Norsk Aberdeen Angus.
Her fikk Island presentert litt om seg selv og
kjøttfeproduksjonen i sitt land, samt hva de
ønsker fra TYR og Geno i dette prosjektet. TYR
hadde gjennomgang av sitt avlsarbeid og
inviterte til besetningsbesøk hos Ståle Westby
for å vise fram Norsk Angus med godt avlsmateriale. Geno hadde gjennomgang av helsekrav
til embryoeksport/import. Etter to dager
sammen med Islendingene på Hamar fikk vi
en god dialog og vi var alle svært positive til
dette prosjektet. Neste skritt var da å få på
plass helsesertifikatet som vil godkjenne
embryoimport på Island. Først i november
2016 ble helsesertifikatet godkjent av Islandske myndigheter og vi kunne for alvor starte
embryoprosjektet. Helsesertifikatet for import
fra Norge står nå i tråd med Islandske vedtekter og regler. Helsesertifikatet gjelder kun for
fryste embryo mellom Norge og Island. Island

håper å få kunne importere sæd etter hvert.
For å ro dette prosjektet i land har det krevdes
et stort team; 3 veterinærer fra Geno- Eiliv
Kummen, Simon Kvasnes Reisvaag og Bjørn
Guldbrandsen. Vi var også heldige å få med
oss tidligere lab-tekniker i Geno Karin Sørensen, veterinær og ansvarlig for skyllingene og
preparering fram til ferdig embryo nedfrosset
på strå av embryo, Tjerand Lunde. Produsenter
som stilte med kviger til skylling; Ståle Westby
og Svein Eberherdt Østmoe og fra TYR
Kristian Heggelund og Christina Blakstad.
Neste skritt i prosessen var å plukke ut
aktuelle besetninger og kviger til skylling.
TYR bestemte hvilke besetninger og kviger
som skulle skylles. Her var det bestemte krav
både fra Island, TYR og Geno som gjaldt.
Kravene for disse besetningene og kvigene
som skulle skylles var følgende:
- Må være Aktiv avlsbesetning
- Kvigene må være stambokførbare
- Besetningene må ha «grønn» status (fri for
BRSV og BCoV)
- Giverdyr må tas prøver av og disse må
være negative (fri for sjukdommer).
- Rolige og håndterbare dyr
- Kvigene må ha riktig hold og må ha hatt
riktig fôring de siste månedene før skylling
- Om kviger skal skylles må dette skje minimum 90 dager etter siste kalving.
- Kviger må ha vist brunst minst en gang før
skylling
- Alle besetninger må ha minst en reserve av
giverdyr.
- Behandlingsboks
- Et egnet rom for lab-arbeid (strøm, lys,
varmt, tilgang på vann, arbeidsplass osv)
- Geografi (Ønsket besetninger i på Østlandet
da det var praktisk mht reisevei for alle
involverte)
TYR fant to besetninger som var aktuelle for
dette prosjektet, Nordstu Angus ved Ståle
Westby på Stavsjø og Høystad Angus ved
Svein Eberhardt Østmoe på Koppang. Ingen av
produsentene nølte og begge takket ja til å
være med, noe TYR var svært glade for. Ståle

dette prosjektet i havn. Ved unik helsestatus,
et godt avlsarbeid og en stab av profesjonelle
og dyktige fagfolk har vi klart å levere et
helnorsk produkt som skal være grunnlaget
for kjøttfeproduksjon på Island. Dette er noe
vi alle må være stolte av.

Hos Svein Eberhard Østmoe ble det heller
ingen dårlig fangst og vi kunne bekrefte til
Island at bestillingen på 40 gode embryo nå
var produsert. Det ble embryo etter alle de
tidligere nevnte seminoksene 74039, 74033
og 74029.

Så er det bare å vente til høsten da embryoene
skal legges inn på kuer på Island. Hvor mange
kalver det blir får vi se i løpet av 2018. Dette
prosjektet er en stor tillitserklæring for norsk
kjøttfeproduksjon!

Her har alle som har vært med i prosjektet
gjort en strålende innsats, dette inkluderer
også de rolige og tålmodige kvigene som ble
skylt. Å få til embryo krever god planlegging og
ekstrem nøyaktighet fra alle parter, noe som
ser ut til å ha vært vellykket i dette prosjektet.
En stor takk til alle som har vært med på ro
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Anbefales på NRF kviger og ku

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

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

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

FOTO: JAN ARVE KRISTIANSEN

Skylling av embryo
- et stort spenningmoment!
Første dag med skylling ble gjort hos Ståle
Westby. Det var spent stemning blant teamet

for hva resultatet skulle bli. At det ville bli
mange embryo var ingen selvfølge, men vi
hadde selvfølgelig stor tro på dette. I løpet av
to dager fant vi mange gode embryo og vi
kunne se oss veldig fornøyd med første
besetning.

ABER

og Svein mente selv at dette var en viktig jobb
for Norsk Aberdeen Angus og norsk kjøttfe.
I tillegg til de nevnte kravene ble kvigene
plukket ut med bakgrunn i kåringsresultater,
stamtavle, vekt, hold, lynne og om de var i
riktig syklus. Det ble plukket ut 8 dyr fra hver
besetning. Når det gjaldt hvilken okse som
kvigene skulle insemineres med hadde Island
ønsker om at oksene skulle være gode på
moregenskaper da embryoene skal være
grunnlaget for ny stamme med kjøttfe. I tillegg
var det viktig med gode indekser for fødsel da
resipientkuene krever på Island krever lettkalvere. Oksene som det ble inseminert med var
74039 Li’s Great Tigre, 74033 First Boyd fra Li,
74029 Horgen Erie.

Ungokse

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

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

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

Ungokser fås som spermvital!

www.norskangus.no

WWW.TYR.NO
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Noen fakta om embryoproduksjon
som verktøy i produksjonen av storfe
Et embryo er et befruktet egg som kan bæres fram til
fullbårent individ av biologisk mor eller ei surrogatmor.

Geno
Tekst: Eiliv Kummen Foto: Christina Blakstad

Midlertidig laboratorium på fjøskontoret.

Det letes etter liv.

Vi kan på denne måten få flere avkom etter
særlig verdifulle mordyr. Det er også den
smittemessig tryggeste måten vi har for å ta
inn nytt avlsmateriale. Renrasede individer
kan bæres fram av ei mor av en annen rase.
Embryo kan fryses ned og tines opp igjen
før innlegging i det aktuelle mottager dyret.
Den tradisjonelle embryoteknologien baserer
seg på hormonstimulering av eggstokkene slik
at vi får mange eggløsninger ved neste brunst.
Mordyret insemineres eller bedekkes under
denne brunsten og bærer embryoene fram til 1
ukes alder. Da skylles embryoene ut av livmo-
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Embryo.

ren, de plukkes fram under 15 til 20 gangers
forstørrelse, vaskes og suges opp i strå (kjent
fra frossen sæd). De kan overføres til en
mottager i fersk tilstand eller fryses ned for
seinere bruk. Denne teknologien kaller vi
embryoskylling. Engelsk forkortelse er MOET
– Multiple ovulation embryo transfer. Den gir
i gjennomsnitt 5-7 overførbare embryo pr
skylling. Det er stor variasjon i resultat. Vel
50% av innleggene resulterer i fødte kalver.
Uttak av eggceller fra eggstokkene for videre
dyrking og befruktning i laboratorier kalles

in-vitro produksjon av embryo (IVP). Dette er
en høyteknologisk og komplisert embryoproduksjon på storfe som ikke har blitt mye brukt
i Europa til nå. Ved genomisk seleksjon (GS)
som avlsverktøy blir det mye å vinne i avlsmessig framgang ved å oppformere de beste
hundyrene. Dette aktualiserer bruken av IVP.
Embryoteknologi er en ressurskrevende
avlsmetode. Den krever god planlegging og et
tett samarbeid mellom dyreeier og fagpersoner med erfaring og kompetanse.

Skylling og uttak.

Her oppbevares «gullet».

Slik ser det ut.

Utviklingen.

WWW.TYR.NO
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Ta kontakt med Felleskjøpet I-mek selger.

Besøk våre internettsider: www.delaval.no og

34www.felleskjopet.no/i-mek
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Nytt fra Veistad Charolais;

Winn Man Skaggs og XAL Firestruck
– funksjonell canadisk genetikk!

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

Vi har
og
bedek så
n
in
XAL Firestruck 3Z er sønn av den amerikanske k
lare sø gstoppoksen Mr. Fire Water som igjen er sønnesønn
n
etter a ner
n
av matadoren og morfaroksen LT Wyoming
kollet dre
e, kjøt
Wind. På morsiden ny genetikk fra Medontetsatte m
besetningen. Moderne canadisk kvigeellom
t
y
per. Ko
bedekker som gir tidlig slaktemodne dyr.
m
gjerne
in
for en nom
titt!

Veistad Charolais ved Erling Gresseth

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

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

Limousin fortsetter med kjempeøkning
i sædsalget, med 27 % økning siste året.
Fra 2010 til 2017 har
sædsalget økt med

170%

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

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

WWW.TYR.NO

72093 Fabian av Gorseth
Sikre indekser for lette fødsler,
og gode moregenskaper.

L i mou

72091 Farman av Dovre
Sikre indekser for lette fødsler,
og meget gode slaktegenskaper.

s i n i medvi nd

Eliteokser må forhåndsbestilles på tlf. 950 20 600.
Inseminør har alltid en limousin ungokse på dunken.
Les mer om limousin på limousin.tyr.no
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Et intensivt eller et
ekstensivt driftssystem?
Våren 2016 fullførte jeg en bachelorgrad i agronomi ved Høgskolen i Innlandet, avdeling Blæstad.
Behovet for å skrive en avsluttende bacheloroppgave, kombinert med en stor interesse for ku og
et ønske om å starte opp med ammeku, gjorde temavalget enkelt. Jeg skrev i den forbindelse en
oppgave med tittelen «Alternativt driftssystem på Mellem gård».
Tidligere student Høyskolen i Hedmark Blæstad
Tekst og foto: Camilla Bye

redusere mengde importert kjøtt, er det
beregnet at det trengs en stor økning i antall
ammeku og ammekuprodusenter de kommende årene. På samme tid finnes det store
ressurser i ubrukte utmarksarealer i Norge, og
forbrukeren får et stadig større fokus på
renhet, sporbarhet og dyrevelferd. Å imøtekomme alle kravene og samtidig produsere
mat på norske ressurser er ikke alltid den
mest økonomiske utveien, men disse faktorene kan også åpne for muligheter til å hente ut
en merpris i eksklusiv og lokalt produsert mat.
Kan et ekstensivt driftssystem være like
lønnsomt som et intensivt, og forvaltes
ressursene på riktig måte? Oppgavens formål
var derfor å sammenligne to alternative
driftssystem på Mellem Gård, for så å komme
frem til hva som er mest gunstig med bakgrunn i ressurser og økonomi.

Camilla og gromkua.
Mellem gård er hjemgården min i Grue kommune. Et av formålene med oppgaven var
derfor å finne ut om et ekstensivt eller intensivt driftssystem kunne egne seg best for
denne gården, for så å bruke resultatene ved
ønske om bygging en gang i fremtiden. Når
min far innså at vi hadde en så stor felles
interesse, kom han meg i forkjøpet, og høsten
2016 sto et ammekufjøs med plass til
30 mordyr med full framfôring ferdig stilt.
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Nå jobber jeg som rådgiver for Norsk Landbruksrådgiving Øst, og ser frem mot den
dagen jeg kan drive gården på fulltid. Ved
siden av storfekjøttproduksjon, består gården
av rugeeggproduksjon og korn.
Bakgrunn for oppgaven
Behovet for storfekjøtt i Norge blir stadig
større når melkekutallet går ned i takt med økt
avdrått. For å kompensere for dette tapet og

To driftssystemer
De to driftssystemene som ble satt
opp mot hverandre var følgende:
1. Et ekstensivt driftssystem med
utmarskbeiter og rasen Aberdeen Angus.
2. Et intensivt driftssystem med innmarks
beiter og rasen Charolais.
I førstnevnte alternativ med et ekstensivt
driftssystem, ble det benyttet en markedsundersøkelse for å kartlegge lokalbefolkningens
ønske om å betale merpris for «grassfed»
Aberdeen Angus. De to rasene krever ulike
beiter og fôring, og mens Aberdeen Angus er
nokså nøysom, krever Charolais godt fôr for
ønsket tilvekst. Enkelte kriterier måtte legges
til grunn for å kunne få et resultat tilpasset
egne ønsker, og oppgaven sammenligner ulike
momenter bygget på økonomi, ressursutnyttelse, arbeidsmengde, stabilitet og kalvingsvansker.
Tilbakemeldinger på markedsundersøkelse
Markedsundersøkelsen viste til at av de
42 personene som ble spurt, stilte flertallet

seg positive til å betale en merpris på 185 kr/
kg (inkludert moms) for lokalprodusert og
grasfôra Aberdeen Angus. Dette resulterte
i en mulighet for salg av 1100 kg kjøtt privat.
Slaktet presenteres med ben og ønskes solgt
i pakninger med ulike stykningsdeler og kjøttdeig eller som hele eller halve slakt. Flertallet
av forbrukerne ønsket mindre forpakninger.

ga med andre ord den høyeste dekningsbidraget, samtidig som det ga den høyeste ressursutnyttelsen. Det kom også best ut på
kalvingsvansker, noe som er svært viktig for
en produsent i oppstartsfasen. Dette ble
alternativet som i oppgaven er fullprosjektert,
hvor deler av slaktet tilbakeleveres for privat
salg.

Resultatene
Sammenlignes en produksjon med Charolais
på innmark med Aberdeen Angus på utmark,
uten å legge til rette for tilleggsnæringer som
nisjeproduksjon, viser dekningsbidragskal
kylene i oppgaven at Charolais gi den største
økonomiske gevinsten. Til tross for et høyere
fôrkrav, kan en lav kraftfôrpris bidra til å gi den
nødvendige næringen for tilvekst, uten at dette
gir noe økonomisk tap. Dagens klassifiseringssystem tar heller ikke hensyn til kjøttets
mørhet, smak og marmorering, men muskelfylde og fettklasse. Dette gjør at en tyngre rase
som avleirer mindre fett, vil gi den høyeste
betalingen fra slakteriene. Ved å summere
ønsket bestillingsmengde via markedsundersøkelsen, ville det allikevel vært mulig å
forsvare økte investeringer i kjølerom og
kjølebil, samt økt arbeidsmengde. Alternativet
med et ekstensivt driftssystem med lokalsalg

Det er allikevel mange faktorer det må tas
hensyn til. Et intensivt system vil trolig kunne
gi bedre avkastning med lavere arbeidsmengde, men et ekstensivt system hvor en må yte
noe mer arbeid for å ha samme avkastning, vil
kunne bidra til både merkevarebygging og til
noe positivt for nærmiljøet. Hvordan framtidsutsiktene er for lokal mat er vanskelig å si,
men en avtale med Nortura vil kunne øke
stabiliteten i produksjonen.

WWW.TYR.NO

Selv om dette var oppgavens konklusjon, har
vi allikevel fylt opp fjøset med tunge krysningsdyr med utgangspunkt i Charolais. Fem
mordyr er allikevel Aberdeen Angus, slik at
lokalsalg kan prøves i det små i starten.

En av de store hvite i fjøset.
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Ny logo og profil

MEDLEMSBL

AD 3-2017

Våren 2017 har vi i TYR jobbet med logo og profil. Vi så at tiden
var inne for en ansiktsløftning av logoen vår – og vi ønsker også
at vår profil som bærekraftig og lønnsom skulle bli tydeligere.
Videre vil vi at ammekua sin status som grovfôrutnytter og
utmarksbeitebruker skal tydeliggjøres.

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

Følgende ord er ord vi ønsker skal
assosieres med vårt utrykk

•
•
•
•
•
•
•

REN
MILJØVENNLIG
FRISK
SUNN
VITAL
STERK
NORSK

.. og vi kan i tillegg legge på god dyrevelferd,
bærekraftig og nyttig.

Vi vil lage noen få profilerende bilder som skal vise litt hva vi står for
– dyr på utmarksbeite i soloppgang – vi er jo ei soloppgangsnæring.
Litt utfordringer er det i forhold til alle rasene vi har – og det koster
en del å lage slike bilder. Men alle skal med på sikt – og vi bruker
dessuten en del kryssningsdyr på bildene slik at ingen føler seg utelatt.
Logo og undertekst er i stor grad det samme som før. Men graset
og kua og kalven er fristilt fra selve logoen. Grønnfargen er også gjort
mer vital og frisk. Y `en i TYR har fått «nytt» utseende – den skal
symbolisere et dyrehode med horn eller ører som peker opp og frem.
Underteksten eller payoffen er den samme som før Fra Avl Til Biff,
men den er også lagd i en engelsk versjon for det utenlandske
markedet Breeding Beef
I forbindelse med dette arbeidet er det utarbeidet en designhandbok
– den er sendt til alle fylkesledere sammen med logoen. Designhandboka forteller hvordan logen skal benyttes på klær, sammen med
fylkesnavn etc . Elektronisk versjon av denne kan fåes ved henvendelse
til TYR. Fylkeslagene har også fått oversendt brevmal og powerpoint
mal og vi ber om at alle nå faser ut den gamle logoen og tar den nye
i bruk. Eventuelle spørsmål kan rettes Guro@tyr.no

ET
H
NY

Nå kan vi tilby flere typer slikkebøtter med
mineraler for bruk inne eller på beite.
Aktuelt nå: Summer Grazer Bucket + Garlic
-tilsatt hvitløk. Holder fluene unna!

For bestilling av mineraler
eller Maxammonkorn
ring 920 55 254
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Vi selger også
Maxammonkorn
- proteinrikt, vomvennlig drøvtyggerfôr

Vestre Solørveg 880
2219 Brandval
www.gjolstadgard.no

Et norsk produkt fra:

SPAR TID
MED NYTT GJERDESYSTEM
Tåler store påkjenninger
Lett å vedlikeholde
Kan ha lange strekk mellom pålene

Gjerdesystemet består av:

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

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

FLEKSIBELT

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

VESHOVDA
STRAMMEVERKTØY
Spesialverktøy beregnet
for oppstramming av tråd.

ENKELT

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

SOLID

Lengre levetid enn
dagens løsninger.
Ingen rustproblemer!

Systemet er utviklet av norske bønder med lang erfaring fra utfordrende gjerdearbeid

www.gjerdesystem.no

WWW.TYR.NO
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Husdyrtreff
Tine, Nortura, Norsvin, Tyr og Geno ønsker god kontakt med ungdom
under utdanning. Dette er bakgrunnen for «Husdyrtreff», som er en
tevling laget for landbruksskoler i hele landet.
Info- og org.ansvarlig, TYR
Tekst: Guro Alderslyst

Kirsten Bjerkestrand Sørby fra Grue og Mattis Berg Nyhuus fra Trysil er begge 18 år gamle, og
går på VG2 Naturbruk på Jønsberg. De har valgt fordypning innen Husdyrbruk dette året.
Husdyrtreff-organisasjonene inviterer elevene
på VG3, studieretning for landbruksfag og
naturbruk og ettårig agronomkurs til å delta på
Husdyrtreff-tevling. Det er også mulig for
Vg2-elever å delta, og historisk sett har også
disse klart å hevde seg i toppen til tross for at
oppgavene er på Vg3-nivå. I tillegg er det en
egen klasse for voksenagronom-elever der
beste oppgave innenfor voksenagronom
kåres. Disse vil ikke inngå i kåring av
landsvinner og skolevinner.
Husdyrtreff i undervisningen
Husdyrtreff er et opplegg som er egnet som
gruppearbeid. Oppgavene er tatt rett ut fra
reelle problemstillinger innen valgte produksjon i bransjen. Det inneholder også et konkurranseelement, som kan virke stimulerende for
motivasjonen til elevene. I opplegget inngår
det også et tilbud om besøk av en fagperson
fra en av arrangørorganisasjonene eller
webforedrag.
Det er mange fagemner som skal ha plass, og
mange kompetansemål som skal nås i løpet
av et travelt skoleår. Flere lærere melder
imidlertid at Husdyrtreff er godt egnet til å
oppfylle flere kompetansemål i læreplanene
for Felles programfag Vg3, planter og husdyr
samt læreplan i økonomi og driftsledelse.
Eksempelvis siste kulepunkt i læreplan for
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Foto: Jønsberg videregående skole

Felles programfag Vg3, planter og husdyr:
Analysere driftsresultat og gi råd om for
bedringer i landbruksproduksjoner.

vurderer besvarelser. Før vår vurdering taes
med inn til Husdyrtreffgruppa som består av
representanter fra alle produksjonene.

Husdyrtreff-tevlingen gir også en god mulighet
til å fordype seg i produksjonsformer man ikke
har ved egen skole.

Vi ser at nivået varierer veldig, men det er
gledelig å se at det er mange dyktige og
interesserte skoleelever der ute.

Historie
Husdyrtreff har vært arrangert i mange år. Det
startet som et prøveprosjekt vinteren 1981/82, hvor 2000 elever deltok fra 35 skoler. Dette
var et vellykket prosjekt som har vært arrangert siden (kilde: Buskap og avdrått nr.2 1983).
Det hadde også tidligere år vært kontakt mot
landbruksskolene med diverse prosjekter, men
først i 1981/-82 tok Husdyrtreff-tevlingen
form.

Årets landsvinnere for storfekjøttproduksjon
er elever ved Jønsberg Videregåendeskole –
og de er VG 2 elever! Mattis Berg Nyhus og
Kirsten Bjerkestrand Sørby viser god innsikt og
forståelse for produksjonen. I oppgaven hvor
de skulle sette opp et årshjul for en storfekjøttprodusent har de med så å si alt. Også i
avlsoppgaven hvor de skulle finne okser til et
utvalg kyr og kviger viser de god forståelse
både for reinraseavl og kryssningsavl. De har
god og fornuftig bruk av okser på kviger.
Vinnerne har Inger Helene Lombnæs som
lærer

Årets vinnere
Tidligere var kjøttfeproduksjon med som en
del av en felles storfeoppgave med melk. Men
fra og med 2016 har vi lagd egne oppgavesett
– og vi ser at dette er populært. Storfekjøtt er
den produksjonen som to år på rad har
mottatt flest oppgaver! I år var det 14 oppgaver på storfekjøttproduksjon – hvorav to
voksenagronom oppgaver. Oppgavene leveres
fra skoler som har ammeku og skoler som
ikke har det. Det er ei bredt sammensatt
gruppe fra TYR som både lager oppgaver og

TYR gratulerer og ser frem til å høre mer fra
disse to etter hvert!
Hovedmålet med husdyrtreff er fortsatt å få
kontakt mellom husdyrtrefforganisasjonene
og ungdom under utdanning.Tilbakemeldinger fra tidligere år viser at husdyrtreff oppleves som positivt både for elever og lærere.

SMÅNYTT

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

Julie Vaagaasar

– har begynt hos oss i en 60 % stilling som vikar for Lina. Med
Julie på plass i avlsavdelingen vil en jobbe for at alltid en fra
avlsavdelingen er tilstede på kontoret. Hun vil blant annet jobbe
med stambokføring. Julie treffes på juliev@tyr.no eller 907 939 57.
Når Christina går ut i permisjon har vi vært så
heldige å få Eli Hveem Krogstie inn som vikar.
Eli har lang fartstid fra blant annet Geno og
Starnd Unikorn. Vi gleder oss til hun begynner
i TYR
Sommeren 2017
Vi går snart inn i ferietida og også TYR ansatte
vil gjerne ha litt fri om sommeren. Men vi har
lagt opp kabalen slik at det alltid er noen
tilstede på kontoret.

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

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

Foto: Guro Alderslyst

Gir
rabatt!

Termografering

FORHINDRER BRANN

To av tre branner i landbruket har el-årsak.
Termografering oppdager temperaturforskjeller som
indikerer feil i det elektriske anlegget.

RABATTEN DEKKER KOSTNADEN
Som kunde i If får du rabatt på brannforsikringen på
de husene som termograferes hvert 3. år.

8763_3 Inhouse NO

GÅ INN PÅ IF.NO/LANDBRUK ELLER RING 815 11 526 OM DU VIL VITE MER.

WWW.TYR.NO
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STORFEKJØTTKONTROLLEN

www.animalia.no

Tekst: Solveig Bjørnholt og Mina Klaseie | Foto: Animalia /Grethe Ringdal

Ekstra avlsverdiberegning

I mai ble det gjennomført en ekstra avlsverdiberegning som følge av en
feil som ble oppdaget tidligere i vår. Feilen gjaldt dyr fra dyrehold som
har vært gjennom kommunesammenslåing. Dette ble tidligere ikke
fanget opp i avlsverdiberegningen, men skal nå være i orden. Det gjelder
kun der det har vært endring i de 8 første sifrene i produsentnummeret.
Du kan derfor oppleve justerte avlsverdier på slike dyr da de nå har fått
beregnet nye verdier med flere bakgrunnsdata enn tidligere. Endring i de
to siste sifrene (for eksempel ved overdragelse av gård) har ingen
påvirkning.

Innlesning av veiefiler

Endelig har vi fått på plass innlesing av filer med vekter. Per nå er det
tilrettelagt for filer fra Gallagher og Tru-Test vektsystemer. Innlesingen
ligger på egen knapp oppe til høyre inne på Registrering > Veiing. Vi
jobber også med innlesning av vekter fra andre leverandører. Ta kontakt
med brukerstøtte om du har et annet merke og eksempelfiler til å hjelpe
oss med!

Klikkbare tall i rapporten
Produksjonstilskudd
Nå får du opp hvilke dyr som ligger bak tallene. Dette gjør det fo
rhåpentligvis lettere å finne feil eller mangler.

Nullstille Beite/binge

Dette skal kun gjøres dersom du ønsker å slette alt av historikk for å
begynne helt på nytt. Du må først slette alle flyttinger, deretter kan du
sletter alle beiter/binger. Du finner knappene under Administrer beite/
binge opp til høyre i Beite/binge.

I disse dager jobber vi med…

Avlsplan for krysningsdyr. Denne håper vi å få lansert før sommeren.
Avlsplanen som ble lansert tidligere i vinter var kun beregnet for
minimum 75% rasereine dyr.

Fôring/økonomi
i Storfekjøttkontrollen
I slutten av mars arrangerte vi sammen med Sauekontrollen et felles
møte med bønder og rådgivere som bruker programmene. Dette for å
drodle litt rundt hvilke behov som finnes for bedre funksjonaliteter rundt
økonomi og/eller fôring i Storfekjøttkontrollen/Sauekontrollen. Inn
spillene har vi tatt med oss og vi jobber nå blant annet opp mot Dataflyt
i landbruket for å se på mulighetene for et samarbeid om utveksling av
data. Dette vil spesielt dreie seg som økonomi og evt. slakt/livdyrdata.
Målet er at data kun skal registreres et sted og deretter være tilgjengelig
i flere kanaler hvor det finnes et rettmessig behov for det. Har du
innspill rundt temaene? Ta kontakt med Hanne Margrete Johnsen.
Det er hun som leder dette arbeidet hos oss.

God sommer! Hilsen alle oss
i Storfekjøttkontrollen
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Trivsel og lønnsomhet !
GEA Mullerup forings og gjødselutstyr har vist seg som pålitelige og
lønnsomme arbeidshester i norske fjøs, i flere tiår. Det er i daglig drift
mange skinnegående GEA Mullerup kraftfor og mixevogner med mer
enn 50 000 timer på telleren. GEA programmet inkluderer foruten
stasjonær blandere, distribusjonsvogner og belteutleggere. Reime
forutlegger leveres med manuell eller automatisk styrt/gruppeforing.

Tlf. 51 56 10 80
www.rlteknikk.no

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

WWW.TYR.NO
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TIPS FRA STORFEKJØTTKONTROLLEN

www.animalia.no

Tekst: Mina Klaseie og Solveig Bjørnholt | Foto: Animalia /Grethe Ringdal

Beite/binge
i beitesesongen
Beite/binge-funksjonen er et nyttig verktøy for
å holde oversikt over besetningen både i fjøs
og på beite. Her kan du både planlegge og
etterregistrere flytting av dyr. Nå som vi har
fått på plass muligheten til å nullstille beite/
binge systemet er det kanskje flere som
ønsker å ta det i bruk. Vi vil her komme med
noen tips til bruk og generell informasjon om
hvordan det virker.
Hva kan du få ut av beite/binge?
Du kan ta ut individlister for hvert enkelt beite
og ha dokumentasjon over hvilke dyr som har
gått på hvilke beiter. Egen noteringsliste for
beite/binge finnes ved å gå inn på den enkelte
beite/binge. Der ligger det også Tilsynsliste.
Enkelte produksjonsanalyser kan også tas ut
på beite/binge-nivå. Det gjelder f.eks. nøkkeltallanalyse slakt. De av dere som driver med
oppfôring av okser kan derfor sammenligne
slakteresultater fra ulike binger. Kanskje dere

har gjort et mini fôringsforsøk og ønsker å se
hvordan det slo ut på slakteresultatene? Vekt,
tilvekst – og avdråttslistene kan også tas ut på
beite/binge i søket.
Hvordan komme i gang?
Det første du må gjøre når du skal ta i bruk
beitebingeløsningen er å legge inn aktuelle
beiter og binger som du ønsker å flytte dyr til.
Du må angi navn, type (binge, innmark, utmark) og kan i tillegg fylle ut areal og be
skrivelse. Beite/bingen settes automatisk
som aktiv. Noen velger å bruke systemet fast
gjennom hele året, mens andre bruker beite/
binge kun i beitesesongen, kun i fjøset eller på
andre måter. Det viktigste er at du finner en
måte du vil bruke det på. Vær obs på punktet
under om automatisk parring slik at dette ikke
oppstår i perioder du evt. ikke ønsker å bruke
beite/binge.
Automatisk registrering av parring
Automatisk paringsregistrering: Dersom du
flytter en okse som ligger med kategori
avlsdyr inn til hunndyr med
kategori avlsdyr eller ungdyr vil
det genereres paring i den
perioden oksen er i beite/
bingen. Det samme gjelder
dersom kyr flyttes inn til
avlsoksen.
For å avslutte en paringsperiode, må du flytte enten kyr eller
okse ut av bingen. Hver gang
du prøver å gjøre flyttinger som
vil starte paringsperioder, får du
opp et varsel om dette slik at du
kan velge å avbryte flyttingen.
Trenger du hjelp når du jobber
med beite/binge kan du trykke
på Hjelp i venstre hjørnet.

Åpne linken
i ny fane

Syns du det er vanskelig å bare skulle sjekke
en ting på et individ uten å miste det du
hadde der du stod? Eks. du står i Besetning
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og skal sjekke noe på et dyr. Klikk med høyre
(motsatt av vanlig) museknapp over nummeret på dyret og videre «Åpne i ny fane» evt.
«Åpne linken i ny fane». Da åpner individkortet seg i en ny fane oppe på toppen av siden.
Du kan gå inn, se etter det du skulle sjekke

Småtips:
• Individnr i blått er hurtiglink som
fører deg til Individkort for dyret
• Endring eller sletting av tidligere
registreringer gjøres på Individ
kortet
• Står dyret registrert med feil kjønn?
Retting via dyrets Individkort (fane
Basis), eller på kalving til mor.
• Er kalven registrert med feil nummer? Retting via mors Individkort
(fane Kalving)
• Er kalven registrert under feil mor?
Slett alle hendelser på kalven og
deretter kalven selv. Legg inn på
nytt under kalving på riktig ku.
• Leter du etter et utmeldt dyr? 
Bruk søket i Besetning, hak av for
utmeldt.
• Trenger du hjelp? Klikk Hjelp oppe
til høyre eller kontakt din bruker
støtte (se oppslagstavla for kontaktinfo)

på dyret, lukke fanen og vips så er du tilbake
der du var uten å ha mistet søk eller lignende. Dette fungerer alle steder som skulle
sendt deg til en side (både rapporter, ørenummer (blå skrift) og andre knapper.
Prøv det!

BESETNINGSANNONSER
Aberdeen Angus

Charolais

Hereford

Highland Cattle

Tiroler Grauvieh

Høystad Angus

Berg Charolais

Lillelund Hereford

Oftedal Highlander Farm

Røstad Tiroler Grauvieh

Svein Eberhard Østmoe
Hammarvegen 27
2480 Koppang
Telefon: 907 94 273

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

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

Frode Ovedal
Oftedal
4440 Tonstad
Telefon: 917 88 525

Magnus Hauge
Børtevannsveien 336
1730 Ise
Telefon: 419 04 628

www.ovedal.info

www.rostadtiroler.no

Aberdeen Angus

Charolais

Hereford

Limousin

Tiroler Grauvieh

Li Angus

Dillerud Charolais

Løsnes Poll Hereford

Wandsvik Limousin

Aas Tiroler Grauvieh

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

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

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

Odd Wandsvik
7629 Ytterøy
Telefon: 906 05 105, 948 40 032
E-post: oddwand@online.no

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

Aberdeen Angus

Charolais

Hereford

Simmental

Tiroler Grauvieh

Holthe Angus

Bjørnerud Charolais

Rindal Hereford

Nes Simmental

Hanto gård

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

Pål Kirkeby
Bjørnerud, Yksetvegen 119
2388 Brumunddal

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

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

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

Aberdeen Angus

Charolais

Hereford

Simmental

Selotten gård

Nyheim Charolais

Deset Poll Hereford

Skjølaas Simmental

Thomas Sagvik
7863 Overhalla
Telefon: 480 99 805, 907 82 672

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

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

Odd Henning Skjølaas
Dystlinna 189
2847 Kolbu

Aberdeen Angus

Charolais

Hereford

Simmental

Grani Angus

Austbø Charolais

Lilands Hereford

Thorshov Simmental

Harald Dahl
Nannestadvegen 79
2034 Holter

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

Terje Liland
Liland
4438 Sira
Telefon: 38 37 59 42

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

Aberdeen Angus

Charolais

Hereford

Simmental

Nordstu Angus

Søndre Huser Charolais

Skjatvet Gård

Hegnes Simmental

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

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

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

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

Aberdeen Angus

Charolais

Hereford

Simmental

Molland Angus

Jahrengard Charolais

Søndre Årø Hereford

Hægeland Simmental

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

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

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

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

Aberdeen Angus

Charolais

Hereford

Simmental

Sjøvoll Angus

KB Charolais

Vestgård Hereford

Morken Simmental

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

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

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

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

Høystad Angus er på Facebook

E-post: bjornerud@combitel.no

E-post: grani.gaard@gmail.com

E-post: vibtof@gmail.com

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

Bingesponsorer på Staur

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

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

Fatland v/Axel Dønnum
tlf. 976 92 650

Kjedeselskap: Norgesfôr AS, tlf. 22 40 07 00
Kontakt din lokale Norgesfôrbedrift
www.norgesfor.no
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www.iforwilliams.no
tlf. 62 34 41 41

Fjøssystemer
tlf. 61 28 35 00

Postboks 396 – Økern, 0513 OSLO
tlf. 22 09 23 00
epost: animalia@animalia.no

Vardevegen 50, 2072 Dal
tlf. 63 97 70 10
epost: furuseth@furuseth.no

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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Returadresse: TYR, Storhamargata 44, 2317 Hamar

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

Ren og ryddig boks! – Med stabile sveiver
for alle operasjoner. Kan brukes for transport
av enkeltdyr opptil 1400 kg.
Vårt forslag til en enkel standardmodell. De smale drivgangene
kan leveres med justerbar bredde.

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

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

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

Telefon: 69 12 68 00

www.bbagro.no

