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Raselag

Leder

Sekretær

Norsk Aberdeen Angus

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

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

Norsk Blonde
d’ Aquitaineforening

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

Norsk Charolais

Hans Otto Helstad, tlf: 952 09 073,
e-post: hotto4@hotmail.com

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

Norsk Dexterforening

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

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

Norsk Gallowayforening

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

Norsk Herefordforening

Inge Grepstad Kristoffersen,
tlf: 91545613,
e-post: inge.g.k@online.no

Norsk Høylandsfeforening

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

Norsk Limousin

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

Norsk Simmentalforening

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

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

Norsk Tiroler Grauvieh
Forening

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

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

Regionlag:

Leder

Sekretær

TYR Buskerud

Wiggo Andersen, tlf: 909 84 361
wiggoandersen@hotmail.no

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

TYR Hålogaland

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

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

TYR Sogn og Fjordane

Edval Øren, 6940 Eikfjord
tlf: 916 30 828, Edv-oe@online.no

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

TYR Sørlandet

Hogne Bjørkelund, tlf: 918 59 933
hogne.bjorkelund@bhogne.no

TYR Akershus

Bodil Melby Buraas, tlf: 947 89 348
bodilburaas@yahoo.no

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

TYR Hordaland

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

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

TYR Innlandet

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

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

TYR Møre og Romsdal

Asbjørn Dahlen, tlf: 992 27 055
asbjorn.dahlen@hotmail.com

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

TYR Nordland

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

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

TYR Rogaland

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

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

TYR Telemark

Jon Søli, tlf: 918 93 909
jonsoli@online.no

Karl Ottar Jakobsen, tlf: 957 06 909
karl.ottar.jakobsen@nortura.no

TYR Trøndelag

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

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

TYR Østfold

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

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

TYR Vestfold

Magnus Johnsen, tlf: 971 92 068
magnus@smakskalv.no

Børge Slettebø, tlf: 900 92 989
borge.slettebo@nortura.no

Redaktør:
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Styreleder
Leif Helge Kongshaug
Tlf: 930 63 642, styreleder@tyr.no
Nestleder
Inger Johanne Bligaard,
Tlf: 970 97 556, Inger.johanne.bligaard@live.no
Styremedlemmer
Torill Helgerud
Tlf: 419 00 504, torillhelgerud@hotmail.com
Magnus Johnsen
Tlf: 971 920 68, magnus@smakskalv.no
Per Øivin Sola
Tlf: 412 37 312, sola@jahrengard.no
1. vara Merethe Mørk,
Tlf: 993 99 144, merethemork@gmail.com
møter da et styremedlem har gått ut
2. vara Erling Gresseth møter for 1. vara
Tlf: 918 77 315, e-post: veistad@online.no

A d m i n i s t ra s j o n
Daglig leder
Oddbjørn Flataker
Tlf: 909 30 883, oddbjorn@tyr.no
Avlsfagligansvarlig
Kristian Heggelund
Tlf: 951 34 105, kristianh@tyr.no
Avlskonsulent:
Lina Aasan
Tlf: 952 90 856, linar@tyr.no
Permisjon fra 02.02.17 – 01.02.18
Avlskonsulent:
Solvei Cottis Hoff
Tlf: 952 90 857, solvei@tyr.no
Avlsforsker
Katrine Haugaard
Tlf: 46 91 35 44, katrine@tyr.no
Org.- og infosjef
Guro Alderslyst
Tlf: 905 52 820, guro@tyr.no
Prosjekt- og administrasjons
medarbeider
Christina Blakstad
Tlf: 952 90 858, Christina@tyr.no

Celina Lindeborg, tlf: 473 00 420
celina_lindeborg@hotmail.com
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Endring og utvikling
Vår næring går mot en spennende vår. Næringskomiteen på Stortinget er midt inne
i behandlingen av Stortingsmelding nr. 11, «Endring og utvikling – En framtidsrettet jordbruks
produksjon.» En jordbruksmelding skal peke ut de lange linjene og skal være grunnleggende
for regjeringens prioriteringer i blant annet jordbruksoppgjøret. Dette, for mange, «vårens mest
spennende eventyr», dramatiseres i mai måned etter at krav og tilbud er fremmet.
For jordbruket generelt, og ammekunæringen spesielt, blir dette en svært spennende vår.
Fjorårets oppgjør resulterte i at ammekua ble vinneren. Og jeg er så fri å si at det skyldtes
godt arbeid fra TYRs side. Statsråden imøtekom TYRs krav om en målrettet innretning av
kvalitetstilskuddet til fordel for den spesialiserte kjøttproduksjonen. Rett nok reverserte Norges
Bondelag tilbudet fra statsråden i forhandlingene, men resultatet ble bra. Honnør til statsråden
som stod på sitt. Ikke siden driftstilskuddet for ammekunæringen ble innført i 2004, har det
skjedd noe mer gledelig for vår næring.
Dette var en god vitamininnsprøytning for unge ammekuentusiaster. Aldri før har det vært
større interesse for ammekunæringen enn det er nå. Det er flott, også sett ut fra at norske
primærprodusenter hvert år taper nær en milliard kroner i produksjonsinntekter fordi det ikke
produseres nok storfekjøtt her til lands – og det i graslandet Norge.
TYR har vært i dialog med Nortura og gjennomgått prognoser. Sett i gang – stå på – det er
ikke noe som taler for overproduksjon så langt det er forsvarlig å se inn i glasskula. Utvid –
enten du har få eller mange kyr. Vi trenger alle –små og store.
Men, for noen var det ikke bra at TYR fikk gjennomslag. Sentrale folk i Norges Bondelag har
på møter i sterke ordelag kritisert styreleder og daglig leder i TYR for «urent trav» og at vi ikke
har fulgt spillereglene ved at vi har hatt møter og fremmet vårt syn.
For tre år siden feiret vi 200-årsjubileum for Grunnloven. Det bærende elementet i den er at
det norske samfunnet skal være åpent, og at det skal være kort vei og mulighet til dialog med
beslutningstakerne.
Vårt fremste demokratisymbol, Stortingsbygningen, har en buet front med mange vinduer.
Før vinduene ble satt inn, skulle dette symbolisere åpne dører for den enkelte innbygger inn
til våre folkevalgte på Stortinget.
På flere fylkesårsmøter i TYR har det vært representanter fra Norges Bondelag. Disse har
kommet med negativ kritikk til TYR for at vi har jobbet for våre medlemmers interesser.
Dette er ikke å følge reglene, sier de. Dette er Norges Bondelag sin arena.
Ærlig talt – kanskje noen skulle repetert hva det norske samfunnet er tuftet på – deltakelse,
dialog, åpenhet og raushet.
Statsråden har rett i at uansett hva du driver med, må din virksomhet endre seg og utvikle
seg. Dette gjelder også norsk jordbruk. Står vi stille på perrongen, kommer vi fort i «bakleksa», fordi toget er i farta og allerede på vei mot nye mål. Vi kan ikke kjempe mot tekno
logiske framskritt, kunnskap og fokus på økt lønnsomhet. Da taper vi slaget.
Da vi var i Stortinget, pekte TYR på de grunnleggende bærebjelkene for et bærekraftig
og lønnsomt jordbruk. Et sterkt importvern, forutsigbare rammebetingelser, gode markedsordninger og målrettede tiltak i de årlige jordbruksforhandlingene. TYR poengterte spesielt at
ammeku- og småfenæringen er de som utnytter beiteareal best. Derfor er det viktig med gode
stimuli for å utnytte beiteressursene i graslandet Norge.
Videre understreket TYR at norsk storfekjøttproduksjon med basis i grovfôr og beite,
er et godt bidrag til redusert klimabelastning nasjonalt og internasjonalt.
Dagene blir lengre og våren nærmer seg. Det betyr hardt arbeid for den
enkelte ammekuprodusent og hardt arbeid for tillitsvalgte og ansatte i TYR.
Uansett hvem som bekler viktige verv i TYR, også etter årsmøtet, er jeg
sikker på at det vil bli jobbet intenst og målrettet for vår næring – enten
andre aktører liker det eller ikke.
«Vinnerne er ikke de som aldri gjør feil, men de som aldri gir opp.»
Leif Helge Kongshaug
Styreleder TYR
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Les mer om arrangementene
på

www.tyr.no

Storfekalenderen
■	
22. februar
Styremøte TYR
■	
20. mars
Åpen dag Staur
Styremøte

Nyansatt fjøs
røkter på Staur
Som kjent har røkter gjennom mange år,
Per Anton Lahlum, sagt opp sin stilling
i Geno, og dermed også på testfjøset på
Staur. Det har vært en runde med utlysning og vi kan med glede fortelle at ny
røkter nå er ansatt av TYR. Dette er Olav
Lie som i flere år har vært helgeavløser på
Staur. Olav er en kar som kjenner fjøset,
dyra og opplegget på Staur godt – og vi
er glade for at han er vår nye røkter.

21. mars
■	
Årsmøte
22. mars
■	
Årsmøte
■	
28. april
Styremøte
«Kvelden før dagen!»
29. april
■	
Okseauksjon av fenotypetesta okser
av rasene vi driver nasjonal avl

Åpen dag på Staur
Årets andre åpne dag på Staur blir
20.03.17 fra klokka 12.00 – 14.00. Dette
er siste mulighet for å se oksene før auksjonen 29.04.17. Fagfolk fra Team Avl vil
være til stede og informere om oksene.

Dagen før dagen
I fjor ble det avholdt et svært vellykket
Dagen før Dagen-arrangement. Dette er
altså et felles arrangement hvor alle kan
delta kvelden før auksjonen. Arrange
mentet avholdes på Scandic Ringsaker
– Olrud. Her vil alle okser bli presentert
– og det vil bli fagforedrag. Følg med på
TYRs hjemmeside for mer informasjon og
påmelding. Obs! Den enkelte må koste
transport, overnatting og eventuelt middag
selv. TYR dekker kostnadene ved leie av
møterom, samt innleie av foredragsholder.

Årets forbokstav
er M

Marvin, Magnus, Mattis, Mavriq, Mulle og
Melvin er noen M navn – og kreativiteten
pleier å være stor hos storfekjøttprodusentene, så her kan det bli mange fine
– regner jo med en del kviger som blir
hetende Mette Marit … Det har vært noen
spørsmål i forhold til at våre naboland ikke
bruker K og derfor ligger en bokstav foran
oss nå. Men vi fortsetter som vi har gjort
og holder oss til alfabetet til vi kommer til
Æ, Ø og Å – de er litt vanskelige i forhold
til for eksempel sædeksport.
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Aktive Avlsbesetninger 2017
Aktive avlsbesetninger var et av TYRs store satsingsområder i 2016.
TYR har som mål å ha 100 slike besetninger i 2017 og 150 i 2020.
Fagkonsulent · TYR

Tekst: Solvei Cottis Hoff

Utviklingen har gått i riktig retning hele veien
fra de første 24 besetningene fikk status i
2002 til 63 besetninger i 2016. Med en liten
boost gjennom 2017 så kan vi nå målet!
I desember og januar har vi arrangert tre
regionale seminarer for aktive avlsbesetninger
og de som jobber for å bli det. Til sammen var
det 86 deltakere. Ca. 1/3 av disse er aktive
avlsbesetninger fra før, mens 2/3 har ønsker
om å bli det. TYR ser svært positivt på dette.
Det viser at det er ettertraktet å bli aktiv
avlsbesetning og det er nettopp det vi ønsker
at det skal være. Å oppnå statusen krever at
man har god kontroll på besetningen og at

man bruker storfekjøttkontrollen som registrerings- og kontrollverktøy. Dette bidrar til
økt sikkerhet i det nasjonale avlsarbeidet og
ikke minst er det et kvalitetsstempel for den
enkelte besetning.
Vi er nå i ferd med å summere opp lista
over aktive avlsbesetninger for 2017. Hittil
står det 78 besetninger på lista og hele
20 nye produsenter har oppfylt kravene!
Hvis du mener at du har oppfylt kravene,
men ikke finner navnet ditt på listen ber vi
deg kontakte administrasjonen i TYR.

Besetningene fordeler seg slik etter rase:
Tabell 1: Antall aktive avlsbesetninger
fordelt på rase i 2017. Tallene i parentes
viser antallet i 2016
Rase
Tiroler Grauvieh

Antall
3 ( 3)

Simmental

6 ( 4)

Hereford

14 (12)

Limousin

14 (10)

Angus

15 (11)

Charolais

27 (23)

TYR ønsker med dette å gratulere alle
aktive avlsbesetninger i 2017!

TYRmagasinet ·1 · 2017

|5

6 | TYRmagasinet · 1 · 2017
Eide
Haugarne
Kyllingmo
Laumann

Hans-Petter

Inger Elisabeth B.

Oddrun og Tore

Aberdeen Angus Eide Angus

Aberdeen Angus Haukabø Angus

Aberdeen Angus Kyllingmo Angus

Dahl

Ueland

Martin

Kjell

Fossfjell Charolais

Nordrum Charolais

Charolais

Charolais

Øyvind

Bjørn-Emil og Kristi

Olav

Grøtholm Charolais

Charolais

Pål

Torolf Røhr

Bjørnerud Charolais

Charolais

Kristian

Jakob Olav

Dagfin

Anne og Harald

Tronn og Kjersti

Øystein

Knut Otto

Kjell Joar

Charolais

Holsing Charolais

Hovde Charolais

Charolais

Charolais

Lenna Charolais

Stang Charolais

Charolais

Flittie Charolais

Charolais

Charolais

Dillerud Charolais

Finsrud Charolais

Charolais

Charolais

Oppistu Charolais

Bolstad Charolais

Charolais

Charolais

Asbjørn

Bø Charolais

Charolais

Kjetil og Ellen

Trond Vidar

Petter

KB Charolais

Charolais

Maren og Alf Roger

Runar

Charolais

Lauvstad Charolais

Nordåsen Charolais

Charolais

Charolais

Arnøen Lille Charolais

Bakke Charolais

Charolais

Helgerud Charolais

Charolais

Charolais

Søndre Huser Charolais

Wiggo

Svein Eberhard

Ingar A.

Aberdeen Angus Høystad Angus

Charolais

Kristoffer Emil

Ståle

Aberdeen Angus

Jan Håvard

Steinar

Aberdeen Angus Gaula Angus

Aberdeen Angus Li Angus

Aberdeen Angus Nordstu Angus

Schanke

Magnus

Aberdeen Angus Funnaune Angus

Nordrum

Mattingsdal

Lie

Kjendseth

Kirkeby

Hovde

Holsing

Henriksen

Graarud

Flittie

Finsrud

Espeseth

Dybdal

Dahlen

Bøe Bjerknes

Bøe

Bredholt

Berge

Bergan

Bakke

Arnø

Andersen og Torill Helgerud

Andersen og Anita Johnson

Østmoe

Westby

Refsethås

Ness

Midtsundstad

Per Ivar

Halvor

Aberdeen Angus Bognes Angus

Aberdeen Angus Solgløtt Angus

De Fine

Harald

Oddvar

Aberdeen Angus Grani Angus

Aberdeen Angus

Bakke

Are

Tom

Torfinn

Etternavn

Fornavn

Aberdeen Angus Are Angus

Besetningsnavn

Aberdeen Angus Krogedal Angus

Rase

Kjønnåsvegen 357

Tovdalsveien 291

Tåsåsveien 466

Kjensetgutua 38

Yksetvegen 119

Hovdev. 130

Holsing Østre

Romsveien 301 A

Lenna, Mysenvn. 525

Brennjordsvegen 57

Auggedalsvegen 710

Fjellskardvn. 17

Bolstad, Kolomoen 601

Oppistua

Bjerknes

Bøveien 42

Rørkollvn. 31

Nordåsveien 406

Lauvstad

Bingsveien 250

Arnøya

Bergflødtveien 37

Hagav. 735, Huser Søndre

Høystad Gård

Retterstadvegen 33

Ueland 102

Nedre Li

Rønningsvegen 60

Funnaune Østre

Rudsvegen 123

Bognes

Kyllingsmoen

Haukabø

Heltveitvegen 49

Helland

Nannestadvn. 79

Krogedalsveien 120

Lodavegen 50

Adresse

2630

4363

2320

2836

2388

2387

7760

3179

1890

2665

2653

3070

2337

6638

3618

1389

3160

4330

3753

3330

7944

3404

1929

2480

2353

4360

6873

7383

7530

2436

8275

8646

3895

5993

5419

2034

4308

5561

Postnr

Aktive Avlsbesetninger 2017

RINGEBU

Brusand

Furnes

BIRI

Brumunddal

Brumunddal

Snåsa

Åsgårdstrand

Rakkestad

Lora

Vestre Gausdal

Sande i Vestfold

Tangen

Osmarka

Skollenborg

Heggedal

Stokke

Ålgård

Tørdal

Skotselv

Indre Nærøy

Lier

Auli

Koppang

Stavsjø

Varhaug

Marifjøra

Haltdalen

Meråker

Våler i Solør

Storjord i Tysfjord

Korgen

Edland

Ostereidet

Fitjar

Holter

Sandnes

Bokn

Poststed

ynordrum@gmail.com

mettingsdal@hotmail.com

hanne.lie@vegvesen.no

torolfkjendseth@hotmail.com

bjornerud@combitel.no

kristianhovde@yahoo.no

jakoboh@online.no

dagfin@stanggaard.no

anne_graarud@hotmail.com

trf@tollpost.no, oflitti@gmail.com

ofinsrud@bbnett.no

knutotto49@hotmail.com

kjdybdal@bbnett.no

asbjorn.dahlen@hotmail.com

pb-bjer@frisurf.no

martboee@online.no

bredho@online.no

post@nordaasencharolais.no

ellen.bergan@hotmail.com

runa-ba@frisurf.no

alf-arno@online.no

torillhelgerud@hotmail.com

ingar.andersen@nortura.no

eberhard@hoystad-gaard.no

stalewes@bbnett.no

keueland@hotmail.com

sschanke@online.no

janhaavard@gaulaangus.no

magnusness315@hotmail.com

halmid@online.no

p-ilau@online.no

tkyll@combitel.no

elisabeth.haukabo@gmail.com

hans-p.e@hotmail.com

oddvar.de.fine@haugnett.no

grani.gaard@gmail.com

torfinn.bakke@sandnes.kommune.no

tom@areangus.no
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Norvald Aas

Halvor

Aas Tiroler Grauvieh

Rudsar Tiroler Grauvieh

Hanto Gård Tiroler Grauvieh

Tiroler Grauvieh

Tiroler Grauvieh

Tiroler Grauvieh

Ødegården Kjøttfe

Hegnes Simmental

Simmental

Morken Simmental

Simmental

Simmental

Gjermestad Simmental

Hovde Simmental

Simmental

Simmental

Øiestad Limousin

Avlund Simmental

Limousin

Simmental

Odd

Wandsvik Limousin

Limousin

Gunhild

Anita

Arild

Anders og Kristin

Frode

Tore og Sigrid K.

Anders

Kristian

Sophie C. E.

Simen

Ingebrigt

Søstuen Limousin

Dovre Limousin

Limousin

Torleif

Lars Tomas

Aud og Martin

Hege og Ole Jonny

Gyrd

Kristian

Limousin

Sletten Limousin

Susort Limousin

LImousin

Limousin

Olden Limousin

Flatmo Limousin

Limousin

Refling Limousin

Limousin

Limousin

Holann Limousin

Hovde Limousin

Limousin

Limousin

Hans Olav

Leif

Bjørn

Knut Erik

Britt og Øyvind

Thomas/Anne

Håkon Marius

Ole

Per Helge

Kjell

Idar

Leif

Tord

Anne

Gjermund

Finn Arne

Toril B./Terje

Linn

Viersdalen Limousin

Limousin

Bertil

Rannveig og Tore

Limousin

Knirk Hereford

Utgårdstrøen Limousin

Hereford

Hanestadmoen Gård

Hereford

Limousin

Rindal Hereford

Skjatvet Gård Hereford

Hereford

Hereford

Søndre Mo Hereford

Prostmyra Gård Hereford

Hereford

Rypdal Gard

Hereford

Hereford

Hånde Hereford

Nedre Løsnes

Hereford

Hereford

Vestgård Hereford

Viersdalen Hereford

Hereford

Hereford

Birkeli Hereford

Deset Hereford

Hereford

Kleivi Hereford

Hereford

Hereford

Høiberget Charolais

Kindseth Charolais

Charolais

Charolais

Nyheim Charolais

Høyfjell Charolais AS

Charolais

Charolais

Nyheim

Nyheim Gård

Susortvegen 295

Trælnes

Krokå

Olden

Stavsjøvegen 278

Hovdev. 130

Holann gard

Horpestadvegen 21

Markaveien 319

Dale

Hanestadmoen

Hølandsveien 355

Burmaveien 45

Jerpenvegen 175

Prestegårdsvn. 23

Rypdal

Nedre Løsnes

Hånde

Markaveien 319

Vestgårdveien 7

Deset

Rødås

Ormshaugvegen 54

Kindesethvn. 4 A

Høiberget

Bjørningstadveien 1

Høidalen

Fallingen

Aas

Størseth

Nilsen

Morken

Hovde

Gjermestad

Avlund

Øiestad

Wandsvik

Vigenstad

Hantovegen 145

Nistuen Rudsar

Åsveien 43

Hegnes

Ødegården Uvdal

Morkavegen 86

Hovdev. 130

Gjermestadv.60

Kanadavegen 186

Rykeneveien 868

Kvernstien 38

Bergsgrenda

Sæteråsen og Jan H. Guttersrud Gjodingseterveien 365

Susort

Sletten Kapelrud

Sandnes

Olden

Nannestad

Hovde

Holann

Hetland

Hartveit

Aasen

Paulsen

Utgården

Skjatvet gård

Rindal

Nybrenna

Moe

Lindset

Kaurstad

Hånde

Hartveit

Fuglem

Dieset og Ludvig Fjeld

Birkeli

Askje

Wandsvik

Solvang

Solberg

7944

3825

2690

1900

7530

3632

2647

2387

4375

2656

4821

4640

2662

2090

5565

8920

8908

7168

2335

2387

2500

4341

3947

2500

4747

2219

1903

2607

2420

3530

6391

2634

6470

3947

1735

2450

8135

3891

7509

2510

1617

Indre Nærøy

Lunde

Skjåk

Fetsund

Meråker

Uvdal

Sør-Fron

Brumunddal

Hellvik

Follebu

Rykene

Søgne

Dovre

Hurdal

Tysværvåg

Sømna

Brønnøysund

Lysøysundet

Gaupen

Brumunddal

Tynset

Bryne

Langangen

Tynset

Valle

Brandval

Gan

Vingrom

Trysil

Røyse

Tresfjord

Fåvang

Eresfjord

Langangen

Varteig

Rena

Sørarnøy

Høydalsmo

Stjørdal

Tylldalen

Fredrikstad

bertil.nyheim@gmail.com

an-hoei@online.no

rudsar@hotmail.no

roosaas@online.no

fstoers@online.no

tore.nilsen@epost.no

andmorke@bbnett.no

kristianhovde@yahoo.no

post@gjermestad.no

siavlund@bbnett.no

halvor@drdog.no

oddwand@online.no

ingebrigt@hotmail.com

saeteraasen@yahoo.dk

torleif.susort@kaefer.no

ltsk@online.no

a_sandnes@hotmail.com

ole.jonny.olden@hotmail.com

gyrdn@online.no

kristianhovde@yahoo.no

hansohol@hotmail.com

bjorn@obbygg.no

leifhart@online.no

bjorn.aasen@vekstra.no

kepaulsen@yahoo.no

oyvind-u@online.no

skjatvet@online.no

rindalfarm@gmail.com

hnybrenna@bbnett.no

sondremogard@gmail.com

phlindset@gmail.com

kaurstad@online.no

haande@online.no

leifhart@online.no

tfuglem@mil.no

anne.dieset@gmail.com

gjermund@hengogsleng.no

finaaskj@online.no

terje@kindseth.no

aassolvang@gmail.com

tore-so4@online.no

Jordbruksmeldinga. Meld.St. 11( 2016-2017)
Landbruks- og matministeren Jon Georg Dale la fram Meld.St. 11(2016 – 2017)
ny jordbruksmelding med tittelen:

Endring og utvikling
– en framtidsrettet jordbruksproduksjon
den 9. desember 2016

Dette var en oppfølging av jordbruksmeldinga
som var lagt fram av Regjeringen Stoltenberg,
Meld.St 9 (2011 – 2012). Landbruks- og
matpolitikken – Velkommen til bords
i desember 2011.
Det har vært knyttet stor spenning til ny
jordbruksmelding, og det har som forventet
skapt en god del diskusjon i norsk landbruk
og i de politiske miljøene.
Overordna målsetninger i meldingen er ikke
vanskelig å være enig om, slik som matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdi
skapning og et bærekraftig jordbruk i det
grønne skiftet osv.
Norsk jordbruk har vært, og vil alltid være
i endring og utvikling. Å se norsk matproduksjon i en global sammenheng er også viktig.
Videre vil forbrukerperspektivet knyttet til
bærekraftig internasjonal og nasjonal mat
produksjon bli enda viktigere. Forbrukeren vil

Daglig leder · TYR

Tekst: Oddbjørn Flataker · tlf. 909 30 883

også i større grad enn tidligere sette en del
premisser til hvordan vi produsere mat både
nasjonalt og internasjonale, samtidig med at
verdens matproduksjon må, ifølge FN-organet
FAFO økes med minst 60 % de neste 10 årene.
Men når en skal diskutere virkemiddelene
for økt matproduksjon i Norge, så kommer
uenighetene til syne.
Et samlet Storting går inn for økt norsk
matproduksjon med intensjon om økt sjøl
forsyningsgrad, som er et godt mål. Videre har
også det samme Storting sagt at økt mat
produksjon skal skje med utgangspunkt i
norske ressurser.
TYR som avls- og interesseorganisasjon
sendte innspill til ny jordbruksmelding til
Landbruks- og matdepartementet i februar
2016. Som organisasjon la vi vekt på følgende
hovedområder:
Bedre økonomiske rammebetingelser for
den spesialiserte storfekjøttproduksjonen.
Ammekua sin rolle i distriktslandbruket, økt
bruk av beite, og matproduksjon med gras
som en viktig bidragsyter i klimaspørsmål.
TYR var med på høringen om St. Meld. nr.
11 (2016 – 2017) i Stortingets næringskomite
den 19. januar 2017, og ga slike innspill både
skriftlig og muntlig.

Endring og utvikling – En fremtids
rettet jordbruksproduksjon
Meld. St. 11 (2016 – 2017)
Generelt:
TYR som avls- og interesseorganisasjon for
den spesialiserte storfekjøttproduksjonen er
opptatt av gode, framtidsretta og forutsigbare
virkemiddel som bygger opp under slik produksjon med basis i grovfôr og beite i alle
deler av landet.
Stortingsmelding nr. 11 har som tittel –
Endring og utvikling – en framtidsrettet jordbruksproduksjon.
Endring og utvikling er i seg selv viktig for
en framtidsrettet produksjon.
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Grunnlaget for norsk jordbruk i framtiden vil
være avhengig av:
•   Forutsigbare rammebetingelser
•   Et sterkt importvern
•   Gode markedsordninger
•   Oppnå mål gjennom årlige jordbruks
forhandlinger om nødvendige budsjettmidler
for å styrke landbrukets rolle.
Som organisasjon savner vi at ammeku
næringen i Norge ikke er gitt større plass
i meldingen.
Meldingen burde drøfte hvordan vi skal øke
storfekjøttproduksjonen med minst 40 tusen
flere mordyr for å dekke dagens importbehov.
Det er positivt at meldingen er en invitasjon
til å diskutere løsninger for hvordan en best
når de overordna målsetningene for norsk
landbruk.
Som organisasjon er vi opptatt av at norsk
storfekjøttproduksjon skal være bærekraftig og
lønnsom, framtidsretta og forutsigbar. Vi velger
å komme med slike kommentarer til meldingen
som i særdeleshet påvirker vår produksjon.

1. Beitebruk – Bruk av norske
ressurser – Forenkling
Ammekuproduksjon er sammen med småfe
den produksjonsformen som i sin natur kan
utnytte beiteareal best. Dette gjelder både det
som i dag omfattes av innmark og utmarkbeite.
Som organisasjon har vi forståelse for at det
settes søkelyset på bruk av areal til beite som
lett kan brukes til annen produksjon.
Beite skal være areal som ikke kan høstes
rasjonelt maskinelt. Norge er mangfoldig, og
beiteareal som i dag benyttes har stor betydning for å ta vare på et levende kulturlandskap
i turistlandet Norge. Økt bruk av utmarksbeite
er viktig, men det vil i liten grad være knyttet
til synlig gjengroing. Beite og beitebruk er
også grunnlaget for produksjon i distriktene.
TYR mener at forslag til omlegging av beitetilskudd kan medføre at areal som i dag er
definert som innmarksbeite går ut av produksjon og at det dermed blir enda mer stripe
beiting på areal som er best egnet for rasjonell
grasproduksjon.

Dagens ordning knyttet til beite beholdes.
Hvis det skal innføres et beitetilskudd må
det være utredet konsekvenser, og en klar
definisjon av hva som kan gå inn under
definisjon beite.

2. Norsk storfekjøttproduksjon – sett
i et internasjonalt klimaperspektiv.
I dag importeres storfekjøtt til det norske
markedet fra mellom 40 og 50 tusen mordyr.
Det er klart dokumentert at norsk storfekjøttproduksjon uansett rasetype, har en
vesentlig mindre klimabelastning enn de land
som vi i dag importerer fra. I tillegg kommer
klimabelastninger knyttet til transport ved
import.
Norsk storfekjøttproduksjon med basis i
ammekua henter om lag 50 % av sitt fôrbehov
fra beiteressurser.
Økt norsk storfekjøttproduksjon med
basis i grovfôr og beite er et godt bidrag
til redusert klimabelastning nasjonalt og
internasjonalt.

MA

3. Finansiering av opplysningskontorene med omsetningsavgiftsmidler.
Det er i meldingen tatt til orde for å ta bort
støtte til opplysningskontorene for kjøtt og
egg med den begrunnelse at dette kan stimulere til økt etterspørsel av storfekjøtt som vi
importerer.
TYR mener at opplysningskontorene er
et viktig virkemiddel for å balansere omsetningen av hele dyret av storfe i Norge.
Dagens finansiering gjennom omsetningsavgiftsmidler må opprettholdes.

4. Tilskudd til avløsning ved ferie
og fritid.
I forslag til endringer knyttet til dagens
ordning, så foreslås det at ordningen skal
opphøre og at det kan vurderes å utbetale
dette som en del av husdyrtilskuddene.
TYR mener at dagens ordning har bidratt til
å gi jordbruksproduksjonene mulighet til å ta
ut ferie på en fornuftig måte, samt bidra til
å opprettholde avløserkomptansen.

Å legge om tilskudd til avløsning ved ferie
og fritid til husdyrtilskudd frarådes da
dette mest sannsynlig vil notifiseres som
blå støtte i WTO.

5. Stimulering til investeringer
for framtiden.
Norsk storfekjøttproduksjon har de siste
10 – 15 årene hatt et stort og voksende
underskudd. Bakgrunn for det er flere, men
dårlig økonomi og manglende prioritering
på ammkuproduksjonen som en selvstendig
næring med målretta virkemiddel er etter vår
mening hovedårsaken.
Stadig flere ønsker nå å satse på storfekjøttproduksjon med basis i ammekua.
Ammekuproduksjon er en langsiktig
produksjon og inntekter kommer først etter
3 – 4 år etter oppstart.
TYR mener at det er markedets behov
for produksjoner samt langsiktige inves
teringer som må prioriteres.

AMMON
AMMON

MA

®

®

Høy ph på 8-9 i kornet gir stabil • 100% norsk korn med forhøyet
proteininnhold.
fordøyelse.
• Ingen soya som proteinkilde.
Unngår løs mage ved moderat
• Høy ph på 8-9 i kornet gir stabil • 100% norsk korn med forhøyet
til intensiv
fôring.
proteininnhold.
fordøyelse.
Tørrere
møkk løs
girmage
renere
og
• Ingen soya som proteinkilde.
• Unngår
veddyr
moderat
til intensiv fôring.
lavere strøforbruk.
• Feltforsøk viser 8 – 10% bedre

Det beste fôret til storfekjøttproduksjon

• Tørrere møkk gir renere dyr og
lavere strøforbruk.

forutnyttelse.
• Opp til kr 2000 høyere dekningsbidrag på kjøttfeokser.
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Jordbruksforhandlingene
Forslag om tiltak fra TYR
TYR som organisasjon har i alle år satt fokus på at tiltak i de kommende jordbruksoppgjørene skal forbedre rammebetingelsene for den spesialiserte storfekjøttproduksjonen.
Selv med gode og målretta forslag fra TYR har det ikke alltid vært like lett å finne de igjen
i de krav som blir presentert fra faglaga til staten som den andre forhandlingspart.
Kravene fra TYR har de siste årene vært konkretisert tilknyttet målene.
•   Bærekraftig og lønnsom
•   Ammekua sin rolle i norsk storfekjøttproduksjon
•   Økt produksjon på norsk ressurser
Daglig leder · TYR

Tekst: Oddbjørn Flataker · tlf. 909 30 883

Arbeidet med TYRs forslag til tiltak for jordbruksoppgjøret 2017 – 2018 var hovedtema på
Ledersamlingen i Stavanger 27. – 28. oktober.
Før Ledersamlingen ble det sendt ut til
fylkes- og raselag et arbeidsdokument: Norsk
storfekjøttproduksjon – Bærekraftig og lønnsom – Jordbruksoppgjøret 2017.
Arbeidsdokumentet beskrev dagens situasjon knyttet til markedsituasjonen for storfekjøtt, TYRs prioriteringer i de siste jordbruksoppgjør, utvikling i grovfôrareal per fylke,
endringer i antall mordyr per fylke, utviklingstrekk i jordbruksoppgjørene fra 2001 til 2016.
Konklusjonen på disse utviklingstrekkene er,
at en sitter igjen med et inntrykk at de fleste
ordninger som har gitt økte inntektsmuligheter
har kommet som et tilbud fra staten i større
grad enn faglaga. Årsaken kan sikkert tilskrives
«kjøttvekta» i forhandlingsutvalgene når de
skal legge fram et omforent krav overfor staten.
Arbeidsdokumentet hadde også et spørre
skjema med 10 spørsmål med 3 svaralternativer som skulle behandles i styrene i rase og
fylkeslag.
Responsen var god og det kom svar fra i alt
12 fylkeslag og 9 raselag. Det var også lagt
opp til å bruke kommentarer knyttet til spørsmålene.
Svarene fra rase og fylkeslagene ble gjennomgått og kommentert i ledermøte som kom
med slik råd til prioriteringer til økonomi
utvalget og styret.
Hovedprioriteringene/krav var:
1.   Eget beitetilskudd ammeku
2.   Økt kvalitetstillegg med dagens innretning
3.   Økt driftstilskudd amme ku
4.   Økt tilskudd kjøttfeavl
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Økonomiutvalget sendte forslag ut på høring i
rase- og fylkeslagene der prioriteringer var tatt
med og øvrige tiltak som var beskrevet var:
Investeringsstøtte økt mordyrtall, økt husdyrtilskudd, samt at det ble tatt opp saker som
tilskudd drenering, produksjonstilskudd med
basis i husdyrregistret, økte satser avløsing,
driveplikten av arealet, samt å få godkjent
rasen Tiroler som kjøttferase på melkebruket.
Høringsfristen var satt til 6. januar 2017, og
det kom en god del tilbakemeldinger.
I forslag til tiltak knyttet til jordbruksoppgjøret 2017 – 2018 ble det gjort oppmerksom
på at en måtte vurdere å ta hensyn til innspill
som kunne komme i forventet jordbruksmelding.
St.meld nr. 11. Jordbruksmeldingen – Endring og utvikling – en fremtidsrettet jordbruksproduksjon ble lagt fram rett før jul.
Tilbakemeldinger fra rase- og fylkeslag ble
behandlet i Økonomiutvalget den 10. januar,
der en vurderte tilbakemeldinger, samt konsekvenser av det som står i St.Meld. nr. 11. og

nytt forslag ble sendt styret i TYR. (Se sak
TYRs høringsuttalelse til Næringskomiteen på
Stortinget.)
Saken ble behandlet i styret den 24. januar
som vedtok TYRs forslag til tiltak for det
kommende jordbruksoppgjøret.
TYRs forslag om tiltak skal nå presenteres
for faglaga både lokalt og sentralt, andre
organisasjoner, LMD, og for sentrale politikere
på Stortinget.
TYR har i en årrekke påpekt konsekvensene av
å ikke ha nok målrettet tiltak for økt norsk storfekjøttproduksjon med basis i ammekua. Selv om
det er en økning i antall mordyr for andre året
på rad, viser Norturas prognose et underskudd
på storfekjøtt på vel 12 000 tonn som tilsvarer
en manko på over 40 tusen mordyr.

Bærekraftig og lønnsom
TYRs visjon har siden 2013 vært: Norsk storfe
kjøttproduksjon: Bærekraftig og lønnsom.
Norsk storfekjøttproduksjon knyttet til ammekua skal ha sin basis i grovfôr og beite. Større

2017 – 2018
utnyttelse av innmark og utmark er derfor
avgjørende for den framtidige norske storfekjøttproduksjonen.
Å bruke ammekua med sin diende kalv for
å utnytte beite i inn og utmark fra mai/juni til
september bidrar til en bærekraftig storefekjøttproduksjon, ivaretar kulturlandskapet og
er en bidragsyter til å øke landbruksproduksjonen i distriktene.
Økt bruk av beite til økt norsk storfekjøttproduksjon er også et viktig bidrag til et redusert internasjonalt klimaavtrykk.
Videre er det helt nødvendig med ytter
ligere prioritering knyttet til økonomisk utvikling for den spesialiserte storfekjøttproduk
sjonen. På den måten kan en tette gapet til
andre produksjoner som er naturlig å sammenligne seg med. Målrettet innretning av
kvalitetstillegget er en viktig del av løsningen.
Som organisasjon er vi opptatt av at det
skal være rom for både store og små ammekuprodusenter i alle deler av landet. Det skal
være gården eller områdets ressurser som skal
legges til grunn for denne utviklingen.
Med den økte melkeytelsen i de senere
årene, er økt mordyrtall med basis i ammekua
svært viktig for å opprettholde et landbruk
over hele landet og spesielt i distriktene.
Virkemidlene må derfor og målrettes.

BÆREKRAFTIG OG LØNNSOM som
oppnås gjennom.
1.   ØKT LØNNSOMHET
2.   ØKT BRUK AV GROVFÔR OG BEITE

HOVEDKRAV:
Tiltak 1.
Økt Kvalitetstillegg
•    Økning i kvalitetstillegget fra klasse O+ med
kr 4,00 til kr 11,00 per kg.
•   Dagens kvalitetstillegg fra kl. O på kr 3,00
beholdes.

Tiltak 2.
Beitetilskudd
Det er avgjørende at vi i enda større grad enn
tidligere bruker grasressursene knyttet til
beite. Ammekua er sammen med sau de produksjonene som best kan utnytte disse. Ammekua kan og i langt større grad utnytte «innmarksbeite» enn melkekua da de ikke skal
«hjem» for melking hver dag.
Beiteareal er alt areal som ikke kan høstes
rasjonelt maskinelt, som ravinedaler, små
vekstskifte osv. i tillegg til dagens utmarks
beitedefinisjon. Økt bruk av beite på inn og
utmark er avgjørende for økt storfekjøtt
produksjon spesielt i distriktene.
Beitetilskudd inn- og utmarksbeite økes med
lik sats kr 166.
•   Dyr på innmarksbeite ammeku
ny sats kr 600
•   Dyr på utmarksbeite ammeku
ny sats kr 600
Tiltak 3.
Driftstilskudd ammeku
•   Driftstilskuddet økes fra dagens
sats med kr 900
Tiltak 4.
Økt tilskudd norsk kjøttfeavl
TYR er så vidt vi kjenner til den eneste avls
organisasjonen som har jobbet målrettet med
å avle på dyr knyttet til grovfôropptakskapasitet og fôrutnyttelse. Disse krav går i dag inn i
rangtallet med en vektlegging på 40 – 47 %
ved utvelgelse av nye seminokser fra test
stasjonen.
TYR har i en årrekke påpekt viktigheten av
vårt avlsarbeid for storfekjøttproduksjon med
basis i disse egenskapene. Vi mener derfor at
det tilskudd til norsk kjøttfeavl må økes slik at
vi og kan ha mulighet til å øke vår avlsforskerkompetanse.

Øvrige tiltak
Tiltak 5.
Økt tilskudd husdyr/ammeku
Tilskudd husdyr skal stimulere til økt produksjon, og bør stimulere til økt produksjon der
ressursene er. Den største utfordringen i norsk
landbruksproduksjon er nå et stort underskudd
på mordyr storfe. Det er derfor avgjørende at
det stimuleres til økning i mordyrtallet.
•   TYR ber derfor om at tilskudd for ammeku
økes med kr 600 per mordyr.
Tiltak 6. Andre tiltak.
6.1 Satser for tilskudd avløsning
TYR ber om at satsene for de ulike dyre
slagene justeres slik at de i større grad til
svarer det reelle arbeidsforbruket. For ammeku
vil dette innebære å heve satsen til kr 1500
for 1 – 60 dyr.

6.2 Produksjonskrav og driveplikt
av arealet
TYR er glad for at Stortinget opprettholder
produksjonskravet til areal for å få tilskudd.
TYR ber derfor om at myndighetene håndhever
regelverket om driveplikt av jordbruksareal.
6.3 Godkjenne Tiroler Gråfe som ammeku
på melkebruket
TYR har sammen med Norsk Tiroler Gråfe
forening i mange år tatt opp saken med å få
godkjent rasen Tiroler Gråfe som ammeku på
mjølkebruket både med mat- og landbruks
departementet og Landbruksdirektoratet.
I forbindelse med fjorårets jordbruksforhandlinger ble det vedtatt at slike saker nå skal
fremmes av avtalepartene i jordbruksopp
gjøret. TYR ber om at saken fremmes på nytt
i de kommende forhandlingene slik at rasen
Tiroler Gråfe blir godkjent som ammeku og på
mjølkebruket og kommer inn under definisjon
ammeku i gjeldene avtale.
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Bakgrunnen for TYRs prioriterte tiltak
Generelt
Det totale kravet om alt ble innfridd, har en økonomisk ramme for
referanse bruk nr. 8 på om lag 90 tusen kroner. Bakgrunnen er
å synliggjøre dagens forskjeller, vederlag til arbeid og egenkapital
mellom referansebruk nr. 1 som er melke og storfeslakt med 25
årskyr og referansebruk nr. 8 storfeslakt /ammeku, 31 ammekyr.
Dagens forskjell er på om lag kr 75 000,-.

Kvalitetstillegg for storfekjøtt
Innføring av kvalitetstillegg i oppgjøret 2013 – 2014 var helt
nødvendig for å stimulere til økt norsk storfekjøttproduksjon.
Økningen som kom i oppgjøret 2016 var målrettet og nødvendig.
TYR mener at profilen som ble innført i fjor bør videreføres. Denne
målrettet bruk av kvalitetstillegget vil stimulere både til økt storfekjøttproduksjon og til økt mordyrtall med basis i et bevisst
krysningsopplegg.
Bedre avlsframgang i mjølkebesetningen avlsframgang da en ikke
rekrutterer nye mjølkekyr fra den dårligste del av besetningen.

Beitetilskudd
TYR har de siste årene hatt fokus på produksjon på norske ressurser,
med basis i TYR sin visjon:
Norsk storfekjøttproduksjon – Bærekraftig og lønnsom.
Ammekua har sin basis i grovfôr, der aktiv beiting skal være en
viktig del av fôrgrunnlaget. Det finnes i dag store uutnyttede beiteressurser i store deler av landet.
Beitefôrenheter høstet enten i skog/utmark eller på fjell og vidde,
ravineareal, små skifter o.l., er det ammeku og sau som kan gjøres seg
best nytte av.
Utnyttelse av beite som fôrgrunnlag har og en god distriktsprofil,
da slike ressurser finnes i stor grad i områder som ikke egner seg til
rasjonelt til gras- og kornproduksjon.

Utfordringene i dag er at store beiteressurser er vanskelig
å utnytte på grunn av store kostnader til gjerding.
TYR mener det er avgjørende at vi utnytter maksimalt de areal
ressursene av beite som ikke kan høstes rasjonelt maskinelt.

Økt driftstilskudd
Økt tilskudd husdyr og driftstilskudd er avgjørende for økt satsing
på ammeku. TYR ønsker i det kommende jordbruksoppgjøret
å prioritere driftstilskuddet.
TYR mener at målrettet bruk av driftstilskudd ammeku er viktig
som et godt bidrag for å opprettholde og øke antall storfe.
I markedsprognosen fra Nortura er det beregnet en reduksjon
i antall melkekyr på 4000.

Økt tilskudd kjøttfeavl
Alle utredninger viser at det om få år vil være behov for like mange
ammekyr som mjølkekyr for å dekke det norske markedet for storfekjøtt.
Avl på kjøttfe er derfor et viktig bidrag for å få dette til.
Å drive god og framtidsrettet avl på kjøttfe er et langsiktig og
systematisk arbeid som krever god kontinuitet.
Tidligere var det entusiaster og entusiasme som var drivkraften
for å fremme norsk kjøttfeavl. For å ta kjøttfeavlen enda noen hakk
videre, vil arbeidet rundt aktive avlsbesetninger være avgjørende
framover. TYR har som målsetting å øke dette antallet fra dagens vel
60 til om lag 100 i løpet av 2017. Aktive avlsbesetninger har strenge
krav til bruk av semin og registeringer. De er også pålagt til å stille
med testkandidat til Fenotypetesten.
Offentlige tilskudd til dette arbeidet må i større grad enn i dag
stå i forhold til den verdiskapingen som næringen står for.

Godt samarbeid
i over 80 år
Siden 1936 har OS ID® bidratt til at storfeeiere
over hele landet kan merke buskapen sin
sikkert og dyrevennlig. Vi er stolte over å
være norske bønders samarbeidspartner!
Tlf. 62 49 77 00
OS ID®
2550 Os i Østerdalen post@osid.no
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www.osid.no
www.osidbloggen.no

Kjøttfeinnredning

- robust, fleksibel innredning med låsefunksjon
- ta kontakt med Felleskjøpet I-mek selger
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Hvorfor TYR satser
på Aktive Avlsbesetninger
– og hvorfor du som bonde bør satse på det samme
TYR har de siste årene lagt
mye penger og ressurser i å få
flere aktive avlsbesetninger.
Her kommer en redegjørelse
for hvorfor vi mener dette
er så viktig for avlsarbeidet
på kjøttfe.
Fagansvarlig · TYR

Tekst: Kristian Heggelund · tlf. 951 34 105

For å kunne drive et avlsarbeid er du avhengig
av en viss mengde dyr du sammenligner med
hverandre. Du må ha et mål for hva som er det
ideelle dyr. Dette er nedfelt i rasens avlsplan.
Å sammenligne dyr gjør man ved å ha
registreringer på dyr i form av veiinger som
fødselsvekt, avvenningsvekt og årsvekt. Du kan
også ha visuelle registreringer som grad av
kalvingsvansker. Det kan også gå på eksakte
registreringer fra slakterier som slaktevekt,
slakteklasse og fettgruppe.
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I Norge bruker vi såkalt BLUP-avlsverdier,
der også slektskap med andre dyr tas hensyn
til, i tillegg til egne registreringer på det
enkelte dyr.
For å si det litt enkelt, så dess flere registreringer vi har på et dyr og dets slektninger,
dess sikrere blir avlsverdiene. Og dess flere
forskjellige miljø eller fjøs disse registreringene
kommer fra, dess mer kan vi overstyre miljø
effekten for de forskjellige egenskapene.
Den norske ammekubonden er lite flink til
å veie i forhold til andre land det er naturlig å
sammenligne seg med. I vårt naboland Sverige
har over 80% av alle fødte kjøttfedyr vekt
registreringer gjennom hele sin livsfase. Det
vil si at alle vekter er på plass i forhold til
ungdyrfasen, og er dyret ei kvige, så fortsetter
dette inn dyrets fase som ammeku, da alle
hennes avkom også blir veid i sin livsfase som
ungdyr. Dermed kan du også ta ut tall som går
på dyras moregenskaper og fødsel indirekte.
Det som er positivt for den norske ammekubonden i forhold til de i andre nordiske land,
er at vi har en større andel insemineringer.

I Norge har bare halvparten av alle fødte
kalver registrert fødselsvekt. Og mellom 15
og 20% av alle fødte kalver har 200-dagers
vekt og 365-dagersvekt. Da sier det seg litt
sjøl at registreringsgrunnlaget for å få stor og
god framgang i avlen i forhold til rasens avlsmål langt fra er optimal.
I tillegg til vektregistreringer er spredt bruk
av gener en stor fordel for god avlsframgang,
og da gjerne bruk av «sikre» gener. Dette vil
være bruk av semin der du kan velge rett okse
til rett ku ved enten å oppveie kuas svake
sider ved at det framtidige avkommets far er
god på dette, eller du vil styrke ytterligere
kuas sterke sider ved at avkommets far også
er sterk på dette. Det er få dyr i en besetning
som har de samme sterke og svake sidene.
For å få testet avkom av våre ungokser, er vi
også avhengig av at disse blir brukt i et større
omfang rundt om i besetningene. På den
måten kan vi finne ut om disse har gener som
videre kan bli framtidige eliteokser med «sikre»
gener. Vi er helt avhengig av at disse får avkom som blir veid og målt, og at disse får
døtre som også får sine registreringer på
vekter både på seg sjøl og datteras
avkom. Det hele er på en måte

Foto: Anita Høidalen

et hjul som holdes i gang av registreringer
og målinger som samles inn.
Ved valg av avlsokse i en besetning foretrekkes det ofte en okse som passer det
svakeste leddet i besetningen. Og det er ofte
kvigene. Man velger ofte en såkalt kvigebedekker til hele besetningen. Disse oksene er
veldig ofte ikke sterke på hverken produksjon
eller moregenskaper. Foretar man dette valget

gang etter gang, avler du i praksis på et
mindre og mindre dyr som blir svakere og
svakere på andre egenskaper i forhold til
rasemiddelet.
En aktiv avlsbesetning driver et registreringsarbeid og et avlsarbeid som sikrer at
bonden eksakt vet ved hjelp av veiinger og
målinger, hva som er gode og dårlige dyr i
hans besetning. Og dermed vet han hvilke dyr

det er verdt å satse videre på. Og dess bedre
dyr jo forhåpentligvis bedre inntjening får han
som bonde. Det samme gjelder da for rasens
avlsarbeid. Dess flere som oppfyller kravene
til aktive avlsbesetninger og veier og inseminerer mye innen en rase, dess sikrere og
bedre blir avlsarbeidet for rasen!
Det er nettopp dette TYR ønsker å oppnå
ved å ha flere Aktive Avlsbesetninger. Disse
har renrasa og stambokførte dyr. Og de veier
minimum 80% av ungdyra sine, samt at de
inseminerer minimum 30% av sine stambokførte dyr.
Slik mener TYR at det blir godt avlsarbeid
av både for bonden sjøl og for raselaget!

KVALITETSPRODUKTER TIL
KOMBIr
E
t
BINGE-VEK rsel
respø
Pris på fo
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
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Krav og goder for
Aktive Avlsbesetninger

TYR ønsker flere Aktive Avlsbesetninger.
Ammekuprodusenter som registrerer og veier
mye, samt inseminerer noen eller alle sine dyr
er grunnpillaren for et godt avlsarbeid
på nasjonalt nivå!
Fagansvarlig · TYR

Tekst: Kristian Heggelund · tlf. 951 34 105

Alle som har renrasa og stambokførte dyr har i
utgangspunktet mulighet til å bli Aktive Avlsbesetninger uansett hvilken rase de har.
Du må oppfylle følgende krav i løpet av
kalenderår for å være Aktiv Avlsbesetning:
1.   Besetningstørrelse. Besetningen skal ha
minst 10 stambokførte mordyr regist
rert i Storfekjøttkontrollen det året
det søkes for.
Det vil si at dyr som teller er kyr som har
kalvet minst en gang.
2.   Veiinger. Minst 80% av de kalvene som
er 75% renraset eller mer skal være veid
ved fødsel, 200 og 365 alder så lenge
de står i besetningen de er født.
Det er korrigerte vekter som er viktig. Det vil
si at de må være veid innenfor tidsintervall, for
at vektene skal bli korrigert. Aldersintervallene
dyrene må veies i for å få korrigerte vekter er
som følger:
Fødselsvekt: 0 til 4 dager
200-dagersvekt:  150 til 275 dager.
365-dagersvekt:  315 til 415 dager.
Det er ikke bare de renrasa kalvene som teller
med, men alle kalver som er 75% raserene
eller mer for den rasen du søker for.
Krysningskalver med lavere raserenhet
enn dette teller ikke.
Det er viktig å huske på at 365-dagersvekt
ofte beregnes på dyr som er født året før.
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Søker du for 2017, så vil for eksempel kalver
født vinteren 2015 være 365 dager i 2016.
Det er registreringer gjort i 2016 som gir
godkjenning for 2017. Dyr som blir solgt eller
slakta ut av besetningen teller også dersom de
har kommet inn i noen av intervallene for de
aktuelle vektene mens de står i besetningen.
3.   Inseminering. Minimum 30% av besetningens stambokførte hunndyr skal
være inseminert eller bedekt med
seminokse i året det søkes for.
Her er det kun stambokførte hunndyr som
teller, og her teller også stambokførte kviger
som er gamle nok for inseminering i året det
søkes for.
4.   Inseminering. Minimum 20% av be
setningens stambokførte hunndyr skal
være inseminert eller bedekt med norsk
seminokse i året det søkes for. Punktet
gjelder ikke for raser uten norskprodusert sæd.
Både stambokførte kviger og kyr teller. Det
spiller ingen rolle om den norske sæden er
ungokser eller eliteokser.
5.   Inseminering. Minimum 10% av besetningens stambokførte dyr skal være
inseminert eller bedekt med norsk ungokse som er aktuell det året det søkes
for. Punktet gjelder ikke for raser uten
norskprodusert sæd.
Både stambokførte kviger og kyr teller. Med
ungokse defineres de to nyeste årganger av
ikke granska okser i forhold til det året det
søkes for.

6.   Inseminering: De stambokførte hunndyra
skal være inseminert eller bedekt med
minst to forskjellige seminokser i det
året det søkes for.
Insemineringen skal være foretatt i besetningen
det søkes for. Det vil si at man ikke kan oppfylle
vilkårene ved å kjøpe inseminerte og drektige
stambokførte dyr.
7.   Fenotypetest. En godkjent besetning
plikter å melde på minst en aktuell testkandidat til Staur hvert år. (Så lenge de er
Aktiv Avlsbesetning på en rase vi driver
nasjonal avl.)
Hvis det ikke er født oksekalver etter stambokførte mødre og aktuelle fedre dette året, gis
det beskjed om dette til TYR via e-mail.
8.   Besetningen skal ikke ha tatt inn i besetningen utenlandske levendeimporterte
dyr de siste tre årene.
9.   Fødte dyr som er resultat av import av
utenlandsk semin- eller embryoimport
siste tre år skal som hovedregel ha oppfylt KOORIMPs tilleggskrav på importtidspunktet.
I storfekjøttkontrollen har alle medlemmer en
rapport som heter Aktiv Avl. Her kan du til
enhver tid se hvordan du ligger i forhold til
kravene. Du kan også gå inn på hvert enkelt
punkt for å se hvilke dyr som er veid eller ikke
veid og hvilket intervall de må veies i. Det
samme gjelder insemineringer. Her ser du om
alle insemineringer er registrert, og hvilken
kategori insemineringen er registrert i.
I slutten av januar hvert år får TYR en rapport fra Animalia om hvem som har oppfylt
kravene. Har man oppfylt kravene, blir man
automatisk registrert som Aktiv Avlsbesetning.
Du behøver dermed ikke å søke for å bli dette.

Goder for Aktive Avlsbesetninger
For TYRs avlsarbeid er betydningen av å ha flest mulig Aktive
Avlsbesetninger så stor at det har blitt innført en del goder
for disse besetningene.

Hvis du foretar ungdyrkåring i din besetning og du er Aktiv Avls
besetning betales kåringa av TYR. Alle kårere har oversikt over
hvem som er godkjent, og skal da sende regninga direkte til TYR.

1.   Rabatt på gjeldende testavgift med kr1000,-.

5.   Refusjon av doseprisen på kr 187,- på inntil 20% av
ungoksebruken på stambokførte dyr i besetningen.

2.   Gratis avstammingskontroll av okser inntatt til test på Staur.
Alle kalver som tas inn på Staur avstammingskontrolles, slik at de
ligger klar for stambokføring. Er kalven/oksen fra en aktiv avls
besetning refunderes dette beløpet, som per dag er på kr 530,-.
3.   Kostnader knyttet til stambokføring av hunndyr rabatteres
med kr 150,- per dyr stambokført over ett år.
Dette beregnes og etterbetales i januar hvert år i forhold til hvor
mange hunndyr hver enkelt Aktiv Avlsbesetning har stambokført
i året som har gått.

FOTO FORSIDE: MERETHE MØRK

Det aller største godet ved å være Aktiv Avlsbesetning at du har
en oversikt og et registreringsarbeid og en genetikk i din besetning
som sikrer deg avlsframgang! Veiing av alle dyr fra fødsel til slakt
eller bedekking er en av nøklene til å skille de gode og de mindre
gode dyrene i besetningen, både ungdyra og deres mødre og
d
 ermed avlsframgang.
TYR mener også at bruk av testede og granska gener gir
en vesentlig større avlsframgang enn bruk av ên avlsokse
i besetningen. Og ikke minst kan du bruke rett okse til rett ku!
Å oppfylle kravene til Aktiv Avlsbesetning gir deg bedre dyr
og dermed bedre økonomi!
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Kjøttferasen med minst
kalvingsvansker

ABER

4.   Kåring som er foretatt i Aktive Avlsbesetninger dekkes
kostnadsmessig i sin helhet av TYR.

De ungoksedosene du bruker på inntil 20% av de stambokførte
dyra dine, får du refundert og etterbetalt fra TYR. Dette etter
betales i januar/februar året etter i forhold til brukte doser og
stambokførte mordyr i året som har gått.

100 %

kollet avkom

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

Oksekalver som blir tatt inn til test på Staur fra besetninger
med godkjenning, får automatisk denne rabatten.

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

TYRmagasinet ·1 · 2017

| 17

Seminar for Aktive
Avlsbesetninger
Avlsavdelingen i TYR
Som et ledd i satsningen mot Aktive Avlsbesetninger og
målet om 100 slike besetninger i 2017, ble det i desember
2016 og januar 2017 arrangert seminar for dem som er
Aktive Avlsbesetninger og de som ønsker å bli det.
Målet med AA-besetninger,
krav og goder

Engasjerte avlere lytter til fagansvarlig avl
Kristian Heggelund.

Avlsforsker · TYR

Tekst og foto: Katrine Haugaard

Det ble holdt tre seminarer, et i Stjørdal, et i
Hønefoss og et i Stavanger, og hvert seminar
varte over to dager. Det var stor interesse og
god oppslutning, med 86 påmeldte totalt over
de tre seminarene.

Velkommen og bakgrunn
Seminarene åpnet med velkommen og en liten
bakgrunn for hvorfor TYR satser på Aktive
Avlsbesetninger. Generelt sett er det alt for
lite registreringer for de norske ammekyrne,
og det er for lite bruk av norsk semin på stambokførte mordyr (gjenbruk). For 2016 var det
11 Aktive Avlsbesetninger for Aberdeen
Angus, 23 Aktive Avlsbesetninger for Charolais, 12 Aktive Avlsbesetninger for Hereford,
10 Aktive Avlsbesetninger for Limousin, 4
Aktive Avlsbesetninger for Simmental og 3
Aktive Avlsbesetninger for Tiroler Gråfe. De
fem rasene uten nasjonalt avlsarbeid kan også
ha Aktive Avlsbesetninger, men per i dag er
det kun Tiroler Gråfe som har slike beset
ninger. Kravene for disse rasene er de samme
som for de med nasjonalt avlsarbeid, men
kravet om bruk av norsk semin faller bort.
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Fagansvarlig avl, Kristian, gikk raskt igjennom
det nasjonale avlsarbeidet på kjøttfe i Norge.
Grunnpilaren i norsk kjøttfeavl er semin og
fenotypetesten, og her spiller Aktive avlsbesetninger en viktig rolle. Bruk av (norsk) semin
og gode registreringer er essensielt for å få
ønsket avlsframgang. Av den grunn er det
også satt minimumskrav til Aktive avlsbesetninger for antall stambokførte mordyr,
mengde semin som brukes og andel vektregistreringer på kalvene. Kravene finner du i faktaboks/en egen artikkel i bladet. Det gjelder å
ha tunga rett i munnen når man leser kravene,
da det er ulikt om kravet gjelder på stambokførte dyr eller alle dyr i besetningen. Kravet til
antall stambokførte dyr gjelder for mordyr,
altså dyr som har minst en kalv. Bruken av
semin gjelder for stambokførte hunndyr, også
kvigene, mens andel vektregistreringer gjelder
for alle kalvene i besetningen som er minst
75 % raserene, og ikke kun kalvene etter de
stambokførte kyrne. Kalven teller med i registreringen med en gang den kommer innenfor
aldersintervallet for den aldersklassen.

Generell avl
På et avlsseminar må man selvsagt innom litt
avlsteori, og dette var det avlskonsulent Solvei
som stod for. Hun gikk kort gjennom hvilke
egenskaper vi regner avlsverdier for, hvordan
de nye delindeksene og totalindeksen er
bygget opp, og seleksjonen av seminokser
gjennom fenotypetesten på Staur. Videre snakket hun om hvordan vi får genetisk framgang.
Framgangen er en funksjon av hvor sterkt vi
selekterer avlsdyr, arvbarheten til egenskapen
og sikkerheten på avlsverdien for den egenskapen. Ved streng seleksjon av avlsdyr får vi
en raskere avlsframgang enn om vi har svak
eller ingen seleksjon. Og høy sikkerhet, som
styres av mengden registreringer, sikrer at vi
velger de riktige dyrene videre i avl. Egenskaper med høy arvbarhet, som slakte- og vekst
egenskapene, har raskere genetisk framgang
enn egenskaper med lav arvbarhet, som
fødselsforløp og kalvingsevne.

Staur
Katrine har som oppgave å jobbe med data fra
Staur, og på seminaret presenterte hun resultater fra en genetisk analyse av de historiske
dataene med tilvekst, fôrutnyttingspotensial
(FUP) og grovfôropptak (GFO). Foreløpige
analyser viser at det har vært en liten genetisk
framgang spesielt for tilvekst og GFO for de
fleste av rasene, mens FUP er lite endret.
Arvbarheten og de genetiske sammenhengene
mellom de tre egenskapene ble også presentert. Daglig tilvekst og opptak av grovfôr har
en ganske stor genetisk og gunstig sammenheng (okser som vokser mye, spiser mye),
mens grovfôropptak og fôrutnytting har en
ugunstig sammenheng (en okse som spiser
mye utnytter ikke det han spiser like godt som
en okse som spiser mindre, dersom de vokser
likt). Den genetiske sammenhengen mellom
tilvekst og fôrutnytting var mindre tydelig,
men tenderte til å være gunstig (en okse
som vokser bra utnytter fôret godt).

Gruppeoppgaver
For å få litt variasjon i opplegget og bli bedre
kjent var det satt at ei økt til gruppeoppgave.
Her ble deltakerne delt i grupper etter hvilke
rase de har. Oppgaven gikk ut på å vurdere
sterke og svake sider ved rasen, og hvordan
man skal forholde seg til dette i avlsarbeidet.
Det var også et spørsmål som gikk fôrutnytting og grovfôr og hvor mye dette skal prioriteres i avlen fremover. Gruppene tok oppgaven
seriøst og kom med mange gode betrakt
ninger som så ble diskutert i felleskap.

Genomisk seleksjon
Dag 1 ble avsluttet med et foredrag om genomisk seleksjon av forsker Katrine. Hun gikk da
gjennom hva genomisk seleksjon er og hvordan det gjøres i praksis, hva det kan brukes til
og hva mulighetene og utfordringene er for
TYR og kjøttfeavl. Genomisk seleksjon er et
komplisert tema, og det er så langt ikke vist
like gode resultater for genomiske avlsverdier
for kjøttfe som det er gjort på melkeku, blant
annet pga. strukturen i avlsarbeidet, og større
genetisk variasjon i kjøttfepopulasjonene.

Genomisk seleksjon er allikevel et hett tema
også for kjøttfe rundt om i verden, og forsk
ning gjøres på området for å finne optimale
løsninger.

Segmentering i avlsplanen
Første foredrag ut på dag 2 var avlskonsulent
Lina som snakket om segmentering i avls
planen, og hvilke konsekvenser det har å avle
mot okser som er gode på bare en egenskapsgruppe, som lettkalver, produksjon eller mor
egenskaper. De genetiske sammenhengene
mellom egenskapene vi har avlsverdier på ble
presentert, og hvordan disse må tas hensyn til
i avlsarbeidet. Sterkt fokus på tilvekst gir
genetisk tilbakegang på kalvings- og moregenskaper. Ved å avle fram egne linjer som er god
på bare en av de tre egenskapsgruppene
innenfor en enkelt rase vil føre til en genetisk
fremgang i hver av linjene, men at rasen som
helhet vil ha liten eller ingen framgang sett
under ett da de tre linjene vil «nulle hverandre
ut». Lina poengterte også at kjøttfepopula
sjonen er segmentert i de tre gruppene lettkalvere, produksjon, og moregenskaper i dag,
der Angus og Hereford er lettkalvere,
Charolais og Limousin er produksjonsraser
og Simmental er moregenskapsrasen.

Moregenskaper
Deretter var det fokus på moregenskaper.
Forsker Katrine gikk først gjennom hvordan
avlsverdiberegningen skiller mellom mordyret
som genetisk komponent og moren som miljøkomponent (melkeytelse) på kalvens 200
dagers vekt. Kristian gikk så gjennom praktiske
tips ved veiing av dyrene. Å ha et godt system
for veiing er viktig for at det skal gå enkelt og
raskt, og at det skal være en positiv opplevelse
slik at det ikke blir et så stort tiltak å veie.
Å først flytte alle dyrene i bingen samlet til
et ukjent område, for så å lede dem en og en
tilbake til bingen/et kjent område gjennom
vekta vil lett halvere tiden brukt på veiing,
sammenlignet med om man gjorde det motsatt.

Animalia og oppsett av avlsplan
TYR sammen med Animalia skal i 2017 jobbe
med å få inn en avlsplan i storfekjøttkontrollen,
og hadde en liten spørreundersøkelse om hva
deltakerne i seminaret synes er viktig å få med.
Dette var for at vi skal få en pekepinn om hva
produsentene synes er viktig og riktig å ha
med i avlsplanen. Slik har vi et bedre utgangspunkt for å gjøre det riktig fra starten av. Vi fikk
bra svar og diskusjoner på temaet. Mer informasjon om avlplanen i Storfekjøttkontrollen vil
komme etter hvert som arbeidet skrider frem.

Helt til slutt snakket Solveig Bjørnholt fra
Animalia om Storfekjøttkontrollen og planer
Animalia har for 2017. Det var mange som
hadde spørsmål og ting de lurte på i forhold
til kontrollen og registreringer, og det ble
gode diskusjoner under seksjonen til Animalia.

Vellykkede seminarer
Det var et ønske fra administrasjonen at det
skulle være dialog mellom foredragsholder og
forsamling under hele seminaret, noe som ble
godt fulgt opp av deltagerne. Det var god
aktivitet med spørsmål til det som ble sagt, og
kommentarer til de ulike temaene og til avls
arbeidet generelt. Mange delte villig av egne
erfaringer, og det kom fram flere kreative
løsninger på utfordringer man møter som
ammekuprodusent. Generelt virket alle til å
være fornøyd, og både deltakere og administrasjonen hadde god utbytte av seminarene.
Å møte andre med like interesser, få påfyll med
ny informasjon og dele av hverandres kunnskap er viktig for å utvikle egen produksjon,
og samkjøre den nasjonale avlen og storfekjøttproduksjonen. Administrasjonen anser
seminarene som vellykket, og har stor tro
på en økning i antall Aktive Avlsbesetninger
i årene som kommer.

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
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Seminåret 2016
Et fantastisk seminår er forbi og vi kan igjen vise til nye rekorder i bruken av kjøttfesemin.
Det har aldri før vært mer fokus på bruk av semin. Dette er gledelige nyheter for
kjøttfenæringa og avlsframgangen.
Prosjekt- og adm.medarbeider · TYR

Christina Blakstad · tlf. 952 90 858

Aberdeen Angus
2016 har vært et strålende seminår for norsk
kjøttfe. Det har aldri blitt brukt så mye semin
før og med hele 24 % økning i seminbruk ble
det satt ny rekord. 24 % økning tilsvarer her
nesten 5000 doser! Dette viser at stadig flere
blir bevisst på avlsframgang i egen besetning.
Det er stadig flere som vil inseminere og det
er flere som bruker kjøttfesemin på melkekyr.
Nesten samtlige raser har hatt en stor økning
i seminbruk dette året.
Det lagt ned en god jobb både fra raselag,
fylkeslag og TYR sentralt for å øke bruken av
semin. Dette både gjennom kampanjer, informasjonsskriv, kurs og seminarer hvor seminbruk blir fram-snakket. Det er et viktig arbeid
som gjøres for å få flere til å benytte kjøttfe
semin. Dette gjelder semin brukt i renrase-/
krysningsbesetninger og i bruksdyrkrysning.
Vi må fortsette den viktige jobben med
å framsnakke seminbruk.

Raser med nasjonalt avlsarbeid
Aberdeen Angus
Angus har hatt et veldig godt seminår. Det
ble en pangstart med stor økning for deretter
å avta noe midt i året. Angus hentet seg inn
igjen på slutten av 2016 og ender dermed opp
med hele 19 % økning fra 2015. Tall fra 2014
viste en nedgang med 2 % i seminbruken.
Dette beviser at det har blitt lagt ned en god
jobb for å øke seminbruken på rasen.
Charolais
Charolais har gjennom hele 2016 hatt en jevn
økning i seminbruken. Dette har resultert i at
seminbruken har økt med 23 % sammenliknet
med 2015. Det er en høy økning med tanke på
at det for to år siden var brukt 5357 doser og
i dag 8453. Dette er også et raselag som
legger ned mye jobb for å øke seminbruken,
fortsett den gode jobben.
Hereford
Hereford er den rasen som vinner spurtprisen.
Etter en litt trå start økte seminsalget for
rasen måned for måned og har tilslutt endt på
hele 27 % økning. Oppsummeringen for rasen
i seminåret 2014 viser at Hereford hadde 1 %
økning i seminbruken, noe som tilsvarte 28
doser. Seminåret 2016 viser nå en økning med
675 doser. Her har det blitt jobbet iherdig
med å øke seminbruken og dette er veldig bra
for rasen.
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Blonde d'Aquitaine
Charolais

2013

2014

2015

2016

1773

1738

2135

2548

Endringer
fra i fjor %
19

Endringer
i antall doser
413

81

106

97

178

84

81

5553

5357

6891

8453

23

1562

Dexter

76

69

90

86

÷4

÷4

Galloway

58

58

69

104

51

35

Hereford

2210

2238

2508

3183

27

675

52

34

70

63

÷10

÷7

Limousin

4912

5290

6613

8392

27

1779

Simmental

1453

1573

1799

2200

22

401

Tiroler Grauvieh

277

261

330

390

18

60

16445

16724

20602

25597

24

4995

14

450

Highland Cattle

Sum

Melkesimmental
2881
2952
3191
3641
Tabell 1. Oversikt over brukte doser for de fire siste årene.
Limousin
Limousin har gjennom hele 2016 hatt en
økning i seminbruken og kan også vise til hele
27 % økning. Limousin ligger nå med 8392
brukte doser for fjoråret. Tall fra 2014-stati
stikken viser at det ble brukt 5290 doser
dette året. Dette er en stor økning og godt
jobbet av rasen. Det blir spennende å se hva
2017 vil bringe.

stikken fra 2014 så var det 31 % økning og 25
flere doser. Vi tror 2017 kan gi enda høyere tall.

Simmental
Simmental er også en av rasene som har utmerket seg godt i seminåret 2016. Hele 22 %
økning og 401 flere brukte doser enn i 2015.
I 2014 viste statistikken 8 % økning som da
tilsvarte 120 doser. Da ser man at semin
bruken virkelig har gått fremover for rasen.
Det er godt jobbet av Simmental og vi håper
dette fortsetter også dette året.

Galloway
Galloway kan vise til 51 % økning som til
svarer 35 doser. Galloway har holdt seg stabilt
på rundt 60 brukte doser tidligere år, men
gjorde da et stort hopp i 2016. Fortsett den
gode jobben i 2017.

Raser uten nasjonalt avlsarbeid
Det er viktig å tenke på at når vi ser på stati
stikken til rasene med mindre populasjoner at
endringene i % vil gi store utslag. Det er derfor mer interessant å se på endring i antall
doser. Da får man et mer riktig bilde på hvor
store endringene er. Totalt sett så ser vi at
nesten alle rasene uten nasjonalt avlsarbeid
har hatt en økning. Dette er veldig bra for
avlsframgangen for rasene uten nasjonalt
avlsarbeid.
Blonde d’Aquitaine
Blonde har I 2016 nesten doblet seminsalget
sammenliknet med 2015 og ligger på 84 %
økning som tilsvarer 81 doser. Ser vi på stati

Dexter
Dexter ligger i 2016 med 4 færre doser sammenliknet med 2015, dette er få antall doser og
det vil bli spennende å se hva som skjer i semin
året 2017. Ser man på tall fra 2014 så er det
fortsatt en god utvikling i seminbruk på Dexter.

Highland Cattle
For Highland har i 2016 blitt brukt 7 doser
mindre enn i 2015. Dette er ingen stor nedgang da man ser at det fra 2014 har blitt
nesten en fordobling i seminbruken sammenliknet med 2016. 2017 blir et spennende år.
Tiroler Grauvieh
Tiroler har også i 2016 hatt en økning i seminbruk. 18 % økning og 60 flere brukte doser.
Dette er veldig bra for rasen og vi håper at vi
kan se ytterligere økning i året som kommer.
Melkesimmental
Seminbruken av Melkesimmental er stadig på
tur oppover og vi kan i 2016 se en økning på
14 % som tilsvarer 450 doser. Fra 2952 brukte
doser i 2014 er det nå i 2016 brukt 3641 doser.

Okse
barometeret

24% økning i seminsalget! Det er godt jobbet! Her finner dere en oversikt over de fem mest brukte
oksene innenfor hver kategori; eliteokser, ungokser og importokser. Tallene baserer seg på rapporterte
insemineringer på ammeku og melkeku for seminåret 2015 – 2016.

Eliteokser

med eliteokse kan man tilpasse oksevalget til
hver enkelt ku. De to mest brukte eliteoksene
i 2016 er to «gamle travere», og begge to har
holdt på eliteoksestatusen i 2017 også. Espen
av Bakke har bidratt med gode mor- og fødselsegenskaper i flere år, men nå begynner dessverre semin lageret å bli svært begrenset.
Tabell 1. De fem mest brukte eliteoksene i 2016
Seminnr. Navn
Rase
Antall insemineringer
70079
Espen av Bakke
Charolais
598
72091
Farmann av Dovre
Limousin
546
70104
KB Granit
Charolais
368
70089
Felix av Finsrud
Charolais
345
70106
Gideon av Stang
Charolais
286

Avlskonsulent · TYR

Som bonde er det å bruke eliteokse noe av det
sikreste du kan gjøre. Det er kun de beste
oksene som får denne statusen, og avlsverdiene
har god sikkerhet på grunn av at informasjon fra
avkom også blir medberegnet. Ved å inseminere

Solvei Cottis Hoff · tlf. 952 90 857

70079 Espen av Bakke 

foto: jan arve kristiansen

Ungokser
Ungokser har mindre sikre avlsverdier fordi de
baserer seg på mindre informasjon. Disse
oksene er ikke avkomsgransket, men baserer
avlsverdier på informasjon om oksen sjøl og
dens slektninger. Når man inseminerer med
ungokse er det svært viktig å registrere informasjon om avkommet som f.eks. fødselsforløp

72179 Jovial av Utgårdstrøen PP


foto: hvem

Tabell 2. De fem mest brukte ungoksene i 2016
Seminnr. Navn
Rase
72179
Jovial av Utgårdstrøen PP
Limousin
70150
Joker av Dillerud PP
Charolais
70145
KB Jonas 661
Charolais
72175
Javardage av Utgårdstrøen
Limousin
70147
Jonar av Bakke
Charolais

Importokser med nasjonalt avlsarbeid
De norske populasjonene er relativt små, så
for å opprettholde en viss genetisk variasjon

70154 Cabrel

og vekter slik at oksen får sikrere avlsverdier. I
2016 ble to ungokser brukt over 1000 ganger!
Fellestrekk for oksene er at begge er homo
zygot kollet. Stor bruk av ungoksene er meget
bra, men vel så viktig er det at alle ungoksene
av en rase blir brukt så mye som mulig, slik at
de kan få en god og sikker avkomsgransking og
vurderes som eliteokser.
Antall insemineringer
1 501
1 098
943
867
827

importeres det noe avlsmateriale. Import
oksene skal samsvare med de norske avls
målene og slik bidra til avlsmessig fremgang.

Tabell 3. De fem mest brukte importoksene med nasjonalt avlsarbeid i 2016
Seminnr. Navn
Rase
Ant. insemineringer Nasjonalitet
70154
Cabrel
Charolais
139
Frankrike
72169
Favars
Limousin
122
Frankrike
74062
Netherton Americano M703 Angus
117
England
72181
Edakkya
Limousin
111
Frankrike
72183
Ibiza PP
Limousin
109
Tyskland

Importokser uten nasjonalt avlsarbeid
TYR organiserer import for fem raser som ikke
har store nok populasjoner til at det er mulig å
drive nasjonal avl. Disse rasene er Belted Gallo
way, Tiroler Grauvieh, Blonde d’Aquitaine,
Highland Cattle og Dexter. Siden de norske
populasjonene er små er det veldig viktig å ha

76047 Orcus

fokus på å unngå innavl. For dere som driver
med renraseavl vil dette være viktig ved valg av
seminokse også. Tiroler er den av rasene uten
nasjonalt avlsarbeid som det brukes mest semin
av og for 2016 troner de også topp-5 lista med
én inseminering mer enn nr. 2.

Tabell 4. De fem mest brukte importoksene uten nasjonalt avlsarbeid i 2016
Seminnr. Navn
Rase
Ant. insemineringer Nasjonalitet
76047 Orcus
Tiroler Grauvieh
76
Østerrike
75018
Angelo
Blonde d'aquitaine
75
Frankrike
England
79508 Southfield Major Ronaldo Belted Galloway
57
76044 Casso
Tiroler Grauvieh
53
Østerrike
76054 Carlo
Tiroler Grauvieh
46
Østerrike
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Are Angus er Aktiv Avlsbesetning
Are Angus drives fra en gård i Bokn kommune, som er en liten øykommune nord
i Rogaland med ca. 800 innbyggere. Det er Tom Are som driver Are Angus.
Han er oppvokst på gård, men denne hadde han i utgangspunktet ikke odel til.
Derfor gikk han som 19-åring ut og kjøpte seg gård på det åpne markedet.
Org.- og infosjef · TYR

Guro Alderslyst · tlf. 905 52 820

På hjemgården drev faren med Aberdeen
Angus hvor de første angusene kom til gårds
i 1987 – og han var Aktiv Avlsbesetning
nesten helt fra TYR startet med Aktiv Avls
besetninger og frem til 2009. Faren solgte
besetningen i 2011 for å satse mer på fiske
og gikk over til sau.
Tom liker kyr og på gården han kjøpte var
det er hønsehus som var omgjort til sau,
dette gjorde han om til løsdriftsfjøs – og han
kjøpte dyr fra faren sin. Besetningen har vokst
til om lag 25 kalvinger per år – og i 2015
oppfylte Are Angus vilkårene for å bli Aktiv
Avlsbesetning.

Leier fem gårder
Foruten om gården Tom kjøpte, leier han fem
andre gårder. Dette utgjør til sammen om lag
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240 dekar dyrket mark, 300 dekar innmarksbeite og 2000 dekar inngjerdet utmark. På
noen av eiendommene har han ti års leiekontrakter, mens andre steder er det nesten ingen
kontrakt. Dette kan være en utfordringer når
en skal investere, gjerde og ordne leiearealet.
Foruten om å drive AreAngus, jobber Tom
som kuldeteknikker på Statoils Gassanlegg på
Kårstø, og han og samboer Agata, har vesle
Wanda på ett og et halvt år, så tiden går.
Likevel tok Tom seg tid til å delta på seminaret for Aktive Avlsbesetninger i Stavanger 09.
og 10. januar. Dette er et nytt tiltak fra Team
Avl rettet mot de som allerede er godkjent
som Aktiv Avlsbesetning, og de som nesten
oppfyller kravene. «Kurset var både nyttig og
positivt i den forstand at vi både fikk faglig
påfyll og mulighet for sosialomgang med
andre Aktive Avlsbesetninger» sier Tom.

Krav og forpliktelser
Det å være Aktiv Avlsesetning innebærer en
del krav og forpliktelser. Blant annet skal dyra
veies, og vekta registreres. Jeg ber Tom forklare hvordan han i praksis ordner dette. «Jo,
det er veldig greit. Jeg har en veieplatting i
mellomgangen ved kalvingsbingene. Når
kalven er nyfødt løfter jeg den opp og går ut
på plattingen selv. Jeg synes det går greit på
denne måten – noe unøyaktighet kan det bli.
Men ikke verre enn at det går. Neste gang
kalven veies er ved avvenning fra mora (ca.
200 dager) – da kjører jeg ut på beite, henter kalvene og setter de inn i fjøset. I fjøset
behandler vi mot lus og snyltere, klipper dem
og veier dem. Neste veiing er omtrent på
disse tider når dyra er ca ett år (365 dagers
vekt). Når dyra er veid er det å legge tallene
inn i Storfekjøttkontrollen.»

Avlsplan i Storfekjøtt
kontrollen
Et av målene for både TYR og Animalia for 2017 er å få publisert
en elektronisk avlsplan i Storfekjøttkontrollen. Her vil bonden da
kunne hente fram aktuelle okser, og programmet vil foreslå hvilke
kyr og kviger i besetningen som bør bedekkes eller insemineres
med hvilken okse, basert på dyrenes totalindeks. Siden systemet
baserer seg på indekser vil avlsplanen først og fremst gjelde for de
fem rasene med nasjonalt avlsarbeid, men det er planlagt å finne
løsninger for en avlsplan også for krysningsbesetninger. Det er
et mål at avlsplanen for renrasebesetninger skal være ferdig før
sommeren 2017.

Fornøyd bonde med Aktiv Avlsbesetning.

Foto: Privat

De Aktive Avlsbesetningene plikter også å melde på kalver til
test, dersom de har noen. I fjor var oksen fra Tom Are – 31307
Kardinal av Are. Denne oksen oppnådde nest høyest rangtall
totalt med 109. Han ble betegnet som en okse som er bra på
fødselsforløp og produksjon med tradisjonelle trygge linjer.
I år er det Lexus av Are som står på Staur – oksen er ferdig i
test 02.02.17, men vi rekker dessverre ikke å få med noen eksteriørbedømming av denne i TYR Magasinet. Men i forhold til tilvekst
har oksen skilt seg godt ut. I følge fagansvarlig avl Kristian Heggelund, så ligger Lexus godt an før alle kåringer og den slags er
medregnet. På mellomregningene har Lexus hatt en tilvekst fra
2218 g/dag til 1777 g/dag i testperioden sin. Oksen er etter den
amerikanskeimporten SAV Solid Gold. Mora er ei voksen ku født i
2009 hvis far er Victor av Selotten. Oldemor til Lexus er Toril av
Hovda som var den første anguskua far til Tom hadde. Denne kua
kan spores tilbake til de første importene av Angus til Norge på
femtitallet. Hun var også mor til seminoksen Nemesis og mormor
til Comet Av Are.

BILDER!
TYR ØNSKER SEG BILDER AV ALLE RASER, OKSER,
KYR OG KALVER – BILDENE MÅ VÆRE TATT UTENDØRS OG ALLER HELST MED FOTOAPPARAT.
Bilder tatt med mobilkamera egner seg som regel ikke
så godt til trykk på papir, men de kan gjerne benyttes
på nettsider etc.
Fotograf vil bli kreditert så lenge det er opplyst
om hvem det er.
Dersom det er folk med på bildene forutsetter vi at
disse har godtatt at bildet brukes av TYR. Bildene vil
kunne bli brukt i alle våre publikasjoner.
Fotografer og send på mail til guro@tyr.no

Nybygg
Tom vokste som sagt opp på gård som han ikke hadde odel til i
utgangspunktet, men nå har den som hadde odel skrevet fra seg
denne – og det jobbes med overtagelse av hjemgården i disse
dager. På den gården er det 70 vinterfôra sau – og de skal be
holdes. Men det skal bygges nytt fjøs til ammekua. Det skal
bygges for i hvertfall 60 – om ikke 75 kalvinge. På grunn av at
han har holdt på å bygge seg opp de siste årene, har det ikke
vært snakk om noe livdyrsalg, og bare dyr som skulle utrangeres
på grunn av klauver, lynne eller lignende har blitt slaktet – og med
den planlagte økninga i besetningen, så blir det nok ikke så mye
livdyrsalg de første årene heller. Tom har krysset inn noe annet
enn Angus i sin besetning. Men han har havnet på at med det
ressursgrunnlaget han har tilgang til, så er det Angus som passer
best. Han erfarte at Angusen kom «feit og fin» tilbake fra utmarksbeitet, mens kryssningene ikke på langt nær utnytta beitet like bra.

Oppfordrer andre til å satse på Aktiv Avl
Tom synes det er artig med avl og det er givende å være Aktiv
avlsbesetning. Det er noen krav, men det gir også fordeler – for
eksempel på pris ved stambokføring og mulighet for gratis kåring.
Dessuten gir det drifta di og besetningen din et kvalitetsstempel
som er godt å ha med seg.

Rydde opp
i økonomien?
FÅ SAMLET ALL GJELD I ETT LÅN
MED SIKKERHET I DIN EGEN BOLIG!

BOLIGLÅN FRA 2,35 % RENTE
Pr.mnd. Eff.rente Totalkostnad

Lånebeløp

Løpetid

1.500.000

30 år

5.860

2,44

2.109.764

2.500.000

30 år

9.734

2,42

3.504.290

3.500.000

30 år

13.608

2,40

4.898.810

FOR YTTERLIGERE
INFORMASJON:

www
s.no
Tlf. 40 60 07 00

Låneeksempel fra eksterne tilbydere
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Dyr som er i eller nær brunst har lett for å samle seg og utøve brunstatferd mot hverandre. Dette kalles en seksuelt aktiv gruppe. Kyr som ikke er i brunst kan
også bli med på morroa – dette kaller vi medløpere. På dette bildet ser vi at kviga til venstre hviler hodet på krysset til kviga foran, som igjen snuser bak på
kua framfor seg. Dette er eksempler på brunstatferd, og viktig å ta med i vurderingen.

Brunst og brunstkontroll hos kjøttfe
Økning i seminandelen er ønskelig for å få raskere avlsframgang og for å bedre produktiviteten i enkeltbesetningene. I denne artikkelen beskrives brunst hos kjøttfe og det beskrives
en del hjelpemidler for å få til brunstkontroll og inseminering i egen besetning.
Tekst · Per Kristian Groseth
Foto · Per Kristian Groseth · Christina Blakstad

Kunstig sædoverføring er anslått å være den
nyvinningen som har hatt størst innvirkning på
effektiviteten i husdyrproduksjonen. Foreløpig
insemineres en relativt liten andel av norske
ammekyr. Det er mange fordeler ved å øke
seminandelen. Økning i seminandelen vil gi en
raskere framgang i avlsarbeidet for norske
kjøttferaser. I det praktiske avlsarbeidet i hver
enkelt besetning gjør inseminering det mulig å
tilpasse oksevalg til enkeltkyr. Kyrne i en besetning er som regel svært forskjellige, og det
er sjelden slik at en okse passer til hele besetningen. Ved bruk av semin kan en kombinere
okser som er sterke på en egenskap med kyr
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som en vet har svakheter innen den samme
egenskapen, og en kan med god sikkerhet
velge lettkalvere til kviger. Ved inseminering
minsker en også risikoen for å dra arvelige
sjukdommer og disposisjoner inn i besetningen, både fordi det vil bli brukt flere forskjellige okser, og fordi en vet mer om disse oksene da de brukes i flere besetninger. Seksuelt
overførbare sjukdommer har tidligere vært
svært tapsbringende i Norge. Noen husker
sikkert vibriose, også kalt smittsom kasting,
som blir forårsaket av en bakterie. Denne
sjukdommen ble helt borte i forbindelse med
at kunstig sædoverføring ble innført for noen
tiår siden. Slike sjukdommer kan godt dukke
opp igjen hos kjøttfe, der naturlig bedekning
er vanlig, og det kan hende at de forekommer i
dag uten at vi vet om det. Sist men ikke minst

risikerer oksen en HMS-risiko for gårdbrukeren
og de ansatte som steller i besetningen. Gjennomsnittlig er det en dødsulykke med storfe
årlig i landet, og i en del av tilfellene er en
gårdsokse involvert.

Brunstobservasjon hos kjøttfe
Flere produsenter som har gått over fra
mjølkeku til kjøttfe angir at det er vanskeligere
å observere brunst hos kjøttfe enn hos mjølkeku. I undersøkelser som er gjort er det hos
kjøttfe funnet tilsvarende brunstlengde og
antall oppritt per brunst som beskrevet hos
mjølkeku. NVH og Geno har i utprøving av et
aktivitetsmålingssystem (se artikkel senere i
dette bladet) funnet at kjøttfe gir lavere utslag
ved aktivitetsmåling enn mjølkeku. Det virker
som det generelle aktivitetsnivået i forbindelse

I brunst er slimet klart og det
kan trekkes ut i tråder. Luft
blærer i slimet er et godt tegn.

I brunst blir de ytre kjønnsorga
nene litt oppsvulmet og slim
hinna blir rødere. Her sees også
slim på halen.

med brunst er lavere hos kjøttfe på grunn av
at de er mer sedate enn mjølkekyr.
Brunsten er definert som den perioden kua
er mottakelig for oksen. Selve brunsten varer i
gjennomsnitt 18 timer. Gjennom hele denne
perioden er kua aktiv og utfører brunstaktivitet rettet mot andre kyr (ridebrunst). Slik
aktivitet omfatter først og fremst ridning, men
også andre brunsttegn som snusing bak på
andre kyr, hviling av hodet på krysset på andre
kyr, hodeknuffing og at de følger etter og jager
opp andre kyr. Denne aktiviteten er gjerne
rettet mot andre kyr som er i brunst, og brunstige kyr samler seg gjerne i såkalte seksuelt
aktive grupper. I siste del av ridebrunsten er
kua mottakelig for brunstatferd fra andre kyr,
og hun står for oppritt fra andre kyr. Dette
kaller vi ståbrunst, og ståbrunst er selve gullstandarden blant brunstsymptomene. Dessverre er det ikke alle kyr som viser ståbrunst,
og det er ikke sikkert kyrne viser dette tegnet
mens vi er der for å se det. Derfor er de sekundære brunsttegnene viktige for å oppdage
flest mulig brunster. Flere av disse tegnene kan
vi se også utenfor brunst, derfor er det viktig
å tolke disse med forsiktighet. Andre tegn på
at det har vært rideaktivitet er at kua/kviga er
svett eller at det er slitt bort hår på halerota.
Det er sterkere brunsttegn og lengre brunst
når flere kyr er i brunst samtidig. Oppstalling
og driftsforhold har stor betydning for både
brunststyrke og -lengde.
Sliming og blødning er en viktig del av
brunstkontrollen. Slim kan sees i dagene før
brunst (forbrunsten), men i denne perioden er
slimet tjukt, seigt og grålig. Etter hvert i forbrunsten blir slimet tynnere, klarere og mer
vannaktig. I selve brunsten hovner kjønnsleppene opp, og slimhinnen i skjeden blir rød og
glinsende. Slimet er i denne fasen klart, klebrig
og kan trekkes ut i tråder. Ett til to døgn etter

Etter brunst blir kua rolig, men
sparsomt og seigt slim kan obser
veres. Hos drøyt halvparten av
kyra og en større andel av kvigene
er det blod i slimet 1 – 2 dager
etter brunst.

brunsten ser man blødning hos cirka halv
parten av kyrne og tre fjerdedeler av kvigene.

Riktig inseminasjonstidspunkt
Riktig tidspunkt for inseminering er siste
halvdel av brunsten inntil 12 timer etter brunstens slutt. En praktisk måte å håndtere dette
på er å bruke 12-timersregelen. Kyr som observeres i brunst første gang om morgenen
insemineres senere samme dag, mens kyr som
observeres i brunst først om ettermiddagen
insemineres dagen etter. Forsøk tyder på at
klokkeslettet det insemineres på ikke har betydning dersom man treffer riktig dag. Unn
taket er dersom en ser brunst om ettermid
dagen, venter til dagen etter og kua ikke viser
bunstatferd. Da er det sannsynlig at denne
kua har hatt en kort brunst, og hun bør
insemineres tidlig på dagen.

Rutiner i forbindelse med brunst
kontroll og inseminering
God brunstkontroll krever at en bruker en del
tid på å observere dyra. En fanger opp flere
brunster jo flere runder man går for å se etter
brunst, og fire runder med brunstkontroll per
dag anbefales. Det er viktig å gjennomføre
brunstkontrollen når det er rolig i fjøset, det
vil si at fôring ikke er et godt tidspunkt for
brunstkontroll. Dersom en kan observere dyra
fra avstand er det absolutt en fordel, for eksempel gjennom et vindu. Når kyrne ligger er
det gunstig å gå en runde for å se etter slimdammer bak kyrne. Dersom en ser blødning er
dette et sikkert tegn på at kua har vært i brunst
og et viktig referansepunkt for neste syklus.
Det er viktig å notere ned alle observasjoner slik at en kan sammenlikne med tidligere
notater og finne best mulig inseminasjonstidspunkt hos kyr som en ikke ser tydelige brunsttegn på. Brunstkalender har blitt sendt ut

sammen med TYRmagasinet og kan bestilles
fra Geno og TYR. Den er et nyttig hjelpemiddel, fordi man enkelt kan sammenlikne med
tidligere observasjoner hvis de som observerer
brunst er flinke til å notere alt de ser. Gode
rutiner for notering er ekstra viktige dersom
det er flere som steller i fjøset.
En stor del av kjøttfebesetningene har konsentrert kalvingssesong om våren, og slipper
kyr med kalv på beite om sommeren. I et slikt
driftsopplegg er en avhengig av å få kalv i
kyrne ganske raskt, og det er ingen hemmelighet at oksen ofte er en bedre brunstobservatør enn hans tobeinte kolleger. En praktisk
tilnærming kan derfor være å inseminere i
starten av bedekningssesongen og deretter
slippe med oksen slik at han kan bedekke
resten av kyrne.
Brunstobservasjon er nyttig selv i de besetningene som bruker gårdsokse. Dersom en
noterer tidspunkt for bedekning kan en med
ganske god sikkerhet forutsi kalvingstidspunktet. Videre er det en høy andel av oksene våre
som har nedsatt fruktbarhet. Det er nesten
ingen okser som undersøkes for sædkvalitet
og rideevne før bedekningssesongen (unn
taket er seminoksene), og en har ingen garanti
for at oksen virkelig gjør jobben. Dersom
oksen gjør det han skal vil vi forvente å se
kyrne i brunst i den første treukerssyklusen,
deretter vil det bli roligere. God brunstkontroll
vil avdekke eventuelle avvik her slik at en kan
gjøre tiltak så tidlig som mulig.

Hjelpemidler i brunstkontrollen
Det er flere typer elektroniske aktivitetsmålere
i bruk i Norge. Alle typer aktivitetsmålere
fungerer etter samme prinsipp. Når kua/kviga
er brunstig, vil den bevege seg betydelig mer
enn utenom brunst. Perioden med forhøyet
aktivitet opptrer ca. 20 – 30 timer før eggløsning. Alle typer aktivitetsmålere fungerer etter
samme prinsipp. Når kua/kviga er brunstig, vil
den bevege seg betydelig mer enn utenom
brunst. Et eksempel på aktivitetsmålingssystem er Heatime, som forhandles av Geno.
Dette systemet består av en transponder, en
antenne og en dataenhet med skjerm. Transponderen sitter på halsen på dyret og samler
informasjon om dyrets aktivitet, som sendes
til dataenheten som behandler dataene og gir
bonden et varsel når kua er i brunst.
Flere typer brunstindikatorer er også tilgjengelige på markedet. Dette er relativt enkle
hjelpemidler som viser at kua har blitt ridd på.
Estrotect er et eksempel på en slik rideindikator som fungerer like enkelt som et skrapelodd. Denne består av en merkelapp som
klistres på kuas kryss litt foran halerota.
Merkelappen har en sterk farge med en sølvfilm over. Sølvfilmen skrapes av når kua blir
ridd på, og slik indikeres det at kua er i brunst.
Dette patentet kan ikke benyttes i besetninger
med kubørste, da det fort vil bli veldig mange
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bein. Dersom okser og kviger oppstalles i samme rom, for eksempel i
binger ved siden av hverandre, har mange lesere helt sikkert observert
at oksene er svært interesserte i det som foregår på andre siden av
bingeskille. Ofte vil også den brunstige kviga oppsøke kontakt. Slik
oppstalling har likevel store ulemper, da interessen i oksebingen kan bli
så stor at det skjer skader i forbindelse med ridning og herjing. Mange
lesere har sikkert observert at det er enkelt å se brunst hvis det går litt
store oksekalver sammen med kyrne som skal insemineres. Det blir
ganske fort en lang hale av ivrige oksekalver etter den kua som er i
brunst. I andre land er det vanligere å bruke en «teaser bull» som konsulent. Dette er en okse som har fått kuttet sædlederne ved et kirurgisk
inngrep gjort av veterinær. Oksen har dermed har full kjønnsdrift uten
at den er forplantningsdyktig.

Brunstsynkronisering

Kua foran står for ridning, hun er i ståbrunst. Dette er det aller sikreste
brunsttegnet. Kua som rir er sannsynligvis i ridebrunst, som er før, under og
litt etter ståbrunsten.
falske positive. Det kan også dukke opp falske positive dersom det blir
ridd på dyr som ikke er i brunst. Det finnes andre produkter på markedet som aktiveres ved oppritt. Noen virker ved at farge klemmes ut av
en ampulle ved kombinert trykk og varme fra dyret som rir, mens andre
igjen aktiveres elektronisk.
Sist men ikke minst finnes det brunstkontrollører som går på fire

Internasjonalt er brunstsynkronisering et mye brukt hjelpemiddel i
reproduksjonsarbeidet på storfe. To synkroniseringsprogrammer er
brukt i Norge. I det første programmet gis kyr og kviger to sprøyter
med prostaglandiner med elleve dagers mellomrom. Alle synkroniserte
kyr og kviger insemineres tredje og fjerde dagen etter siste sprøyte. I
det andre programmet gis kyr og kviger en progesteronspiral som ligger
i skjeden i sju til tolv dager. Dagen før spiralen dras ut gis en sprøyte
prostaglandiner. De synkroniserte kyrne og kvigene insemineres andre
og tredje dagen etter at spiralen er dratt ut. Ved brunstsynkronisering
vil drektighetsresultatene være avhengige av blant annet av ernæringsmessig status og om kyrne er i syklus.
I Norge er vi tilbakeholdne med å bruke hormonbehandling rutinemessig hos produksjonsdyr. Likevel kan det være hensiktsmessig å
benytte brunstsynkronisering for eksempel for å komme i gang med
inseminering i en besetning, eller for å legge til rette for inseminering
før kyrne slippes med okse på beite, da det ofte er knapp tid til å få
inseminert kyr med vårkalving før beiteslipp.

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.

26 | TYRmagasinet · 1 · 2017

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

72179 Jovial av Utgårdstrøen PP

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

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

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

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

Påmelding
For at oksen skal være aktuell for test,
må følgende være oppfylt:
•   Oksen må være født mellom 21.12.16
og 31.03.17.
•   Oksen må være stambokførbar og av en av
rasene Limousin, Charolais, Hereford, Aberdeen Angus eller Simmental.
•   De ulike raselagene har kommet med ønsker
om hvilke okser de ønsker å teste kalver etter.
Prioriterte fedre er oppgitt i oksekatalogen
2016. Kontakt TYR eller raselagets avlsutvalg
dersom du trenger informasjon om dette.

•   Oksen må være normalt eller lett født.
•   Oksens fødselsvekt må ikke være for høy
(se regelverk på www.tyr.no).
•   Oksen må være innmeldt i Storfekjøtt
kontrollen, ha innrapportert fødselsvekt og
ha egen avlsverdi. Anbefalt forbokstav for
2017 er M.
•   Regelverk for fenotypetest av Kjøttfe
i Norge kan leses på www.tyr.no.
•   Benyttet sæd og/eller embryo fra utlandet
de siste fem år, samt levende importete dyr
i samme periode skal være importert i henhold til KOORIMPs regelverk. Utenlandsk
sæd/embryo importert etter 01.07.2011,
skal ha oppfylt KOORIMPs tilleggskrav til
dokumentasjon ved importtidspunktet.
•   Besetningen kan ikke ha sæd/embryo som
ikke overholder KOORIMPs tilleggskrav til
dokumentasjon på privat dunk.
•   Besetningen skal ikke være pålagt veterinære
restriksjoner eller hatt levende importerte
dyr (født i utlandet) inn i besetningen siste
tre år.
•   Spørsmål kontakt Kristian på
tlf. 951 34 105 eller kristianh@tyr.no.
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HJØRNE

Dobbeltmuskulatur
Administrasjonen i TYR har fått noen henvendelser og spørsmål
om dobbeltmuskulatur, og de ulike mutasjonene som fører til
dette. Forskerens hjørne vil derfor denne gangen ta for seg
dobbeltmuskulatur som tema.
Mutasjoner

Effekter av dobbeltmuskulatur

En mutasjon er en endring i arvematerialet
(DNAet), og oppstår under kopiering av
DNAet når ny kjønnsceller dannes. Muta
sjonen kan være at et eller flere basepar i
DNA-tråden fjernes, legges til eller byttes ut
med et annet basepar, eller at en kortere eller
lengre rekke med basepar forsvinner eller
legges til. Dersom mutasjonen oppstår i en
del av DNAet som koder for et protein kan
den føre til at «oppskriften» blir feil, og pro
teinet får en annen virkning enn det opprinnelig var ment, eller at proteinet blir satt helt
ut av funksjon. Mutasjoner kan ha større eller
mindre (eller ingen) effekt på individet, i både
positiv og negativ retning, og er en essensiell
del av evolusjonen og artsmangfoldet i
verden.

Dobbeltmuskulatur fører ikke bare til økt
muskelvekst, men har også flere negative
konsekvenser. Det er rapportert om indre
organer som er mindre i størrelse enn på
friske dyr, dyr med dobbeltmuskulatur er mer
utsatt for varmestress og har problemer med
nedkjøling i varmt vær, og blodsirkulasjonen
er dårligere og fører til at dyret blir fortere
sliten ved bevegelse i forhold til et normalt
dyr. I tillegg er dobbeltmuskulatur forbundet
med store kalvingsproblemer, både fordi
kalvene er for store, men også fordi kyrne er
for muskelsatt til å kunne klare å kalve uten
hjelp.

Myostatin og mutasjoner i dette genet
Myostatin er et protein som begrenser veksten av muskler i et individ, og styres i stor
grad av ett bestemt gen på genomet. Mutasjoner i dette genet har ført til endringer i
proteindannelsen slik at proteinet mister sin
funksjon i dyr som har en slik mutasjon. Siden
proteinet er satt ut av funksjon vil muskel
veksten ikke begrenses, og dyret vil ha en
ekstrem muskelvekst, såkalt dobbeltmusku
latur. Dobbeltmuskulatur og mutasjoner i
myostatingenet finnes ikke bare hos storfe,
men er også oppdaget i blant annet Texel-sau
og Whippet-hunder, og også hos mennesker.
Det finnes ni ulike mutasjoner i myostatingenet hos storfe, hvorav flere av mutasjonene
er begrenset til spesifikke raser. Seks av mutasjonene er degenerative, altså at de setter
proteinet helt ut av funksjon, mens tre av
mutasjonene er «konservative» og har en langt
mindre effekt og vil kun gi en begrenset økt
muskelmasse. Det er kun to raser som bevisst
har avlet på degenerative mutasjoner for
dobbeltmuskulatur, disse er Belgisk Blå og
Piemontese.
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Kartlegging av mutasjoner
i norsk kjøttfe
I 2011 hadde TYR i samarbeid med Biobank
og Høyskolen i Hedmark et forskningsprosjekt
for å kartlegge forekomsten av mutasjoner for
dobbeltmuskulatur i den norske kjøttfepopulasjonen, da på de fem rasene med nasjonalt
avlsarbeid. To mutasjoner ble påvist, Q204X
hos Charolais, og F94L hos både Charolais
og Limousin. Charolais med en eller to kopier
av Q204X viste økt muskelmasse, men også
negative trekk i form av lav avlsverdi for kalvingsvansker. Det ble ut fra dette prosjektet
bestemt at mutasjonen skulle fases ut av den
norske Charolais-populasjonen, og okser som
er heterozygote (har en kopi av den muterte
genvarianten) blir ikke tatt inn på fenotypetesten på Staur. Det blir heller ikke importert
sæd fra slike utenlandske okser.
Mutasjonen F94L er en mer konservativ
mutasjon, altså at den ikke har så stor effekt
som bl.a. Q204X. Kartleggingen viste også at
de aller fleste Limousin er homozygote (har to
kopier) for mutasjonen, noe som også er vist
på Limousin i studier fra andre land. For
denne mutasjonen ble det dermed ikke gjort
noen tiltak, også fordi det ikke så ut til at
F94L påvirket dyrene negativt.

Dobbeltmuskulatur i norsk regelverk
(annen tittel?)
Rådet for dyreetikk uttalte følgende i 1997,
da Belgisk Blå var et tema i norske medier:
Det er vesentlig å kunne holde på en etisk
standard også ved import. Som et aktuelt
eksempel er det etter Rådets syn ikke etisk aksep
tabelt å fôre fram innkjøpte kalver av rasen
belgisk blå til slakt i Norge, selv om keisersnittet
ble utført i Belgia. Likeledes finner ikke Rådet det
akseptabelt å legge inn embryo med dobbelt
muskulaturgenet på norske kyr, selv om dette ikke
skulle medføre kalvingsproblemer. Ved å kjøpe
embryo eller sæd er man med på å opprettholde
avlen av slike dyr andre steder. En produksjon
basert på denne mutanten «vekker allmenne
etiske reaksjoner», som det står i lovteksten,
og er dermed forbudt.
(http://www.radetfordyreetikk.
no/1997/12/avl-etikk/)
I Dyrevelferdsloven § 25.Avl står følgende:
Avl skal fremme egenskaper som gir robuste dyr
med god funksjon og helse.
Det skal ikke drives avl, herunder ved bruk av
genteknologiske metoder, som:
a)  endrer arveanlegget slik at de påvirker dyrs
fysiske eller mentale funksjoner negativt, eller
som viderefører slike arveanlegg.
b)  Reduserer dyrs mulighet til å utøve naturlig
atferd, eller
c)  Vekker allmenne etiske reaksjoner
Dyr med arveanlegg som nevnt i andre ledd, skal
ikke brukes i videre avl.
Det er med basis i denne paragrafen at TYR
og Norsk Charolais har gjort sitt vedtak om
utfasing av mutasjonen Q204X, samt at
Belgisk Blå ikke er ønsket som rase i Norge.
Å avle dyr som er så muskelsatte at normal
bevegelse er vanskelig og kalvingsvanskene er
store vil falle innunder både ledd b) og c)
i paragrafen.

Tilpassa kraftfôr

gir betre resultat
Ein god fôringsstrategi er ofte det som skal til for at du skal nå dine
mål. Hos Fiskå Mølle får du dedikerte rådgjevarar som hjelper deg
å oppnå ein optimal produksjon.

Populære kraftfôr til slakteoksar og ammeku
TOPBULL

NOR500

MAXAMMONBYGG

SAU/LAM APPETITT

Eit robust kraftfôr tilpassa intensivt fôra slakteoksar
(5-7 kg pr dag) på middels surfôrkvalitet.

Valsa norsk bygg med over 4%-poeng ekstra
råprotein. Eit basisk fôr (pH 8,5-9) som gir auka
tilvekst og samtidig tørrare gjødselkonsistens.
Perfekt i fullfôret opp til 7-8 kg pr dag.

Prisgunstig all-round kraftfôr ved fôrstyrke opp til ca
4 kg pr dag på middels surfôr kvalitet. Førstevalet
også til ammeku.

Trass namnet viser erfaringar at eldre kalvar veks og
trivast godt på dette fiber- og proteinrike kraftfôret
sjølv når det gjeast i store mengder.

For ein tilpassa fôringsstrategi til okse og ammeku, kontakt:
Kjell-Rune Vik
Produktsjef drøvtyggerfôr
Mob: 982 61 270

E-post: kjell-rune.vik@fiska.no

FISKÅ MØLLE AS
ROGALAND
Tlf. 51 74 33 00

FISKÅ MØLLE
ETNE AS
Tlf. 53 77 13 77

FISKÅ MØLLE
TRØNDELAG
Tlf. 73 85 90 60

Rogaland

Maren Bjorland
Rådgiver drøvtygger
Mob: 982 61 275

E-post: maren.bjorland@fiska.no

FISKÅ MØLLE
FLISA
Tlf. 62 95 54 44

www.fiska.no
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Ny nettside
Høsten 2016 fikk TYR nettside. Dette var
en nødvendighet for at vi skulle «henge med
i tiden». Den gamle siden hadde dradd seg
langt ut over sine rammer – og den var heller
ikke god på nettbrett og mobil.
En klikkundersøkelse som forteller hvor flertallet av klikkene på siden vår kommer fra,
viset at det var helt nødvendig med ei side
som fungerer bra på nettbrett og mobil. Vi
ønsket også en opprydning i forhold til at
ikke alle raselagene hadde sine sider på vår
plattform.
Vi gikk nå over til en word press løsning
– og vi «freshet» opp utseende på siden noe.
Det er stadig vekk ønske fra noen om at en
skal finne «alt mulig» på forsiden. Dette har vi
forsøkt å besvare ved å lage gode faner og
fire bokser under nyhetsloopen med de temaene vi så på klikkundersøkelsen at var mest
besøkt.
Siden er ellers bygd opp med en fanestruktur på toppen. Drar du musepekeren over
disse fanene får du se undersidene – klikk så
på den under siden du ønsker f.eks styret
– så får du opp styret i TYR.

Øverst på siden
finner du nyhets
loopen – her er til
enhver tid de siste
fem nyhetene fra
TYR. Denne nyhets
loopen inneholder bare nyheter fra admini
strasjonen i TYR. Vi legger ikke ut nyheter
for fylkes- og raselag her.
På høyre side er aktivitetskalenderen. Alle
arrangementer vi får beskjed om, legges hit.
Datoene hvor det skjer noe er merket rødt.
Klikker du på denne datoen får du mer informasjon om det aktuelle arrangementet. Når
raselagene legger ut arrangement i sine kalendere, så kommer ikke dette automatisk opp i
TYRs kalender, dessverre, så husk å sende en
mail til guro@tyr eller christina@tyr slik at
vi får lagt det inn.
Under nyhetsloopen
ligger våre fire bokser
– Aktuelt, Organisasjon, Avl og semin og
Testomgangen. Boksen
Aktuelt vil skifte navn
til for eksempel Auksjon, Årsmøte eller
Ledermøte etter som
hva som er aktuelt. De
andre boksene skal
inneholde informasjon
om det overskrifta
sier.
På høyre side her finner
du flere grønne knapper
oksekatalog, stambokføring,
nyhetsarkiv, Bli medlem i
TYR og Nettbutikk for sædbestilling.
Oksekatalogen viser en
elektronisk utgave av papirversjonen. Raselagene har

mulighet for å legge inn oksekatalogen for
bare sin rase på sin side – men her finner du
alle okser det er mulig å bestille sæd fra.
Stambokføring er den enkelt saken vi har flest
spørsmål om – så her finner du informasjon
om det, nyhetsarkiv er et arkiv over alle saker
som har vært publisert på TYRs side. Bli
medlem i TYR fører deg til et skjema hvor du
kan registrere deg som medlem og Nettbutikk
for sædbestilling fører direkte til Genos nettbutikk.

Fylkeslagene
Når det gjelder fylkeslagene har vi i TYR sagt
at det er vi som skal legge ut for dem. Alle
fylkeslag har fått en side under fanen fylkeslag – og alle fylkeslag har fått en Hva skjer
side
Det er fylkeslagets ansvar å sende inn
informasjon om sine arrangementer tidsnok
– meldinger vi får klokken 14.00 dagen før er
det egentlig ingen vits i å legge ut – og de vil
ikke komme i nyhetsloopen til TYR uansett.
Send inn til christina@tyr.no eller
guro@tyr.no
Nederst på siden –finner du

Denne er det lov til å bruke.

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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FØLG
OSS PÅ

FORMEL Ammeku Konsentrat

Den enkle løsningen!
Med denne kraftfôrblandingen er du
sikker på at ammekua får i seg nok
vitaminer, mineraler og protein.
Gi FORMEL Ammeku Konsentrat i
innefôringsperioden!

FORMEL
Ammeku Konsentrat
• Dekker vitamin- og mineralbehovet når det blir gitt i
anbefalte mengder.
• Inneholder 25 % råprotein
– passer godt sammen med
proteinfattig grovfôr.
• Høgt innhold av E-vitamin og
nok selen. Dekking av behovet
for mineraler og vitaminer er
avgjørende for dyrehelse og
velferd.

Felleskjøpet er størst på fôr i Norge!
www.felleskjopet.no • www.fkra.no

Ammeku_konsentrat_210 x 297_2016_fkra+fk.indd 1

15.09.2016 08:57:19
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Smart fôring i praksis

ua. Smart for bonden!
Bra for k

«Smart fôring» er de beste produktene på markedet, satt i system av våre dyktige fagfolk.
Et nytt fôringsanlegg reduserer arbeidsmengden i fjøset. Kundene er selvsagt sikret god oppfølging
av våre dyktige servicefolk både under og etter montering.

Lely Vector

– markedets mest innovative
fôringssystem. Lely Vector fylles ved
hjelp av kran i Lely fôrkjøkken eller
Serigstad Exact Feeder.

Serigstad Exactfeed
– rundballekutter med integrert
magasin som automatiserer
grovfôrhåndteringa.

www.fjossystemer.no

Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no
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Sør
3178 Våle
Tlf. 33 30 69 61
sor@fjossystemer.no

BVL Stasjonær fullfôrblander
– vertikale kvalitetsblandere
i størrelser fra 6,5 til 25 m3.

Takutfôring fra Fjøssystemer
– fleksibelt system for automatisk
utfôring på én eller to sider
på fôrbrettet. Kan leveres med
applikasjon til mobiltelefon.

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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TYR ROGALAND

En knallstart på et aktivt år
for TYR Rogaland

Helgen 13. – 15. januar blåste TYR Rogaland
i gang årets aktiviteter med å arrangere ammekukurs for etablerte ammeku bønder, nybegynnere
og de som snuser på ammeku næringen.
TYR Rogaland arrangerte ammeku-kurs på Sand i Ryfylke og nesten 90
personer med interesse for kjøttfenæringen tilbrakte helgen sammen.
Lurer du på hvor Sand i Ryfylke er? Ikke alene om det – som en av
foredragsholderne fra Østlandet spurte om «Er dette en spøk – at vi
skal kjøre ca. tre timer fra flyplassen? På den tiden hadde jeg vært
langt nede i Sverige!» Neida, Rogaland er mer en Jærlandet og i Ryfylke
er det høye fjell og dype fjorder og et flott fjordhotell på kaien på
Sand.
Men over til ammeku-kurset. Faglige tema var; Billige bygg og økonomi, HMS – når ulykken skjer, hva da? Semin vs. gardsokse, Min motivasjon for å være bonde, hvordan lese indekser slik at man velger rett
dyr? Og tredyrskrysninger. Vi hadde oppfordret etablerte medlemmer
til å komme, nettopp fordi vi ønsker at nyetablerte og de som ønsker
å tre inn i næringen skulle få mulighet til å høste av deres erfaring,
samt etablere relasjoner. Da vil terskelen for å ta kontakt i ettertid og
spør om råd/veiledning, be om å få komme på besøk for å se på mulige
løsninger o.l. være kortere. I tillegg kunne de etablerte ha erfarings
utveksling og alle hadde mye sosialt i lag. Innlederne ble også gitt god
tid, slik at det skulle være rom for å stille spørsmål etter hvert. Vi fikk
flere nye medlemmer denne helgen og ble oppfordret til å arrangere
nytt kurs om ett års tid.

Årsmøte TYR Rogaland

Ble avholdt i forlengelsen av ammeku-kurset og Torleif Susort takket av
som leder i TYR Rogaland. Ny leder ble Inger Johanne Bligaard, øvrige
styremedlemmer er: Kathrine Sunde, Andreas Lundegård, Trond Vidar
Berge (ny), Roy Skårland og Finn Eigenes (vara).

Fortsettelsen på aktivitetsåret 2017

Ammeku-kafeer både vår og høst i nord- og sør-Rogaland, sommerarrangement, julemøte og nytt ammeku-kurs. I tillegg har vi flere medlemmer som er
i gang med nybygg og vi skal delta på fjøsåpninger. Vi gleder oss over at det
er så stor interesse for storfekjøtt/ammeku-næringen og mye positivitet
rundt muligheter for å være med å dekke opp underskuddet på storfekjøtt!
Nå gleder vi oss til å møte andre årsmøteutsendinger på Hamar i mars
og ønsker alle fylkes- og raselag godt årsmøte og godt valg!
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Leder

TYR NORDLAND

· TYR NORDLAND

Tekst: Nina Nyheim Skogmo

Kjøttkongressen 2016
Suksessen fra 2015 ble videreført i årets Kjøtt
kongress som ble avholdt 23. og 24. november
på Scandic Meyergården, Mo i Rana.
200, for det meste gårdbrukere, var samlet på
Meyergården til et variert program med både faglig
og motivasjonsbaserte tema.

åpningsforedrag ved styreleder i Norsk Landbrukssamvirke, Trond
Reierstad. Videre kunne deltakerne velge mellom ulike fagtema innen
småfeproduksjon, svineproduksjon og storfeproduksjon (storfe var
igjen oppdelt i ammeku og kjøttproduksjon i melkeproduksjon).
Foruten fagtemaene fikk forsamlingen et forrykende bekjentskap med
Live Skinnes, bedre kjent fra bloggen gardsfruene.no. Det hele ble
avsluttet med «Bondelivet, i gode og tunge dager» en psykologtime
med John Petter Fagerhaug. En time som absolutt kan anbefales.
Kjøttkongressen arrangeres av Kjøtt i Nordland, et 3-årig prosjekt
som eies av Nortura, Tine, Felleskjøpet, Tyr Nordland, Norsvin Nordland, Nordland sau og geit, Nordland Bondelag, Nordland bondeog småbrukerlag. Fylkesmannen i Nordland støtter Kjøtt i Nordland
med BU-midler.

Interessen for Kjøttkongressen er stor. Og det er den gode blandingen
av valgfrie fagforedrag, motivasjonsforedrag og god tid til sosialt samvær med kolleger som skaper interessen det viser tilbakemeldinger fra
deltakerne.
Landbruksdirektøren i Nordland åpnet Kjøttkongressen, etterfulgt av

Årsmøte

Det nye styret består av :
Leder: John Skogmo
Nestleder: Per Ivar Laumann
Kasserer: Oddrun Kyllingmo
Styremedlem: Marita Grønlund
Styremedlem: Arne Jan Midtigård
1. varamedlem: Kåre Furre Moan

Da er årsmøtet til TYR Nordland i boks. Vi fikk besøk av styreleder
Leif Helge Kongshaug og daglig leder Oddbjørn Flataker og det
blei noen gode innlegg og diskusjoner. Vi var 35 på årsmøtet
og ca. 25 på årsmøtemiddagen.

Det avtroppende styret ved styreleder vil med dette takke for seg.

Vi ønsker det nye styret lykke til med det viktige arbeidet fremover i kampen for gode vilkår for ammekunæringa i distriktene.

Melkepumpe
Sikker og
effektiv for
bl.a råmelk og
jurbetennelse.
Enkel i bruk.
Kr 1800,00
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Kuløfter

Refraktometer
0
90,0

Kr 4

Viktig å sjekke kvaliteten
på råmelka. Enkel i bruk.

,00

390

Kr 3

Leveres kompl. med duk i
PVC og løftebøyler.

Fraktfritt ved ordrer over 2000,00 + mva. (med få unntak)

Tlf. 57 69 48 00

www.nessemaskin.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

21.03.2016 09:08:14

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
ningsXAL Firestruck 3Z er sønn av den amerikanske k
lare sø
toppoksen Mr. Fire Water som igjen er sønnesønn
etter a nner
n
av matadoren og morfaroksen LT Wyoming
kollet dre
e, kjøt
Wind. På morsiden ny genetikk fra Medontetsatte m
besetningen. Moderne canadisk kvigeellom
typer.
bedekker som gir tidlig slaktemodne dyr.
Ko
gjerne m
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
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TIROLER GRAUVIEH

Sosial helg med fjøsbesøk og årsmøte
i Tiroler Grauvieh-foreningen
I januar, før det braker løs for fullt med kalving hadde Norsk Tiroler
Grauvieh Forening sitt årsmøte. I den forbindelse var vi på gårdsbesøk
hos styremedlem Kristian Bakke som bor ca. en times kjøretur fra
Gardermoen, i Asker kommune. Kristian startet med ammeku i 2009
og kjøpte fem Tiroler Grauvieh-kyr fra oppdretteren Kjell Hauge i Ise.
Rasen falt godt i smak med sitt behagelige og rolige temperamentet,
og med 520 mål jord og beite var muligheten der for å utvide. Besetningen har økt hvert år, og nå er det 28 på tallet som skal kalve + 10
kviger. Det gamle fjøset ble for lite, så Kristian bestemte seg for å
bygge nytt fjøs for ammekuproduksjon. 2016 gikk med på planlegging
og bygging av fjøset, og allerede i november kunne dyra flytte inn.
Kristian gikk for et kaldfjøs med stålkonstruksjon med trevegger. Fjøset
er åpent på den ene langsiden der det er forbrett med fangfronter.
Bygget er 19 x 30 meter med talleseng og skrapeareal som han bruker
traktoren til å skrape med. Prislappen på bygget landet på 2 500 000
kroner og Innovasjon Norge støttet prosjektet med 500 000 kroner.
Kristian satser på å produsere så mange kalver som mulig som han
selger etter fravenning. Det er plass til 50 kyr, så besetningen skal økes
betraktelig. Fjøset er oppdelt i flere binger med drikkestasjoner med
lunket vann. Han fôrer med rundball og mask, som er et kornavfall fra
ølbryggeri. Kristian har beiterett i Vestmarka der han slipper deler av
besetningen på utmarksbeite om sommeren.
Gratulerer med nytt fjøs, Kristian og lykke til videre med produksjonen!
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Tur til Østerrike

Foreningen planlegger en fagtur til alpene i juli/august 2017.
Styret jobber med program og kommer tilbake med mer
informasjon. Ønsker du å være med? Send oss gjerne en melding:
post@tiroler.no

Stor etterspørsel

Siste åra har foreningen opplevd en veldig stor interesse blant folk
for rasen vår. Dette er vi svært glade får, men vi klarer dessverre ikke
å oppdrive nok livdyr som markedet etterspør. Er du interessert i livdyr,
oppfordrer vi deg allerede nå å ta kontakt med oppdretterne får og
sette deg på venteliste!

Semin

Vi har et stort grunnlag i avlsmaterialet vårt i Norge da vi har vært
flinke til å få inn nye gener via importsæd. Vi bruker ZAR programmet i
Østerrike for å hente ut data og importerer både eliteokser og lovende
ungokser. I 2016 ser vi en økning i sædsalget og håper denne trenden
forsetter. Vi har tatt inn semin av fem nye okser i år og reimport av to,
disse er å finne i TYRs oksekatalog eller på Geno sin side.

Nye kampanjer 2017
•   Tiroler Grauvieh Foreningen gir gratis medlemskap (500 kr)
og t-skjorte til nye medlemmer!
•   Alle medlemmer som benytter semin sponses med 100 kr per kjøpte
dose. K
 vittering sendes til post@tiroler.no og blir utbetalt fortløpende.

Ammekusaken

Tiroler Grauvieh ble ikke godkjent som kjøttferase på melkebruket i
Norge da det kom ny tilskuddsordning for ammeku i 2008. NTGF har
ved flere anledninger påklaget avgjørelsen og forsøkt å få Tiroler Grauvieh godkjent som kjøttferase på melkebruket uten å lykkes med dette.
Begrunnelsen for avslag på søknadene har bl.a. vært at rasen melker for
mye og at den derfor urettmessig kan brukes i melkeproduksjon samtidig som
man mottar ekstra tilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon. Videre under
strekes det at det er viktig med et tydelig skille for å hindre tilskuddsmotivert
omdefinering av dyr mellom melkekyr og ammekyr. Siden 2011 har saken
vært en kasteball mellom departement og direktorat uten at det har
vært mulig å få til en dialog om ny vurdering. I revidert teknisk jordbruksavtale fra desember 2014 ble ansvaret for rasegodkjenning flyttet
fra direktorat til departement og saken må derfor tas opp som del av
jordbruksforhandlingene. Kravet har etter dette vært en del av TYRs
kravdokument, men saken har, så vidt NTGF forstår, ikke blitt en del av
de faktiske forhandlingene. Saken er igjen en del av TYRs krav
dokument og NTGF og TYR jobber nå med å få saken med i de
faktiske forhandlingene.
NTGF mener avslag på godkjenningen er urimelig bl.a. siden Tiroler
melker under halvparten av gjennomsnittsavdråtten per årsku på landsbasis og kan pga. dette ikke defineres som melkeku for «vanlig jordbruksproduksjon» som beskrevet i rundskriv 2014 – 29 fra Landbruksdirektoratet. Videre har Tiroler gode kjøttfeegenskaper, også
sammenlignet med de andre «godkjente» rasene, både når det gjelder
tilvekst, fett og slakteklasse. NTGF mener videre at Tiroler har en av de
beste mordyrene som tilfredsstiller krav og egenskaper som vil bli
etterspurt i fremtidig spesialisert kjøttproduksjon. Vi vil spesielt fremheve lavt vedlikeholdsbehov, gode moregenskaper, gode slakteegenskaper, lette kalvinger og gode bruksegenskaper. En godkjenning av
rasen er meget viktig for de som benytter den som ammeku på melkebruket og for utviklingen av rasen i Norge.
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HEREFORD

Norsk Hereford-forening går inn
i et spennende år
Når Hereford-foreningen ser tilbake på 2016
er det mye positiv, seminsalget har vært godt,
en økning på hele 27% er vi dermed en av de
kjøttferasene med best utvikling i seminbruk.
Livdyrsalget av stambokførte Hereford-dyr
de siste årene har vært godt og vi har nå
større etterspørsel av dyr enn markedet kan
tilby.
Gode var også prisene på Hereford under
kvigeauksjon på Dyrsku’n i 2016 hvor dyrene
oppnådde de høyeste prisene.
Som tidligere omtalt i flere fagtidskrifter fikk
Norsk Herefordavl internasjonal anerkjennelse
med ET-dyrene til Gjermund Birkeli i forbindelse med World Hereford Conference-utstillingen i Uruguay, et av verdens største kjøttfeland.
Hereford-foreningen vil i det videre arbeide
med å fremme rasen og fokuserer på de tre
R’er, som er Robust, Rolig og Ressursutnytter.
Robust – Hereford har færrest dødfødsler,
best overlevelsesevne på kalvene, viser storfekontrollen. En god mordyrrase som passer inn
i både krysnings- og renavl.
Hereford-dyrene kan gjerne ha utedrift hele
året, med bare tilgang til leskur – tre vegger,
tak og tørt liggeunderlag.
Rolig – Hereford er kjent for sitt gode lynne
og som danskene sier «Hereford er rasen for
hele familien».
Ressursutnytter – Hereford-oksene som
står i test på Staur i år har en tilvekst på linje
med tyngre raser med 1,5 til 2 kg mindre
kraftfôr om dagen.
Det viser at vår Hereford er en rase som
fungerer godt på grovfôr og er egnet til å nå
målsettingen om økt storfekjøttproduksjon på
beite og grovfôr. Økt bruk av beite – grovfôr
til storfekjøttproduksjon er i tråd med det
landbruksmyndighetene har signalisert og
TYR har fremmet i sitt kravdokument til
«Jordbruksforhandlingene».

Avlsutvalget
Avlsutvalget i Hereford-foreningen, ser frem
mot fortsatt oppgang i seminsalget.
Inseminering er den billigste og sikreste
veien til avlsfremgang i besetningen og vi vil
minne om at alle inseminører til enhver tid skal
ha minst en ungokse på dunken.
Ønsker man å inseminere med spesielle
okser må disse bestilles innen sju uker før
forventet inseminering. For ønskede ung-,
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Foto Thomas Rindal

elite- og importokser av Hereford viser vi til
Oksekatalogen 2017. Av de nye importoksene
for Hereford finnes det fortsatt sæd på lager
av alle tre oksene, så det er ikke for sent å
bestille disse. Restbeholdningen av sæd fra
årets importokser selges etter prinsippet
«førstemann til mølla».
Hereford-foreningen oppfordrer til å inseminere de beste stambokførte Hereford-kuene
i besetningen med 1. prioritetsokser til Staur.
På denne måten blir utvalget av å få oksekalver
som kan være aktuelle for test større, både en
fordel for avler og den nasjonale avlen.

Mentorordning
Har en spørsmål ved oppstart som amme
kuprodusent eller avl på Hereford, har fore
ningen fire mentorer fordelt på de enkelte
landsdeler. Mentorene og presentasjon av
disse kan du lese om på Herefords hjemme
sider, dette er personer som har drevet med
Hereford og avl i lang tid.

Aktive Avlsbesetninger
Mange av Herefordoksene til test på Staur
kommer fra Aktive avlsbesetninger. Dette er
avlere som ligger over gjennomsnitt i klassen.
Felles for de fleste avlsbesetningene er at de
har satset på gode mordyr ved oppstart og
har hatt en av målrettet bruk av seminokser.
En av Herefords aktive besetninger er Rindal Hereford. På Rindal har familien i to generasjoner avlet på Hereford siden 1983. Besetningen er bygd gradvis opp til i dag å ligge på
litt over 50 kalvinger i året. Fra Rindal leveres
det nesten hvert år okser til test, og det er
blitt hele 11 seminokser til nå.

Hvor ligger hemmeligheten: Thomas forteller at bruk av semin ligger på rundt 80% av
bedekkingene på gården. I valg av seminokser
prioriteres anbefalte fedre til Staur på de
beste kuene. Viktig er det også for Rindal å
bruke norske ungokser for å teste ut disse.
I avlen på Rindal legges det storvekt mor
egenskaper som gir avkom av hundyr som tar
lett kalv, lette kalvinger, moderat fødselsvekt
på kalven og ikke minst god melkeproduksjon
på ku.
Et stort antall dyr fra Rindal blir solgt som
livdyr, men også dyr som går til slakt holder
høy klasse. Okser som slaktes har gjennomsnitt på R med 3 i fett, men U er en også
innom.
For Rindal er utmarksbeite en stor ressurs
og hovedflokken med ku og kalv blir sendt på
utmarksbeite i starten av juni.
Hereford-rasen er som skapt for utmarksbeite er tilbakemeldingen, og utmarksbeite
danner grunnlaget for den besetningen som
er på gården i dag. Noen kuer med kalv går
også på innmarksbeite, derfor er det mulig å
sammenligne tilvekst mellom inn- og utmarksbeite på ungdyr og den er minst like godt på
utmarksbeite som innmark.
De som starter med ammekuproduksjon på
Hereford eller bruker seminokser av Hereford i
bruksdyrkrysninger blir sjelden skuffet – igjen
tilbake til rasens fortrinn de tre R’er – Rolige,
Robuste og Ressursutnyttere.
I andre land som ikke praktiserer EUROPklassifisering på slakt, gjør lette raser som
blant annet Hereford det meget bra, fordi det
legges mer vekt på marmoreringen og spisekvaliteten i kjøttet.

Wirruna Justin er ny importokse i år.

Informasjon fra
avlsutvalget
Hereford ble valgt pga. god fruktbarhet, samt evne til å produsere god kvalitet under tøffe naturgitte
forhold.

Anna Creek Cattle Station
går for Hereford
Nyheten om at verdens største kvæg-
eiendom, Anna Creek Cattle Station I SørAustralia, skulle selges, har florert i medie
bildet i et års tid. Etter at tidligere eiere S.
Kidman and Co annonserte at eiendommen
var til salgs, har det vært spekulasjoner om
kinesiske interesser ville snappe opp den seks
millioner acres store eiendommen (23 677
km²). Australske myndigheter satte imidlertid
ned foten for et salg til utenlandske eiere med
begrunnelse i «nasjonal sikkerhet», og i desember ble det kjentgjort at naboeiendommen Williams Cattle Company er nye eiere av
Anna Creek. Med dette kjøpet mer en dobler
Williams Cattle Company sitt areal, og til
sammen vil de ha en kapasitet på 35 000
storfe. Anna Creek var opprinnelig en stor
sauefarm, men problemer med dingo (vildhund) gjorde at de gikk over til storfe. Hovedrasen frem til nå har vært Santa Gertrudis,

Tony Williams øker Herefordbesetningen med
noen tusen dyr.
som er en Braman-influert rase med opprinn
else i Texas, USA. De nye eierne opplyser at
de nå vil gå over til Poll Hereford og noe Black
Baldies (Hereford x Angus krysninger).
Hovedbegrunnelsen i dette valget ligger i
Herefords gode fruktbarhet, og evne til å
produsere kjøtt av god kvalitet under tøffe
naturgitte forhold.

Hereford hadde i 2016 en fremgang i
seminsalg på 27%, og er dermed en av
kjøttferasene i Norge med best utvikling i
seminbruk. Vi tror brukere ser at Hereford
er en Robust og Rolig Ressursutnytter
som passer utmerket i grovfôrbasert
storfedrift. Nå ser vi frem mot et nytt år
og fortsatt oppgang i seminsalget. Vi
minner om at alle inseminører til enhver
tid har minst en ungokse på dunken.
Ønsker man å inseminere med spesielle
okser må disse bestilles innen sju uker før
forventet inseminering. Eliteokser og
ungokser kan bestilles direkte via inseminør uten at det belastes bestillingsgebyr.
Importokser og andre norske okser må
bestilles på Genos nettbutikk www.oksekatalogen.no. Se i oksekatalogen for mer
informasjon om bestilling av sæd, og
presentasjon av de ulike oksene. Av de
nye importoksene finnes det fortsatt sæd
på lager av alle tre oksene, så det er ikke
for sent å bestille disse. Restbehold
ningen av sæd på importoksene selges
etter prinisippet «første mann til mølla».
Det oppfordres til å inseminere de beste
kuene i besetningen med 1.prioritets
okser til Staur. På denne måten har man
mulighet til å få oksekalver som kan være
aktuell for test.

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

Nå er TYR på facebook,
søk oss opp og vær med
i diskusjonene!
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Storfekjøttkontrollen

www.animalia.no

Mina Klaseie
Foto: Animalia /Grethe Ringdal

Frist avlsverdiberegning
Mandag 3. april er det frist for innrapportering av data som skal være
med i vårens avlsverdiberegning. Dataene må være registrert i Storfekjøttkontrollen innen utgangen av denne datoen. Se til at alle vekter er
registrert og at kalvinger er ajourført. Følg med på innloggingssiden
for informasjon om når avlsverdiene blir publisert.

Planlegging av avlsplan i gang
Det har i høst pågått et arbeid med å forberede utvikling av en avlsplanfunksjon i Storfekjøttkontrollen. Avlsplanen utformes i samarbeid
mellom TYR og Animalia. Den vil i første omgang lages for renraseavl,
men på sikt er det ønskelig å kunne få laget plan også for krysningsavl.
Dette må vi se nærmere på. Arbeidet med å programmere avlsplanen
har startet og den er forhåpentligvis klar før inseminerings- og
paringssesong til våren.

Kvigerabatt på insemineringer
Det er, som tidligere, 40 kr i rabatt på inseminering av kviger.
Insemineringen må være utført av veterinær eller semintekniker
for å være berettiget rabatten. Insemineringer overføres automatisk
fra Geno til Storfekjøttkontrollen.
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Bedre datautveksling med
Dyrehelseportalen på plass
I januar ble ny og forbedret versjon av det veterinære fagsystemet
Dyrehelseportalen lansert. I den forbindelse ble det også gjort noen
oppdateringer i Storfekjøttkontrollen. Helseregistreringer som lagres
i Storfekjøttkontrollen sendes nå også til Dyrehelseportalen for
lagring. Dette er nytt, tidligere gikk dataene kun fra Dyrehelseportalen
og inn i Storfekjøttkontrollen. I tillegg er registreringsbildet for helse
endret noe slik at det nå bl.a. kan registreres medisin og tilbakehold
elsesfrist. Du som produsent trenger ikke å gjøre noe annerledes
enn før. Du skal fortsatt registrere alt som ikke kommer ferdig fra
veterinær (fra Dyrehelseportalen) inn i Storfekjøttkontrollen under
Registrering > Helse.

Storfekjøttkontrollens
årsmelding 2016
Når du leser dette er mest sannsynlig årsmeldinga for 2016 klar.
De som ønsket den i papirversjon kunne bestille den i weben før
1. februar. Den ligger tilgjengelig i pdf-versjon på våre hjemmesider.
Vi har også noen ekstra eksemplarer på lager. Ønsker du den i papirversjon, send e-post til brukerstotte@animalia.no

MEDLEMSSTATISTIKK

KALVINGSSTATISTIKK

Tabell 9: Dødfødte, kreperte og tvillingfødsler

% dødfødte

Charolais
2 296
4 495

4 331 96

039
63693
19629
147
211086
670
709
5 025
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1 659
8 426
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169301
714
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1,9
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Figur 7: Dødfødte kalver i prosent av antall fødte kalver
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70104 KB Granit

• Særdeles gode tall for kalving på NRF
• Meget god på fødselsforløp
• Bra på tilvekst og slakteklasse
• Forventes å avle døtre som melker bra
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Tabell
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3,0
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Gjennomsnittlig slaktevekt Ung okse 2013-2015

• God på slaktevekt
• God slakteklasse
• God tilvekst
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Årsmelding STORFEKJØTTKONTROLLEN 2015

350
Slaktevekt, kg

2

Tall fra Storfekjøttkontrollens årsmelding 2015
Tabell 10: Kalvingsvansker og fødselsvekter

SLAKTERESULTATERNoe Gjennomsnittlig
Store kalvingsintervall

12
Beste 1/311
10
Midtre 1/3 9
3+
Dårligste 1/3
8
7
Snitt
3
6
5
3-4
3
2
2+
1
0
2
Heref.

5

3

Rase
60
Hereford 50
Charolais
40
Aberdeen Angus
Limousin 30
Simmental20
Highland
10
Tiroler Grauvieh
0
NRF
Krysning - ekstensiv 0
Krysning - intensiv
Landet2

Kalvingsintervall% dødfødte Antall dyr
Antall dyr
(mnd)
% kreperte før 180 dager
1 691
12,6
5 251
2 913
12,5
7 513
1 004
12,7
3 153
1 894
13,2
4 440
644
12,9
1 339
109
14,6
527
173
12,6
457
470
13,6
925
5-9,99
10-14,99
15-19,99
>20
1 013
12,8
2 965
2 766
12,7
7 315
13 354
12,8
36 247

Charolais har lavest kalvingsintervall av kjøttferasene.
Dex.
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2014
2015
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4
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kalving (mnd)¹
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26,6
25,5
28,3
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30,6
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1-4,99 25,6
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– har egenskapene som betyr noe

388
42427
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6

Figur 9: Andel besetninger fordelt på frekvens av kalvedødelighet
Tabell 7: Alder ved første kalving og kalvingsintervall

70

Andel besetninger

Fylke
Hereford
Charolais
Aberdeen
Østfold
Angus
Akershus/
Limousin
Oslo
NRF
Hedmark
Simmental
Oppland
Highland
Buskerud
Tiroler
Vestfold
Grauvieh
Telemark
Blonde
d'Aquitaine
Aust
Agder
Dexter
Vest-Agder
Krysning,
Rogaland
ekstensiv
Hordaland
Krysning,
Sogn
og
intensiv
Fjordane
Landet5
Møre og
Romsdal
SørTrøndelag
NordTrøndelag 8
Nordland
7
Troms
6
Finnmark
Sum/snitt 5

Tabell 6: Medlemsstatistikk, fylkesvis
Kreperte Kreperte TvillingAntall
TvillingAntall
før 180
Antall
Dødfødte, før 180
fødsler, Oppslutlevendefødsler4,
Opp- dødfødte
fødte
dager3, Beset%1 Opp-dager2,
antall ning%befødte
slutning
antall Beset- % ninger
Ammekyr
i
slutning
m/
Mordyr
mordyr
ninger m/
setninger
Kukontrolammekyr
i 240
mordyr 127 StorfekjøttStorfekjøtt7 639
7Storfe404
235
3,1
1,7
ammeku 3,1Storfekjøttlen2
Kukontrolkontrollen²
landet4 3,8kontrollen374
kontrol-3,4
kjøttkon3
5
,
%
len
11 299
10
924
375
3,3
429
3
trollen , %
len6, %

Kalvingsintervall, mnd

Rase

Antall
kalvinger
Ammekyr
7 537
landet¹
10 963

70079 Espen av Bakke

300
250
200

Årsmelding STORFEKJØTTKONTROLLEN 2015

150
100
50

Her
Cha
Abe
Ang
Lim
Sim
NRF
Kry
eks
Kry
inte
Sum

0

• Morfarokse og lettkalver
• Gode tall på kalving direkte
i bruksdyrkrysning
• Gir døtre med gode kalvingsevner
• Gir døtre som melker bra

Hereford Charolais Aberdeen Limousin Simmental Tiroler
Blonde
Angus
Grauvieh
2013

2014

NRF

Krysn.
Krysn.
Ekstensiv Intensiv

2015

Charolais har høyest slaktevekt og har stadig økning
på slaktetilvekst.
FOTO ELITEOKSER: JAN ARVE KRISTIANSEN
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TIPS

Storfekjøttkontrollen

www.animalia.no
Mina Klaseie og Solveig Bjørnholt
Foto: Animalia / Grethe Ringdal

Aktiv avl
Aktive avlsbesetninger må tilfredsstille en del krav til blant annet bruk av semin og registrering
av vekter på dyra. For å få en oversikt over hvordan du ligger an med dette kan du bruke rapporten Aktiv avl som du finner nederst på rapportmenyen. Den viser kravene i prosent/antall
samt grad av kravoppfyllelse i din besetning. Røde tall indikerer krav som ikke er nådd. Ønsker
du å se flere detaljer om hvilke data som ligger bak prosentene så kan du finne det under «Velg
type» inne i rapporten.
Aktive avlsbesetninger har en del goder, deriblant rabatt på stambokføring, gratis kåring,
redusert testavgift til Staur og gratis avstammingskontroll på okser tatt inn til test på Staur.
Som aktiv avlsbesetning får du en bedre populasjon med genetisk gode dyr, mer struktur og
bedre økonomi som en konsekvens av kravene som er satt. For mer informasjon kontakt TYR.

Endring av kategori fra
diende kalv til ungdyr
Vi får stadig spørsmål til brukerstøtte om ikke
det finnes en enkel måte å endre kalvenes
kategori på og svaret er entydig; ja! Gå til
Egne valg på oppslagstavla di. Der finner du
en innstilling for «Automatisk avvenning
(endre kategori til ungdyr) ved gitt alder
(mnd)». Sett inn antall måneder og lagre.
Deretter vil programmet automatisk gjøre om
dyr fra diende kalv til ungdyr når de passerer
x antall måneder. NB! Den har ikke tilbake
virkende kraft.
Dersom du veier kalvene i forbindelse med
avvenning kan du ved å velge «ja» på «Avvenning?» i bildet for registrering av veiing oppnå
det samme. Et siste sted du kan gjøre dette er
dersom du bruker beite/binge. Fjerner du
haken «Kalv følger mor» ved flytting, vil kalven
settes som ungdyr.
Siste utvei er å endre direkte på dyrenes
individkort, men dette er tidkrevende da det
må gjøres på ett og ett dyr.

Årsoppgjør

Fast etternavn på kalv

Når regnskapet for 2016 skal avsluttes trenger regnskapsføreren en del tall om dyrestatus.
Under Rapporter > Årsoppgjør ligger det en ferdig rapport som teller opp dyr 1/1, endringer
gjennom året og status per 31.12. Denne er ideell å sende til regnskapsføreren!

Mange ønsker å ha gårdens navn e.l. som fast
etternavn på kalvene f.eks. «… av Sørgården».
Dette kan du legge inn under Egne valg på
oppslagstavla di. Da vil programmet automatisk foreslå dette etternavnet under Regist
rering > Kalving og du trenger kun taste inn
fornavn. Årets anbefalte forbokstav til for
navnene er M.
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www.norgesfor.no
FOTO: CATHRINE DOKKEN

DRØV kraftfôr med Levende Gjær
Norgesfôr bruker varmestabil Levucell®
Levende Gjær i utvalgte blandinger :

NYHET
DRØV Levende Gjær tilskuddsfôr

• Bedre utnyttelse av
grovfôret
• Høyere tilvekst
• Bedre kjøttkvalitet!

God effekt på sinkyr, kviger og
okser som får mindre mengde
kraftfôr eller andre blandinger.

Besøk vår nye hjemmeside www.norgesfor.no
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BESETNINGSANNONSER
ABERDEEN ANGUS

CHAROLAIS

HEREFORD

HIGHLAND CATTLE

Høystad Angus

Berg Charolais

Lillelund Hereford

Oftedal Highlander Farm

Svein Eberhard Østmoe

Klaus Sundset

Turid og Karl Roger Hegseth

Frode Ovedal

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

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

Lillelund, 7500 Stjørdal
Tlf: 928 54 432 · Mobil 928 57 258
E-post: khegse@online.no

Oftedal, 4440 Tonstad
Tlf: 917 88 525
www.ovedal.info

Li Angus

Dillerud Charolais

Løsnes Poll Hereford

LIMOUSIN

Knut Otto Espeseth

Kjell Kaurstad

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

Fjellskaret 17, 3070 Sande
Tlf: 33 77 06 56 · Mobil: 908 67 344

2634 Fåvang
Tlf. 61 28 20 26 · Mobil: 905 77 767

Holthe Angus

Bjørnerud Charolais

Rindal Hereford

Pål Kirkeby

Anne og Thomas Rindal

Bjørnerud, Yksetvegen 119,
2388 Brumunddal
bjornerud@combitel.no

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

SIMMENTAL

Nyheim Charolais

Deset Poll Hereford

Bjarte Nes

Bertil Nyheim og
Kristine Fagerland

Anne Dieset

Steinar Schanke

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

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

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

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

Molland Angus

7944 Indre Nærøy
Tlf: 951 84 595
bertil.nyheim@gmail.com

Austbø Charolais

Nes Simmental

Desetvn. 196, 2450 Rena
Mobil: 905 06 986

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

Lilands Hereford

Skjølaas Simmental

Terje Liland

Odd Henning Skjølaas

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

Skjatvet Gård

Thorshov Simmental

Søndre Huser Charolais

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

Ingar Andersen og
Anita Johnson

Søndre Årø Hereford

Hagaveien 735, 1929 Auli
Mobil: 957 86 822

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

Jorunn og Inge Grønli

KB Charolais

7213 Gåsbakken
Tlf: 915 47 205 / 72 85 07 38

Kjell Bredholt

Tøråskvernvegen 210,
2435 Braskereidfoss
Tlf: 405 40 090
E-post: jt@dragely.com

Tlf. 906 05 105 – 948 40 032
E-post: oddwand@online.no

Dystlinna 189, 2847 Kolbu
vibtof@gmail.com

6869 Hafslo
Tlf: 57 68 41 44 / 981 34 573

Jørn Terje Dragely

Odd Wandsvik

Espen Johansen

Jahrengard Charolais

Holen Angus

7629 Ytterøy

Liland, 4438 Sira
Tlf: 38 37 59 42

Molland

Sjøvoll Angus

Wandsvik Limousin

Rørkollveien 31, 3160 Stokke
Mobil: 915 34 422
bredho@online.no

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

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

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

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

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

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

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

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

Hanto gård
Anita Høidalen
Hantovegen 145, 3825 Lunde
Mobil: 402 88 665 · an-hoei@online.no
hantogaard.123hjemmeside.no
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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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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 Norgesfôr-bedrift
www.norgesfor.no
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www.ifor-williams.no
tlf. 62  34  41 41

Fjøssystemer
tlf. 61 28 35 00

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

Vardevegen 50, 2072 Dal
tlf. 63 97 70 10
e-post: furuseth@furuseth.no

Langsiktighet,
sikkerhet og
best økonomi
Enten
Enten du
du er
er storfeprodusent
storfeprodusent med
med 2
2 års
års
produksjonssyklus
eller
kyllingprodusent
produksjonssyklus eller kyllingprodusent med
med 30
30
dagers
dagers oppforingstid,
oppforingstid, så
så ligger
ligger det
det et
et langsiktig
langsiktig
perspektiv
bak
investeringene
dine.
perspektiv bak investeringene dine.
Da
Da er
er det
det trygt
trygt åå ha
ha en
en samarbeidspartner
samarbeidspartner
med
med den
den samme
samme langsiktigheten
langsiktigheten som
som
selve
grunnlaget
for
sin
virksomhet.
selve grunnlaget for sin virksomhet. En
En
samarbeidspartner
samarbeidspartner som
som også
også garanterer
garanterer for
for
avsetningen
din,
uansett
hvor
du
bor
eller
avsetningen din, uansett hvor du bor eller hvor
hvor
stor
stor produksjon
produksjon du
du har.
har. Men
Men kanskje
kanskje aller
aller viktigst:
viktigst:
En
samarbeidspartner
med
et
overordnet
En samarbeidspartner med et overordnet mål
mål
om
om åå bidra
bidra til
til best
best økonomi
økonomi for
for bonde
bonde -- både
både på
på
kort
og
lang
sikt.
kort og lang sikt.

Returadresse: TYR, Storhamargata 44, 2317 Hamar

Hvorfor fanghekk fra BBagro?
ing
To rør i innfestn bilitet.
gir styrke og sta

NYHET:
BBagrohekken

Diam. 230 cm
Høyde: 160 cm

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

Fôringskasse m/u fanghekk.

Hodeløfter for s.
innlegg av bolu

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

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

Vi er behjelpelig med planløsninger.

Telefon: 69 12 68 00

www.bbagro.no

