
MEDLEMSBLAD 5-2017

God jul!



 TYRmagasinet
Forsidebilde: 
TYR
Redaktør: 
Guro Alderslyst 
Tlf: 905 52 820 
E-post: ga@tyr.no
Annonsesalg:  
Arne-Henrik Sandnes 
Tlf: 995 18 760 
E-post: ahs@ahsmedia.no
Design, repro og trykk:  
Hamar Media, avd. Nydal
Annonsefrist nr. 1-2018: 
26. januar 2018
TYR: 
Storhamargata 44, 2317 Hamar 
Tlf: 952 90 855 
E-mail: tyr@tyr.no 
Web: www.tyr.no
 

Styret
Styreleder 
Leif Helge Kongshaug 
Tlf: 930 63 642, styreleder@tyr.no
Nestleder: 
Erlig Gresseth
Tlf: 918 77 315, 
veistad@online.no
Styremedlemmer: 
Inger Johanne Bligaard, 
Tlf: 970 97 556 
inger.johann_bligaard@live.no
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 Per Ivar Laumann 
Tlf: 913 73 026 
p-ilau@online.no
2. vara Merethe Mørk 
Tlf: 993 99 144 
merethemork@gmail.com
 

Administrasjon
Daglig leder: 
Oddbjørn Flataker 
Tlf: 909 30 883, oddbjorn@tyr.no
Avlsfagligansvarlig: 
Kristian Heggelund 
Tlf: 951 34 105, kristianh@tyr.no
Avlskonsulent: 
Vikar for Lina 
Julie Vaagaasar 
Tlf: 90 79 39 57, juliev@tyr.nn
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 adm.medarbeider: 
Vikar for Christina:  
Eli Hveem Krogsti,  
Tlf: 917 40 525, elihk@tyr.no

MEDLEMSLAG I TYR

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, 
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, inge.g.k@online.no

Celina Lindeborg, tlf: 473 00 420, 
celina_lindeborg@hotmail.com

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

Anders Aas, tlf: 454 01 671,  
post@tiroler.no

Mona Bøhle, Nistuen Rudsar, 2690 Skjåk, 
tlf: 958 14 997, post@tiroler.no

Regionlag Leder Sekretær

TYR Buskerud Tor Erik Kolbræk, tlf: 950 52 851, 
tor-erik.kolbraek@felleskjopet.no

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

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

TYR Sørlandet Gunnar Bjørndal, tlf: 980 51 523, 
gubjoe2@online.no

TYR Akershus Kristen Svarstad, tlf: 900 86 278, 
kriguns@online.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: 90790139, 
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 Sveinung Kjellemo, tlf: 489 59 801 
nome.sveinung.kjellemo@gmail.com

Are Sætre, tlf: 918 32 896, 
are.saethre@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 Silje Kristine Echdahl, tlf: 905 95 593, 
eikgard@online.no

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

2 TYRmagasinet 5-2017



TYR med gode kort

Leif Helge Kongshaug
Styreleder TYR

INNHOLD
Leder .................................................. 3

Bondespire med nytt fjøs ................... 4

Ledersamling ..................................... 6

Økonomi i storfekjøt .......................... 8

Enkle og rimelige bygg til ammeku 
– en forutsetning for god økonomi  
og vekst i produksjonen? ................. 10

Fôrknipe – økonomiske  
konsekvensar ................................... 12

Nye verktøy for avlsplanlegging  
i din besetning har kommet  
i Storfekjøttkontrollen! ..................... 14

Avlsplan for renraseavl .................... 15

Avlsplan for krysningsproduksjon .... 17

Storfekjøttkalenderen ...................... 19

TIPS fra Storfekjøttkontrollen .......... 20

Prioriterte fedre ............................... 24

Smånytt ........................................... 26

Nytt fra OPTIBEEF-prosjektet ........... 28

OPTIBEEF og økonomi – regnskaps - 
analyse for 31 bruk med Angus,  
Hereford, Charolais, Limousin og Sim-
mental .............................................. 30

OPTIBEEF – Produksjonseffektivitet  
i ammekubesetninger ved ekstensive 
og intensive produksjonsforhold ...... 32

Ivrig bonde langt mot nord ............... 38

Avlsforskerens hjørne ...................... 40

Glede og stolthet i det nye fjøset  
på Frenning gård .............................. 42

Rase- og fylkeslag  ........................... 46

Besetningsannonser ........................ 47

Ranchdrift i Nord-Amerika før og nå 47

Styreleder i TYR har aldri spilt poker. Likevel 
har jeg oppfattet at skal du vinne, er det fordel 
med gode kort på hånden. Så er det dette med 
«pokerfjes». Egentlig vet jeg ikke hva det er. 
Jeg tror det har noe med å lure andre, gi 
uttrykk for en situasjon som ikke er riktig.  
Hvis det er en del av spillets regler og kultur 
som i poker, er det greit. I andre sammen-
henger er det derimot ugreit.

I landbruksfamilien skal vi stole på hverandre. 
Pokerfjes her er ikke bærekraftig og bryter ned 
i stedet for å bygge. Alt som handler om norsk 
matproduksjon og norske bønder er for 
alvorlig til å bli utsatt for spill.

Økt norsk matproduksjon på norske grasres-
surser er svært viktig. Tyr har dette kortet på 
hånden.  Helt i tråd med Stortingets målset-
ting. Og så blir spørsmålet: Vil de andre organi-
sasjonene støtte opp om den næringen som 
har det største vekstpotensialet i markedet 
basert på gras og beite, nemlig ammeku-
næringen. Dette har ikke vært tilfelle tidligere 
år. Snart skal kortene vises igjen. Kravene  
fra den enkelte organisasjon før jordbruks-
orhandlingene vil vise om det er ekte vilje  
eller pokerfjeset som dominerer.

For det er rett å kalle det en skandale. De siste 
femten årene har graslandet Norge løst 
markedsbehovet for storfekjøtt med import 
med i alt 215 000 tonn. Det tilsvarer bare på 
produsentnivå ca.13 milliarder kroner. Det er 
nesten et helt jordbruksoppgjør. Samtidig har 
salgsøkningen på svin økt fra 95 000 tonn  
i år 2000 til 138 000 tonn i 2016. Det er  
45 % økning.

Salgsøkningen på kylling er 61 000 tonn, en 
vekst på 175 %. Salgsøkningen på sau og  
lam har vært 4000 tonn, eller 17 % vekst.

Når det gjelder storfekjøtt har produksjonen  
de siste 15 årene hatt en nedgang fra 95 000 
tonn til 83 000 tonn, eller minus 13 %. Nortura 
prognoserer en ytterligere nedgang i salget 
neste år på 1 %, eller omlag 1000 tonn. Dette 
utgjør en slakteproduksjon fra om lag 3000 

mordyr. Samtidig reduserer Nortura den årlige 
vekstambisjonen til 2500 ammekyr.

Det har vært «lammedugnad» i 2017 med økt 
salg som resultat. Nye planer foreligger for økt 
salg av sau neste år. «Griseløftet» skal føre til 
at flere velger svin.

Men hva med storfekjøttet? Skal denne kvalitets-
varen ties i hel på grunn av feile priorite ringer 
med underskudd i 15 år som konsekvens?

Samtidig appellerer forskere til «Stordugnad 
for det norske graset». To tredjedeler av 
landbruksarealet vårt er gras. Likevel brukes 
mer og mer kraftfor i norsk matproduksjon.
Trenden med å bruke mer og mer kraftfor  
må snus.

TYR er stolt over å ha innsett dette og tar 
utfordringen med å ha økt fokus på grovfor-
opptak og forutnytting i sitt avlsprogram for 
kjøttfe. 

I løpet av de siste 15 årene har ikke det store 
underskuddet på storfekjøtt blitt tatt på alvor. 
Dette med to unntak, innføring av «Driftstilskud-
det» og «Kvalitetstilleggget». Begge disse har 
bidratt positivt til lønnsomheten i vår næring.

Nå forventes en «Stordugnad for det norske 
graset». En dugnad krever innsats og aktivitet 
– ikke passivitet. 

Samspillet rundt forhandlingsbordet i jord-
bruksoppgjøret er avgjørende hvis den norske 
grasproduksjonen og beitedyra skal løftes 
fram som vinner.

«Pokerfjes» holder ikke. TYR har kortene.  
Disse samspiller TYR gjerne med.

Så får en se om det ligger pakker under 
juletreet  fra våre venner i landbruksfamilien 
som fremmer bruk av norske grasressurser. 
Når disse åpnes – ikke til jul, men utover våren. 

I mellomtiden ønskes en fredelig julehøytid til 
alle medlemmer i TYR og våre samarbeids-
partnere.

En spesiell julehilsen til våre pliktoppfyllende 
og dyktige ansatte.

God jul!
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Tekst og foto: Liv Kristin Sola, Bondevennen

Ikkje på slump: Oksekatalogen og millimeterpapir er viktige hjelpemiddel når ein ung bonde skal bygge både buskap og fjøs. 

Med ei sterk interesse for ku, god hjelp frå 
engasjerte bønder og frå veterinæren, og med 
økonomisk støtte frå far, har Jørn Marius 
planen klar. Han skal starte kjøtproduksjon på 
ammekyr. 

Hausten 2016 fekk guten seks NRF-kalvar  
av morfar. I vinter fekk dei bu på halm i ein 
rundbuehall. No vert det ei oppgradering. Jørn 
Marius er i gang med fjøsbygging. Med blyant, 
linjal og millimeterpapir har tiåringen teikna 
bingar og fôrbrett og god plass til både kyr  
og kalvar. Kvigene er drektige og skal kalve  
i februar. Innan den tid må han ha klart fjøset. 

Gjennomtenkt planlegging
Jørn Marius blar i oksekatalogen til TYR. Han 
har studert fleire rasar og snakka med andre 
bønder. Valet fall på hereford, og guten har 
vald seg to oksar. Gul markeringstusj viser  
kva han har understreka som viktig. 

– Dei har godt lynne og er fine og kvite i 
hovudet. Og dei er kolla, seier tiåringen, og 
viser fram bilete av favoritten, Hyper av Hånde. 
Den er kolla og gir lette kalvingar og passer 
fint til kviger. I tillegg har han nytta Exelent  
av Rindal. 

– Eg ser etter lette kalvingar, sterke bein og 
klauver, og eksteriør med ei rett og fin rygg
linje, seier guten. 

Bondespire med nytt fjøs
Jørn Marius Myren er ti år. No bygger han fjøs til dei seks drektige kvigene sine.

Ung TYR-medlem
Jørn Marius er medlem i TYR og  finles 
medlemsbladet når det kjem i postkassen. 
Han kryssar av for ulike møter og turar han ser 
føre seg vil vere interessant å vere med på. 

– Ja, ja, eg vert nok ikkje mykje heime i haust, 
var kommentaren til Jørn Marius, då han såg 
aktivitetskalenderen for hausten 2017. Blant 
anna ein tur til Italia freistar den unge bonden.

Budsjett og rekneskap
Jørn Marius har mange gode hjelparar. I 
Liabygda bur Jørn Marius sin fadder, Knut Ove 
Overaa, som også bygger fjøs til ammekyr. 
Gunnar dyrlege har inseminert kvigene og lært 
han mykje om brunst og kalving. 

Vi fikk et tips om en 
kjekk kar som både 
bygger fjøs og er 
svært interessert i avl. 
 Artikkelen om han stod 
på trykk i Bondevennen, 
men vi syntes dette 
var en så hyggelig sak 
at vi fikk låne den til 
TYR-Magasinet. Jørn 
Marius har forresten 
fått en oppmerksomhet 
fra TYR i posten.

Foto: Bondevennen
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Ung byggherre: Jørn Marius observerer at alt går rett føre seg når bygget skal støypast.  Inni mellom rekk han også å fjerne forskaling på dei ferdige 
veggane.

– Sikre teikn er at dei rautar og rir på kvar-
andre, forklarer Jørn Marius. 

Får han oksar skal dei fôrast fram til slakt. Blir 
det kukalvar, skal dei fôrast fram og bli ein del 
av buskapen. 

Å starte som bonde utan eigenkapital, er mest 
umogleg. Då er det godt å ha ein far som kan 
stille med lån. Jørn Marius fører rekneskap over 
utgifter og kostnadar. Enn så lenge er det 
dårleg med inntekter. Men i budsjettet har han 
kalkulert med inntekter som kjem frå sal av dyr. 

– Eg skal tene pengar på dette. Det er verre 
med Tiril, ho berre tapar, flirer storebroren og 
meiner det går trått med eggsalet til litlesyster. 

Midt i støypinga
Jørn Marius har ikkje tid til å sitte ved kjøken-
bordet og snakke med Bondevennen lenger. 
Han har forskaling som må fjernast før 
betongbilen er venta seinare i dag. Fôrbrettet 
er planert og armert og klar til støyping. Kor 
mange kubikk betong han måtte bestille har 
han rekna på sjølv.

Det er stas å være byggherre.– Areal av flata gange høgda, seier tiåringen, 
og spring ut døra.

Foto: Bondevennen

Foto: Bondevennen Foto: Bondevennen
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Ledersamling 2017
Ledersamlinga 2017 ble avholdt på Kringler Gjestegård på Maura. TYR Akershus var med som 
teknisk arrangør, og det var de som hadde funnet dette idylliske stedet. Det var rekord stor 
deltagelse på samlingen, bare TYR Sørlandet og Norsk Highland Cattle måtte melde avbud.

Ledersamlingen er organisasjonens nest 
høyeste organ etter årsmøtet, og svært viktig 
for å diskutere de mest aktuelle sakene. Det er 
også en arena for fylkes og raselagene til å 
presentere sin aktivitet. Det er imponerende 
hva de ulike lagene får til basert på frivillighet. 
Det er stor deltagelse i ulike storfeprosjekter, 
fagmøter, storfekafeer, messer og arrange-
menter. I tillegg til alt som arrangeres i egen 
regi.

Styret i TYR er i gang med å revidere strategi-
dokumentet og det skal presenteres på 
årsmøte i TYR i mars 2018. I den forbindelse 
ønsket styret innspill fra ledermøtet – dette 
ble gjort som et gruppearbeid der følgende 
skulle besvares.

Visjon
Norsk storfekjøttproduksjon – Bærekraftig 
og lønnsom
a.   Hva betyr dette for TYR som organisasjon?
b.   Hva betyr dette for medlemmene?

Forretningsidé
TYR skal være en sterk, slagkraftig og synlig 
avls- og interesseorganisasjon for våre 
medlemmer.

TYR skal drive kunnskapsbasert avl for å få 
frem dyr med attraktiv genetikk nasjonalt og 
internasjonalt. 

Norsk storfekjøttproduksjon skal være basert 
på funksjonelle dyr med stor kapasitet til å 
produsere kjøtt på grovfôr og beite. Denne 
produksjonsformen skal ivareta klima og 
kulturlandskapet.

a.   Hvordan skal TYR bli en sterk, slagkraftig 
og synlig organisasjon?

b.   Hva skal vi legge i begrepet «funksjonelle 
dyr»?

c.   Hvordan skal vår produksjon best i vareta 
klima og kulturlandskap?

Alle innspillene ble tatt imot av styret som   
vil benytte dem fremover i sitt arbeid. 

Årets ammekuprodusent – Gyrd Nannestad 
var også invitert for å fortelle litt om hvordan 
livet på gården har vært siden han fikk utmerk
elsen på TYRs årsmøte 2017. Dette var et 

gjensyn som ble både hyggelig og inspirerende 
for oss alle. Gyrd var også med på middagen 
om kvelden – og for utenom deilig mat fikk vi 
flott sang fra Peter Simonsen.

På dag to startet vi opp med foredrag fra Bjørn 
Gimming i Norges Bondelag. Han snakket om 
landbruk og klima generelt og litt om amme-
kua spesielt. Klima er satsningsområde for 
TYR fremover.

Deretter var det Morten Tofastrud fra Høg-
skolen i Innlandet som snakket om bruk av 
utmarksbeite i skogsterreng som ressurs – 
muligheter og utfordringer. Det var spennende 
å se hvilken raser som hadde størst tilvekst på 
denne type utmarksbeite i de studiene de har 
gjort.

Etter fagforedragene presenterte nestleder  
i styret og leder i økonomiutvalget, Erling 
Gresseth økonomiutvalgets foreløpige prio-
riteringer og jobbing frem mot jordbruks-
oppgjøret 2018. 

Gresseth gjorde det klart at det er Modell bruk 
8 (ammekua) en jobber for å løfte, og at en har 
fokus på beite og grovfôrressurser. Men at det 
er utfordrende å finne kompromisser som flest 

Engasjert forsamling på Ledersamlingen.

Org.- og infosjef, TYR
Tekst: Guro Alderslyst

Foto: Eli Hveem Krogsti
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www.fiska.no

FISKÅ MØLLE 
ROGALAND  
Tlf. 51 74 33 00

FISKÅ MØLLE 
ETNE  
Tlf. 53 77 13 77

FISKÅ MØLLE 
TRØNDELAG  
Tlf. 73 85 90 60

FISKÅ MØLLE
FLISA 
Tlf. 62 95 54 44

BEDRE TILVEKST

• Fôr hardere og oppnå økt tilvekst
• Slakt tidligere og fôr frem flere slakt per fjøs 

per år
• Høyere slakteklasse
• Bedre fôrutnyttelse
• Vitamin og mineral i pelleten

• Økt norsk selvforsyning, redusert bruk av 
importert soya og roesnitter

• Passer til okser og kviger fra 3 mnd alder
• Alkalisk fôr og grovere partikler gir bedre 

vommiljø
• Tørrere binger, renere dyr

TopBull MAX 
Pelletert kraftfôr med 
maxammonbygg 
NYTT KRAFTFÔR GIR FORDELER OG NYE MULIGHETER:

mulig av TYRs medlemmer kan se nytten av. 
Det ble noe diskusjon rundt noen av punktene. 
Men det er en prosess fremover og det 
endelige forslaget skal også ut på høring – alle 
kommentarer og innspill kan leses i referatet 
fra Ledersamlingen på www.tyr.no

Ledersamlingen 2017 går inn i historien som 
en svært vellykket samling med gode disku-
sjoner, klare, felles mål og god stemmning.
Blant annet er det et mål at TYR skal bli 
synlige i klimadebatten. Styret har vedtatt 
følgende:

•   Storfekjøtt produsert under norske forhold er 
dobbelt så klimavennlig som gjennomsnittet 
på verdensbasis.

•   Avlsarbeidet på ammeku i Norge har hatt sin 
basis i å avle fram dyr med stor grovfôropp-
takskapasitet (GFO) og fôrutnyttelse (FUP). 
Selekteringen inn i avlsarbeidet gjøres ut  
ifra disse forutsetningene. Ei effektiv og 
vel funge rende ku gir det beste utgangs-
punktet for en klimavennlig produksjon.

•   Funksjonelle og friske dyr er en forutsetning 
for en effektiv storfekjøttproduksjon. Norsk 
ammeku kjennetegnes ved en generelt god 
helsestatus og god funksjonalitet. Dette 
ivaretas gjennom våre avlstiltak.

•   I Norge har vi et rikt beite og grasgrunnlag. 
Gjennom effektive beitedyr som utnytter 
gras og grasvekster til produksjon av kjøtt 

har vi en unik mulighet til verdiskaping i hele 
Norge.

•   Gjennom økt kunnskap om klimabesparende 
tiltak i ammekuproduksjonen, skal vi være 
en aktiv bidragsyter til å nå mål om klimag-
assutslipp fra norsk jordbruk innen 2030.

Daglig leder Oddbjørn Flataker orienterer om TYRs vedtatte kommunikasjonsmål i klimadebatten.
Foto: Eli Hveem Krogsti
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Tveit Regnskap AS er utfordra til å koma med 
nokre tankar kring lønsemda i storfékjøtpro-
duksjonen, og tenkte i den samanheng setje 
søkjelys på korleis lønsemda var i 2016 og kva 
som kjenneteiknar dei beste produsentane. 

Tveit Regnskap AS fører rekneskap for om 
lag 1700 bønder på Haugalandet og Sunn-
hordaland, på eit utval av desse køyrer ein 
såkalla nøkkeltalanalyse der ein ser nærare på 
lønsemda i produksjonen hjå bonden. Ut frå 
dette talmaterialet køyrer ein gjennomsnitts-
utrekningar som gir oss eit snitt deknings-
bidrag for produksjonane – omlag 800 bruk 
ligg bak denne analysen. 

I denne artikkelen vil ein setje søkjelyset på 
storfékjøtproduksjon, og då ammeku og 
fôringsdyr spesielt. Ein vil først sei litt om 
utvikling i lønsemd frå 2015 til 2016, og i 
tillegg prøve å sei noko om kva som skil den 
gode produsenten frå resten. 

Ammeku
Ammekuproduksjonen har tradisjonelt vore 
ein noko ekstensiv produksjon, med dertil 
ekstensiv inntening… Dei seinare åra har ein 
prøvd å løfta produksjonen, både gjennom 
auka målprisar og tilskot/budsjettmidlar. 
Dekningbidraget (omsetnad fråtrekt variable 
kostnader) enda på 7900 kroner – ei auke på 
om lag 400 kroner per ku, noko som tilsvarerer 
ein oppgang på om lag 6 % i høve 2015. 
Mange hadde gjerne venta at denne veksten 
skulle vore endå større – ettersom det er sug  

Økonomi i storfekjøt

ØKONOMI

i marknad etter storfékjøt. Isolert sett har 
marknaden svart, oppgangen i omsetnad per 
ku har auka med om lag 1000 kroner per ku.  
I tillegg opplever ein auke buskapsverdien 
– noko som òg har samanheng pris på 
storfékjøt, samstundes som ammekubonden 
hadde fleire dyr i status. Denne oppgangen var 
på snaut 1400 kroner. Så i sum gjekk inntekta 
opp med 2400 kroner per mordyr. Men diverre 
følgjer òg kostnadssida med. Både kostnad til 
eige grovfôr og innkjøpt fôr var stigande – 
 saman med noko høge kostnad til kjøp av 
livdyr. I sum auka kostnadane med om lag 
2000 kroner per dyr.

Vidare kan ein lese at det er stor variasjon  
i lønsemda hjå kvar einskild bonde. Dei beste 
produsentane oppnår eit dekningsbidrag pr. 
ammeku på 14 400 kroner, mot snittet på som 
ligg på 7900 kroner. For ein snitt produsent 
med 16 ammekyr utgjer dette om lag 104 000 
kroner.

Kva ligg så bak denne skilnaden?

I stor grad ser ein at det er på inntektssida 
forskjellane er størst, og den naturlege forkla-
ringa vil vera større leveranse (fleire kg) og til 
ein betre pris. Korleis oppnår somme dette?  
I ammeku-produksjonen ligg inntektspoten-
sialet i kalven, dei som lukkast har generelt 
mange fødde kalvar per ku og låg kalvedøde-
legheit. Faktorar som spelar inn her er rett 
fôring i gjeldkuperioden slik at ein unngår feite 
kyr, med tilhøyrande vanskelege kalvingar og 
kalvar med låg livsvilje. I tillegg er kontroll på 
tilgang til råmjølk viktig, eit godt immunforsvar 

hjå kalven vert lagd her. Ein kalv som er i god 
vekst vil ha ei kortare oppfôringstid, lågare 
fôrforbruk per kilo kjøt og ofte betre klassifi
sering – med tilhøyrande betre betalingsprisar. 

Dei produsentane som lukkast har òg fokus 
på produksjonen og husdyra, og nyttar mykje 
av tida si hjå dyra – både i innefôringsperioden 
og kalvings- og beiteperioden. Moderne 
teknikk kan avhjelpe på mykje, men den må 
kombinerast med handlag med dyra… Hus-
dyrinteresse er òg ofte kombinert med interes-
se for avl. Avlsoksen gir mykje av grunnlaget 
for framtidas kjøttinntekter, og ein ser ofte at 
dei flinkaste produsentane har fokus på val av 
avlsokse og/eller semin.

Sunn økonomi i ammekuproduksjonen er òg  
i stor grad tufta på å nytta gardens ressursar 
best mogleg. Ammekyrne haustar grovfôret 
rimelegast om dei haustar det sjølv, og gjerne 
på beite-ressursar med låg kostnad (utmark)… 
Dette kombinert med ein lang beitesesong er 
ofte nøkkelfaktorar. Val av rase ut frå kva 
ressursar garden har kan òg vera viktig. Har 
ein mykje utmarksbeite og lite dyrkamark, kan 
ekstensive rasar som Hereford og Angus vera 
løysinga (dei lette rasane). Men visst ein har 
gode og tråkksterke kulturbeite, og rikeleg 
med innhausta grovfôr, vil ein ofte koma betre 
ut økonomisk med å velja ein tung rase som 
Charolais eller Limousin. Same tankesett kan 
ein bruke om ein skal velje full framfôring av 
kalven eller sal av livdyr. Har ein mykje og 
rimeleg vinterfôr er det ofte god lønsemd i 
framfôring av kalven – dersom garden er rik 
på beiter kan fleire mordyr og gjennom det 
meir tilskot vera nøkkelen til suksess… 

Ettersom ammekyrne bruker ein så stor del  
av årssyklusen på beite bør ein òg ha dette i 
bakhovudet ved val av byggløysingar. Ofte blir 
det bygd driftsbygningar som mest er iden-
tiske med ein mjølkefjos, det einaste som 
manglar er mjølkeroboten… Slike bygg kan 
vera rasjonelle, men dei vil belaste botnlinja  
og redusere kva bonden har disponibelt til 
 arbeidsbetaling, privatforbruk og nedbetaling… 

Tekst og foto: Andreas Lundegård
Økonomirådgjevar landbruk
andreas@tveit.no eller 98253925
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Utmarksbeite er billig høsting av fôr.

Så vel enkle, men rasjonelle løysingar – gjerne 
uisolert. Har ein beiter som kan nyttast haust/
vinter – tenk gjerne kombinert fôringsplass/
driftsbygning. 

Fôringsoksar
Går ein attende til dei som produserer stor-
fèkjøt på innkjøpte fôringsoksar, viste denne 
driftsgreina òg noko av den same utviklinga 
som på ammeku. DB per okse gjekk opp med 
400 kr til 7600 kroner per dyr. Utbetalings-
prisane har vore stigande dei siste åra, men 
gjerne nærmar ein seg toppen – utbetalings-
prisen låg i snitt på 62,30 inkl. distriktstilskot, 
ein oppgang på 70 øre frå året før. Slakte-
vektene var òg noko aukande, ca. 16 kg i snitt. 
På same viset som for ammekyrne blir ein del 
av omsetnadsauken eten opp av vekst i 

kostnadane. Både kostnad til eige og innkjøpt 
fôr aukar, samt høgare kostnad til livkalv. 
Kostnadsauke på livkalv har nok sitt utspring i 
dei seinare års oppgang i slaktepris har ført til 
ei justering mellom mjølkeprodusentane (som 
produserer livkalv), og framfôringsbeset-
ningane – livdyrprisane er justert opp.

På same viset som for ammekuprodusen-
tane ser ein at lønsemda svingar mellom 
produsentane. Medan snittbonden sat att med 
eit DB på kr 7600 per okse, oppnådde dei 
beste kr 11 700 pr. okse – for snittprodusen-
ten med 63 dyr per år utgjer dette heile 
258 000 kroner.

Kva ligg bak denne skilnaden? 

Mange av suksesskriteria er dei same som  
for ammekuprodusenten. Kalvestell er fram-
leis viktig – men er i stor grad overlatt til 
mjølkeprodusentane – nokon få kjøper inn 
spekalv og fôrar fram til slakt, men dei fleste 
får kalvane på ca. 100 – 150 kg levande vekt 
og då er kalveperioden over. Livdyrprisar som 
favoriserer dei oppdrettarane som har godt 
kalvestell er viktig. For å gardere seg kan 
framfôringsprodusenten gjer avtalar med 
faste leverandørar, og på det viset kan ein 
hente kalv frå mjølkebønder med godt kalve-

stell. Det vil nok òg følast meir forpliktande/
skjerpande for dei som sel kalv. 

Fokus på grovfôrkvalitet er nok viktigare for 
bøndene som driv framfôring, enn for dei som 
driv rein ammekuproduksjon (ammekyrne 
treng ofte berre vedlikehaldsfôr om vinteren). 
Målet må vera å få mest mogleg kg slakt 
gjennom bygningsmassen ein har til rådvelde, 
og dette oppnår ein best med eit intensivt 
fôringsopplegg (tidleg hausta grovfôr og høg 
andel kraftfôr). Ein intensivt fôra okse vil òg 
gjerne oppnå ein noko høgare klassifisering  
og betre utbetalingspris. Læresetninga «mykje 
og godt grovfôr» er framleis gjeldande.

Både slakteri og fôrleverandørar har fokus 
på rasjonelle driftsløysingar, så store 
leveranse puljer vert favorisert – likeeins ved 
innkjøp av fôr. Det er lettare for større produ-
sentar å få fulle puljetillegg, men mindre 
produsentar kan òg samle slaktinga slik at ein 
oppnår høgast bonus. 

På bygningssida bør ein her òg ha fokus  
på rimelege og rasjonelle bygg. Det har ein 
periode vore fokus på bruk av tett golv og 
liggjebåsar til fôringsoksar, men ein ser nå 
gjerne ei dreiing mot fullspaltebingane som 
ein hadde på 80 – 90talet. Då desse er 
kostnadseffektive pr. husdyrplass.

Foto: Marit Glærum
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Det har de siste årene vært en øket interesse 
for kjøttproduksjon fra sjølrekrutterende 
ammekyr av ulike raser. Årsakene til dette er 
flere, kort oppsummert bidrar stort under-
skudd av norsk storfekjøtt, fallende kjøttpro-
duksjon fra melkebesetningene, og endringer  
i rammevilkårene til at interessen øker i alle 
deler av landet. Økt interesse og fokus på 
denne produksjonen bidrar i seg selv til at 
enda flere tenker i retning ammeku.

Kjøttproduksjon på selvrekrutterende 
ammekyr har i alt for mange år vært betraktet 
som en tilleggsproduksjon for de spesielt 
interesserte, og denne produksjonsformen har 
kommet i skyggen av melkeproduksjon og 
fokuset på kombinasjonskua. Når underskud-
det av norskprodusert storfekjøtt er blitt så 
stort som det er nå, er det ingen tvil om at 
veksten i produksjonen må komme fra spesia-
liserte besetninger som har ammeku som 
hovedproduksjon eller betydelig del av drifts-
opplegget på gården.

På grunn av økonomien i denne ekstensive 
produksjonen har det alltid vært viktig å holde 
kostnadene nede. Som ammekuprodusent er 
det flere innganger til dette. Billig fôr og 
maskinkostnader er viktige faktorer. En annen 
viktig faktor er bygningskostnadene, både når 
det gjelder nybygg og ombygging og utgifter til 
daglig drift og vedlikehold. 

Dersom veksten i norsk storfekjøttproduk-
sjon i stor grad skal komme fra spesialiserte 
besetninger med ammeku, er det behov for at 
en også i denne produksjonsformen profesjo-
naliserer produksjonen og løfter den opp på et 
nivå der det blir interessant for nye produsen-
ter å komme inn i næringen.

ØKONOMI

Enkle og rimelige bygg til ammeku 
– en forutsetning for god økonomi og vekst i produksjonen?

Kjetil Olsen, Fjøssystemer Vest A/S,  
Harald Pedersen og Andreas Lundegård  
Tveit Regnskap AS

En viktig faktor i dette er bygningskost-
nadene. Skal en rekruttere flere nye ammeku-
produsenter inn i næringen vil det etter hvert 
bli et stort behov for bygningsmasse som skal 
hus ammekua gjennom innefôringssesongen. 
Ønsker en vekst i antall produsenter med 
ammeku vil det derfor være behov for å utvikle 
spesialiserte bygningstyper som er tilpasset 
driftsformen.

Ammekua skal i store deler av landet være  
i hus ca. 6 – 7 måneder om året. Ammekua  
er ikke en høgtytende melkeku, den klarer seg 
derfor med enklere bygg og kravet til komfort 
er lavere. 

Det er allikevel noen faktorer som er viktige  
i bygninger til ammeku:
–    Bygningene skal gi ly for vær og vind
–    Gjødsel skal kunne håndteres på en lettvint 

måte
–    Fôringsopplegg for grovfôr bør mini-

mumsmekaniseres, dvs trillebår og muskel-
kraft er et tilbakelagt stadium

I en bygning for ammeku er klima og luftkvali-
tet svært viktig. Ammekua er fra naturen sin 
side et robust bygget dyr som tåler både 
kulde, regn og vind. I en bygning til ammeku  
er det viktig med mest mulig frisk luft UTEN 
trekk. Skal en holde kostnadene nede vil det  
i de aller fleste tilfeller vise seg at bygninger 
med naturlig ventilasjon vil være å foretrekke. 
Om bygningen skal være isolert eller uisolert 
vil være avhengig av lokale klimaforhold og 
geografi.

I forbindelse med Prosjekt enkle & rimelige 
bygg til ammeku (TYR, Tveit Regnskap A/S og 
Fjøssystemer Vest) ble det i november 2016 
arrangert en studietur til Irland for å se på 
bygninger til ammeku. Hovedinntrykket fra 
Irland er fokuset på et godt inneklima er mye 
større enn det til nå har vært her i Norge. 
Måten dette blir løst på i Irland er at 
 bygningene har større volum, høgere vegger 
og tak, og i stor grad er bygget i materialer 
som slipper inn luft i vegger og tak, samt helt 
åpne sider med utvendig fôrbrett eller utvendig 
fôringsplass.

Trekkfri og tørr liggeplass for ammeku og 
kalv ivaretas med høge murer / skiller inne i 
byggene.

En del av disse prinsippene kan vi ta med oss 
hjem til Norge. Skal en få nok frisk luft inn i 
bygningene og den brukte lufta ut vil det også 
under norske forhold fungere godt med slike 
åpne løsninger. Det finnes allerede mange 
slike løsninger i bruk i Norge, men de fleste er 
bygget i områder med tilgang til mye halm og 
strø. I prosjektet har det vært viktig å finne 
frem til løsninger der en ikke er avhengig av 
store mengder strø. Årsaken til dette er at det 
på Vestlandet er svært begrenset tilgang strø 
av god kvalitet, og innkjøp av slikt strø er 
kostbart. Vi ønsket derfor å finne frem til 
funksjonelle og rimelig løsninger som ikke 
krever mye halm / strø.

Enkel bygning med utvendig fôringsplass.

Bygning for ammeku med kalv til venstre og 
bygg til fremfôringsdyr til høyre, begge med 
helt åpen langside mot fôrbrett og vegg-
kledning i perforerte stålplater.

Tveit Regnskap AS ville gjerne 
dele denne artikkelen med 
TYR-Magasinets lesere også 
– den har stått på trykk i 
 Bondevennen tidligere.  
Men det er Tveit Regnskap AS 
som er forfatter.
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En løsning som er prøvd ut og som har fungert 
i mange år hos Dag Støle utenfor Haugesund 
er et enkelt bygg med tre vegger og tak, et 
skrått liggeareal med gummimatter og kalve-
gjemme innerst. Fôring skjer langs utvendig 
fôrbrett ved hjelp av en liten hjullaster. I arealet 
mellom fangfronter og liggeareal er det 

Bygg med tre vegger og tak med utvendig 
fôrbrett hos Dag Støle.
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spalter, gjødsla samles opp i en kum under 
spaltene som er 150 cm dyp.

Denne typen bygg kan tilpasses ulike drifts-
opplegg og ulike besetningsstørrelser. Det 
krever daglig renhold og bruk av sagflis oppå 
gummimattene, men denne jobben fører til at 

dyrene blir vant til å omgås folk og blir tillitsful-
le. Bygningstypen krever også at bonden må 
utstyres med varmekjeldress og en varm lue 
de kaldeste dagene om vinteren.

Denne bygningstypen er et eksempel på at 
det går an å bygge rimelig og funksjonelt for 
ammeku. Bygningstypen er veldig godt egnet 
for så vel små som større besetninger, inn-
gangsbilletten til en profesjonalisert ammeku-
produksjon blir lav pr mordyr og en større del 
av overskuddet fra produksjonen forblir hos 
bonden.

Flere slike bygg er under oppføring på Hauga-
landet høsten 2017. Tegningene viser eksem-
pel på et av disse. Et bygg til 30 mordyr, som 
er kostnadsregnet til cirka 55 000 kroner per 
mordyr. Naturlig nok vil disse prisene variere 
noe etter tomteforhold og materialvalg. 

Lykke til som ammekubonde,  
med eller uten byggeplaner!

Foto: TYR
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Dei fleste bønder på Sør-Vestlandet som driv 
grovfôrkrevjande husdyrproduksjonar, opplever i 
år reduserte grovfôravlingar. For mange er dei 
innhausta avlingane kraftig redusert, samanlikna 
med eit normalår. Dette fører til stor pågang for å 
kjøpa grovfôr, og kraftig prisoppgang på fôret.

Me skal denne artikkelen sjå litt på dei økono-
miske verknadane i ulike produksjonar. 

Føresetnader for vurderingane:
–     Me reknar berre dei direkte produksjons-

kostnadane på eigenprodusert grovfôr, tek 
ikkje omsyn til maskinkostnadar mv. 
Kostnad er sett til kr 1,- per Fem. 

–    Det mest aktuelle alternativet for dei fleste, 
er å kompensera manglande eigenprodu-
sert grovfôr med kjøp av rundballar. Etter 
drøftingar med leverandørar av grovfôr, legg 
me til grunn ein pris på kr 675,- per rundball 
levert på garden i vårt område.  
 
Ved middels kvalitet på fôret, 150 Fem. per 
rundball – blir prisen kr 4,50 per Fem. 
Ved god kvalitet på fôret, 200 Fem. per 
rundball – blir prisen kr 3,38 per Fem. 
Ved dårleg kvalitet på fôret, 100 Fem. per 
rundball – blir prisen kr 6,75 per Fem.

–    Kostnad til kraftfôr er sett til kr 3,75 per Fem.

Mjølkeproduksjon:
Utgangspunkt:   driftsopplegg med årleg yting: 

8000 l / per ku.
Totalrasjon fôr:   48 % kraftfôr 

42 % eige grovfôr 
10 % beite

Dekningsbidrag i eit normalår: kr 36 800 per 
ku / kr 4,60 per l.

Dersom 50 % av grovfôret må kjøpast inn til 
dagens høge prisar og til middels kvalitet, vil 
dekningsbidraget pr. ku gå ned til kr 30 200 per 
ku / kr 3,78 per l. Det er ein nedgang på kr 6600 
per ku, eller 18 %.

Har du 30 årskyr får du ein nedgang i totalt 
dekningsbidrag på kr 198 000.

Dersom grovfôret held høg kvalitet, blir nedgan-
gen i dekningsbidrag kr 4 500 per ku, eller 12 %.

Alternativ:    Vurder om det er mogeleg å auka 
andelen kraftfôr i totalrasjonen, 
men mange har alt utnytta dette 
maksimalt.  

Ammeku:
Utgangspunkt: driftsopplegg med fullt påsett 
av alle kvige- og oksekalvar.
Totalrasjon fôr: 18 % kraftfôr
 60 % eige grovfôr
 22 % beite
Dekningsbidrag i eit normalår: kr 10 600 per 
ammeku

Dersom 50 % av grovfôret må kjøpast inn til 
dagens høge prisar og til middels kvalitet, vil 
dekningsbidraget per ku gå ned til kr 5 600 per 
ku. Det er ein nedgang på kr 4900 per ku, eller 
46 %.

Har du 20 ammekyr får du ein nedgang i totalt 
dekningsbidrag på kr 98 000.

Dersom  grovfôret held høg kvalitet, blir 
nedgangen i dekningsbidrag kr 3400 per ku, 
eller 32 %.

Alternativ:    Det er mogeleg å bruka meir 
kraftfôr. Økonomien i produksjonen 
blir likevel kraftig forverra då ein 
erstattar rimeleg eigenprodusert 
grovfôr med innkjøpt kraftfôr.  
Kan bruka halm eller frøhøy for å 
drøye eigenprodusert grovfôr, men 
kostnaden per Fem blir høg.  

Fôringsoksar:
Utgangspunkt: innkjøp av kalv ved 3 mnd. alder, 
slaktevekt 320 kg v/ 18 mnd – klasse: O +.
Totalrasjon fôr:   57 % kraftfôr
 43 % eige grovfôr
Dekningsbidrag i eit normalår: kr 8100 per 
okse.

Fôrknipe – økonomiske  konsekvensar
Tekst: Halldor Skare, Andreas Lundegård og 
Harald Pedersen – Tveit Regnskap AS

Dersom 50 % av grovfôret må kjøpast inn til 
dagens høge prisar og til middels kvalitet, vil 
dekningsbidraget per okse gå ned til kr 6100. 
Det er ein nedgang på kr 2000 per okse,  
eller 25 %.

Leverer du 60 oksar i året, får du ein nedgang  
i totalt dekningsbidrag på kr 120 000. 
 
Dersom ein får kjøpt grovfôr av høg kvalitet, blir 
nedgangen i dekningsbidrag kr 1350 per okse, 
eller 17 %. 

Alternativ:    Kan auka kraftfôrandelen opp mot 
70 – 75 %. Det vil redusera kost
nadane så lenge kraftfôret er 
rime legare enn kostnad til innkjøpt 
grovfôr. Redusert oppfôringstid vil 
og redusera totalbehovet for 
grovfôr, det vil ein oppnå med  
å bruka meir kraftfôr. 

Sau:
Utgangspunkt: normalt driftsopplegg  
med innmarks- og utmarksbeite.
Totalrasjon fôr: 17 % kraftfôr
 30 % eige grovfôr
 30 % innmarksbeite
 23 % utmarksbeite
Dekningsbidrag i eit normalår: kr 750 per 
vinterfora sau.

Dersom 50 % av grovfôret må kjøpast inn til 
dagens høge prisar og til middels kvalitet, vil 
dekningsbidraget pr. sau gå ned til kr 500. Det 
er ein nedgang på kr 250 per sau, eller 33 %. 

Har du 125 vinterfôra sau får du ein nedgang  
i totalt dekningsbidrag på kr 31 250. 

Oppsummering:
–     Alle grovfôrkrevjande produksjonar kjenner 

det på kroppen.
–     Mjøkeproduksjonen har minst grovfôr i 

totalrasjonen og er den produksjonen som 
får minst inntektsnedgang.

–     Ammekyr har den høgaste grovfôrandelen i 
totalrasjonen og er den produksjonen som 
kjem klart dårlegast ut.

–     Ved kjøp av rundballar: – kjøp tørt fôr 
–  be om fôranalyse, kvalitet og nærings
innhald er avgjerande for kva den reelle 
kostnaden blir

–     fôr av dårleg kvalitet er svært dyrt
–     Dette kan ikkje skje kvart år …. Hald ut!

Foto: Anita H
øydalen
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I fjøs og beite
Lite fødselvansker
Høye avvennnigsvekter

På fôringslinja
Høy tilvekst
Minimalt med fettavleiring

På slakteriet
Høye slaktevekter
Meget bra klasser
Høy kilopris

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

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

Web: www.charolais.no
Facebook: Norsk Charolais

Når virkeligheten styrer
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Høy kilopris

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

Avlsutvikling
God utvikling på:                          

Høy kilopris

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

Avlsutvikling
God utvikling på:                          



I løpet av 2017 har Animalia og TYR utviklet 
avlsplaner for både renavl og krysningsavl  
i Storfekjøttkontrollen. Dette er et hjelpe-
middel for i enda større grad å kunne velge 
rett okse til rett ku. Utgangspunktet var 
at dette skulle være et hjelpemiddel for 
ammekubønder på alle nivå når det  gjelder 
avls interesse. Og begge avlsplaner er 
laget slik at det ikke er bare seminokser 
som kan legges inn i avlsplanen. Bruker du 
både  inseminering og naturlig bedekking i 
din besetning, kan avlsplanene kombinere 
dette. Og bruker du bare naturlig bedekking 
med flere okser kan også disse legges inn i 
avlsplanene, og planen foretar en fordeling 
av oksene til kyrne i besetningen ut fra avls-
verdier de forskjellige avlsoksene har.

Det finnes en brukerveiledning som ligger 
under hjelp-knappen i bildet for avlsplanen.  
Vi anbefaler på det sterkeste at du leser 
denne før du setter i gang for fullt med 
 avlsplanlegging!

Animalia har også benyttet sine sider i dette 
TYR-Magasinet til å skrive om disse avls-
planene.  

Det er noe overlapp i disse tekstene, men  
da vi synes dette er en så god mulighet for 
deg som  storfekjøttprodusent tenker vi at 
det ikke er et problem.

Avlsplanene et hjelpemiddel for å unngå innavl
Okselista er utgangspunktet for hvilke okser du vil velge. Okselista kan 
du lese mer om i Animalias artikkel. 

Ved tildeling av okser sjekkes det for slektskap med kua i tre genera-
sjoner bakover (man kan endre antall generasjoner under søkekriterier). 
Denne sjekken fungerer tilsvarende rapporten «innavl». Okser som gir 
forventet innavlsgrad på 12,5 % eller høyere vil ikke bli foreslått. Innavls-
graden er oppgitt i en egen kolonne i avlsplanen. Ved å trykke på 
innavlsgraden vil du få opp et stamtre med markering av felles aner. 
Dersom innavlsgraden ligger mellom 6,25 til 12,5 % vil feltet merkes 
gult for å signalisere at det er i grenseland. Vi anbefaler å sjekke ut de 
to andre okseforslagene i slike tilfeller. 

Andre «finesser» i avlsplanene
Hvis du for eksempel har gruppekalving så bedekningen foregår i puljer, 
så har du også mulighet til å velge at dyr som det ligger en bedekning 
på fra før ikke skal vises i avlsplanen. Dette gir en bedre oversikt over 
hvilke dyr som er i hvilken fase i forhold til drektighet og kalvingstids-
punkt.

Det er direkte link til TYR sine hjemmesider og oksekatalogen på 
nett. Da ser du alt du trenger å vite om oksene, inkludert bilde. Du kan 
også få vite en hel del om oksen programmet har valgt ved å holde 
musepekeren over den valgte oksens totalindeks. Da vil hele oksens 
avlsverdirekke komme fram. Du vil også se kuas og det forventedes 
avkom avlsverdier på samme måten hvis disse er eller blir 75 % rase
rene eller mer. 

AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLEN

Nye verktøy 
for avlsplanlegging i din besetning  
har kommet i Storfekjøttkontrollen!

Foto: Randi Bruun
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Nye verktøy 
for avlsplanlegging i din besetning  
har kommet i Storfekjøttkontrollen!

Det er mange ulike utgangspunkt når det 
kommer til å skulle lage en avlsplan for 
besetningen. Kanskje har du ti mordyr av en 
rase som du tenker å pare med en gårdsokse 
eller du kan ha 40 renrasa mordyr som skal 
insemineres. Noen inseminerer selv og har 
egen semindunk, mens andre ringer inseminø-
ren og bruker det han har på dunken. Så lenge 
du har renrasa dyr skal avlsplanverktøyet i 
storfekjøttkontrollen (SFK) være et hjelpemid-
del for deg uansett hvilken situasjon du er i. 

(Logg inn i SFK og gå inn på rapporten som 
heter avlsplan. Sørg for at ønskede okser ligger 
som aktive i okselista. Renrase avlsplanen 
gjelder for raser som får beregnet avlsverdier.)

Valg og rangering av kviger og kyr
Før avlsplanen blir generert må du velge 
hvilken rase du ønsker å lage plan for. Hvis du 
driver renraseavl på flere raser må du lage 
planer for de ulike rasene hver for seg. Etter du 
har valgt rase kan du trykke søk om du ikke vil 
legge inn flere søkekriterier. Du får da opp en 
liste over hunndyra i din besetning som har 
minimum 75 % rasedeler for den valgte rasen. 

Avlsplan for renraseavl
Det er kun hunndyr som er registrert som 
avlsdyr eller ungdyrsom blir med i lista. De 
som står som diende kalv vil ikke dukke opp.

Hunndyra er sortert på totalindeks fra 
høyest til lavest. Dersom de ikke har totalin-
deks sorteres de på produksjonsindeks. 
Programmet deler kyrne inn i tre grupper ut 
ifra totalindeks. Kyrne i gruppene med høyest 
og lavest totalindeks får tildelt eliteokse, 
bruksokse eller importokse ut ifra hvilke okser 
som ligger i okselista. De som ligger i mellom-
sjiktet tildeles ungokse. Ungoksene tildeles 
tilfeldig for at avkomsgranskingen skal være 
objektiv/nøytral, men slektskap blir selvfølgelig 
hensyntatt. Tanken bak denne formen for 
gruppering er at man ønsker å utnytte potensi-
alet hos de beste kyrne ved å bruke de beste 
oksene og få enda bedre avkom. De svakeste 
kyrne ønsker man å forbedre, og det gjør man 
mest effektivt ved å bruke de avkomsgranske-
de oksene. For at avlsarbeidet skal fungere er 
vi avhengige av at ungoksene brukes nok til at 
vi får høy sikkerhet på avkomsgranskingen. 
Dette er et felles ansvar for alle som driver avl 
på kjøttfe. Derfor tildeles de middels gode 
kyrne ungokse. 

Avlsfokus på individnivå
For de som ønsker å spisse avlen i beset-
ningen sin kan man gjøre det ved å velge 
individuelt avlsfokus på enkeltkyr. Ved å trykke 
deg inn på «endre avlsfokus» kan du velge en 
delindeks eller enkeltegenskap som du ønsker 
å forbedre for kua. Programmet vil da finne de 
oksene som har best avlsverdi eller indeks for 
den spesifikke egenskapen. Har du noen kyr i 
besetningen som du ikke tenker å rekruttere 
etter vil det være naturlig å velge produksjons-
indeks som avlsfokus på disse. På ei god ku 
som du ønsker avlsdyr etter bør du velge en 
okse som forbedrer de egenskapene som kua 
har svakest avlsverdier for, dermed må du 
sette avlsfokus på en av de egenskapene hun 
er svakest på. De viktigste egenskapene for 
avlsdyra er moregenskaper. Kalvingsforløp er 
også viktig, men man må ikke gå i fella med å 
avle på lettkalvere i så stor grad at det blir 
kalvingsproblemer når avkommene selv skal 
kalve fordi de er mindre enn gjennomsnitts-
størrelsen for rasen. Produksjonsegenskaper 
har høy arvelighet og det er alltids tilgang på 
gode produksjonsokser. Det skal derfor ikke 
være nødvendig å fokusere veldig mye på det 

Foto: Anita Høydalen
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for kyr som skal produsere avlsdyr. Men hvis 
kua er god på alt annet et det jo bare bra å 
gjøre avkommene hennes gode også på 
produksjon. Det er også en mulighet å tenke 
slik at man vil gjøre avkommene enda bedre 
på de egenskapene moren er god på. Da må 
man velge avlsfokus i samsvar med egen-
skapen hun har høyest verdi for. Det ultimate 
målet er selvfølgelig å få frem dyr som er jevnt 
over gode på alle egenskaper, såkalte allroun-
dere.

Kriterier for oksevalg til kviger
Kyr under 24 måneder uten registrert kalving 
regnes som kviger. For å sikre greie kalvinger 
på kviger blir disse ikke tildelt okser med 
fødselsindeks under 105. Det er svært viktig at 
kalvingen går problemfritt for at kvigene skal 
få en god start som mordyr derfor er satt 
strengere krav til valg av okse til kviger. 

På kyr ligger det ikke inne noen krav for  
å sikre lette kalvinger, men hvis avlsverdi på 
forventa avkom for fødselsvekt (vekt 0-dager) 
er over 110 markeres feltet for totalindeks 
med rødt. Vi anbefaler da å vurdere en av de 
andre okseforslagene. 

Gjennomgang av forslåtte okser
Alle kyr får tildelt tre forslag til okser. Generelt 
anbefaler vi å bruke litt tid på å se på forventet 
avlsverdi hos avkom ved bruk av de ulike 
oksene. Avlsplanen er ikke så detaljert at den 
kompletterer hver enkelt avlsverdi mellom kua 
og oksen. Så lenge oksen ikke er for nært 
beslektet med kua eller har for høy fødselsin-
deks for ei kvige vil den oksen med høyest 
verdi for totalindeks, eventuelt produksjons-
indeks hvis oksen ikke har totalindeks, eller en 
annen egenskap som er satt som avlsfokus 
for den enkelte kua bli satt som forslag nr. 1. 

Oksen som er nest best blir satt som nr. 2 og 
nummer tre som nr. 3. Det kan derfor være lurt 
å sammenligne avlsverdiene for de tre fore-
slåtte oksene eller forventede avlsverdier til 
kalvene. Ved å holde musepekeren over en 
totalindeks får du opp ei liste over alle avls-
verdiene til det gjeldende dyret. Hvis man ikke 
legger inn noe spesielt avlsfokus på kyrne vil 
oksen med best totalindeks bli forslått. Da vil 
ikke dette ha så stor betydning siden vekt-
leggingen av alle egenskaper i totalindeksen 
gjenspeiler avlsmålet i sin helhet. Hvis du 
velger en enkeltegenskap som f.eks. moregen-
skaper 200 dager vil det derimot være vik-
tigere å sammenligne de ulike okseforslagene. 
Okse nr.1 har kanskje litt høyrere avlsverdi på 
moregenskaper 200 dager, men hvis han er 
mye svakere på andre egenskaper enn okse 
nr. 2 kan det være bedre å velge nr. 2. Du kan 
se alle avlsverdier for forventa avkom ved å 
holde musepekeren over totalindeksen, eller 
du kan trykke på «vis forventet delindekser 
avkom» så kommer alle avlsverdiene opp i 
tabellen til høyre for totalindeksen. Hvis du 
ønsker å bruke en annen okse enn de tre som 
er forslått kan du søke opp oksen i feltet for 
det fjerde oksevalget, søk på fullt individnum-
mer. Ved å trykke på hengelåssymbolet ved 
oksen låser du oksevalget på den gitte oksen. 
Du må også trykke på den blå knappen 
«oppdatere avlsplan» oppe til venstre for  
å oppdatere planen med endringen.  

Aktuelle testkandidater og krav til aktiv 
avlsbesetning
Hvis kua er stambokført og oksen er på lista 
over prioriterte fedre til fenotypetesten vil 
feltet med forventet totalindeks til avkommet 
markeres med grønt for å vise at dette er en 
mulig testkandidat. 

Oppe til høyre for avlsplanen er det en egen 
knapp med «krav til aktiv avlsbesetning». Hvis 
den oppsatte planen oppfyller kravene vil 
denne knappen bli grønn. Hvis kravene ikke er 
oppfylt vil den være rød. Du kan trykke på 
knappen for å få opp mer detaljer på hva som 
mangler. 

Ferdigstilling av avlsplanen
Når du ser deg fornøyd med avlsplanen er det 
viktig å låse alle oksevalg. Hvis du ikke låser 
oksene vil programmet tildele okser på nytt 
neste gang du går inn. Siden ungoksene 
tildeles tilfeldig vil disse endre seg. Utover det 
er det ikke store endringene som skjer med 
mindre det har blitt publisert nye avlsverdier  
i mellomtiden. 

Øverst i avlsplanen kommer det opp en 
oversikt over hvor mange kyr som får tildelt 
hver okse. Dermed har du en fin oversikt over 
hvor mange doser som må bestilles av hver  
av oksene. Vi vil anbefale å bestille noen 
ekstra doser da det skal godt gjøres å få 100% 
drektighet etter 1.inseminering på alle kyr og 
kviger.

AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLEN

www.bergerud-gaard.no
1735 Varteig  |  Tlf. 918 45 004  
ole @ bergerud-gaard.no

Plastplater til alle formål
» Melkerom » egnet til ALLE dyreslag
» Teknisk rom » upåvirket av fukt og skitt
» Våtrom » enkle å holde rene/vaske
» Husdyrrom » lette å bearbeide/montere

Stort utvalg av lagerførte varer i Norge  |  Tykkelse 1,5 – 42 mm
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   Liggeunderlag, spaltematter  

GEA Mullerup forings og gjødselutstyr har i flere tiår  vist seg som påli-
telige og lønnsomme arbeidshester i norske fjøs. Det er i daglig drift 
GEA Mullerup utstyr med mer enn 50 000 timer på  timetelleren.  

Reime fangfront med nødopplukk, leveres  ferdig montert og klar til 
bruk. Bare å henge opp. Kraftig utførelse.og stillbar hals åpning Dyre-
vennlig —ingen bolt/skruehode som  lager gnagsår i bogen. 

   Trivsel i fjøset ! 

Utviklet og 

produsert i Norge 

Valg av okse for best mulig produksjon
Krysningsplanen er bygd opp slik at hensikten 
er å krysse raser for størst mulig produksjon. 
Hvis ei ku er 50% eller mer av en rase så 
velges en okse fra en annen rase med høyest 
mulig produksjonsindeks. Dette for å utnytte 
krysningseffekten maksimalt. Det er derfor 
viktig at du har lagt okser fra flere raser i 
okselista. De fem rasene med nasjonal avl er  
i tillegg rangert etter produksjonsevne, så 
dette i tillegg til oksens egen produksjons-
indeks avgjør hvilken okse som blir valgt. Du 
får også her tre oksealternativer på hver ku.  
Vi anbe faler å gå gjennom hver ku og se på de 

tre oksene avlsplanen har valgt. Lås kua på 
den oksen du mener passer best til kua. Men 
utgangspunktet er at den oksen som ligger 
øverst på hver ku, er den oksen avlsplanen 
anbefaler. Er du slett ikke fornøyd, er det mulig 
å legge inn en okse som du synes passer 
utenom avlsplanens valg. 

Valg av okse for best mulig mordyr
For rekruttering i krysningsavl er det spesielt 
viktig å med et annet oksevalg for rekruttering 
av mordyr. Det er dessverre slik i kjøttfeavlen 
at de fleste av de oksene som er sterke på 
produksjon er ikke spesielt gode på moregen-
skaper. Du bør derfor alltid sørge for å ha noen 
okser som er gode på moregenskaper i 
okselista. Vi anbefaler at du endrer avlsfokus 
på de kyrne du ønsker kvigekalver etter til 
morindeks. Da vil avlsplanen velge ut de 
oksene som er gode på moregenskaper i 
okselista di til disse kuene. Også her er de fem 
rasene med nasjonal avl rangert etter mjølke-
evne og moregenskaper ellers. Dette i tillegg til 
oksenes egen indeks for moregenskaper vil 
ligge til grunn for hvilken okse planen velger.  

Valg av okse til kviger
Ved valg av okse til kviger har vi valgt å la 

Avlsplan for krysningsproduksjon
Hensikten med en avlsplan 
for krysningsproduksjon er å 
bevisst  krysse raser for å oppnå 
krysningseffekt og dermed høye-
re tilvekst, som igjen gir mer pen-
ger i lommeboka til den enkelte 
produsent. Dette er utgangspunk-
tet for avlsplan. Men du kan også 
her gå inn på enkeltkyr og endre 
avlsfokus, slik at fokuset er å 
lage til et best mulig mordyr.

Foto: Marit Glærum
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avlsplanen gjøre helt andre prioriteringer for 
valg av okse. Definisjonen på ei kvige i avlspla-
nen er hunndyr opp til 24 måneder som det 
ikke er registrert kalvinger på.

I krysningsavl er det spesielt viktig å ha 
fokus på kalving på kviger. Krysningseffekt er 
positivt for tilvekst, men negativt for fødsels-
vekt og kalvingsvansker. For å forebygge 
kalvingsvansker velger avlsplanen fødsels-
indeks som standard avlsfokus på kviger.  
Hvis ei kvige er 50% raseren eller mer velger 
avlsplanen okse av samme rase til denne 
kviga. Hvis ei kvige er 50/50 av to raser, så 
velger planen den oksen med best fødselsin-
deks inkludert rasevis vekting til kviga. For 
også her er de fem rasene med nasjonal avl 
rangert innbyrdes når det gjelder fødselsvekter 
og kalvingsvansker. Dette gjør at hvis ei kvige 
ikke er 50% raseren av noen rase, vil avlspla-
nen velge en okse av Angus eller Hereford. 

For okser som skal velges til kviger er det 
lagt som krav at disse skal ha 105 eller bedre  
i fødselsindeks. Nok en gang er dette noe vi 
har gjort for å prøve å sikre ei så trygg kalving 
som mulig på kvigene. En forutsetning for en 
vellykket kalving på kviger er at dyret er 

AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLEN

minimum 15 måneder ved inseminering, og at 
den er bra stor. Bra stor vil si at den er 60% av 
voksenvekta si. For lettrasekrysninger vil det  
si 400 kilo eller tyngre ved 15 måneder. For 
tungrasekrysninger 450 kilo eller tyngre ved 15 
måneder. Den siste faktoren som kreves, er at 
det velges en okse som gir lette fødselsforløp, 
og det skal avlsplanen ta hensyn til, hvis det 
finnes slike okser i okselista di.

Avlsplanen er ferskvare
Valg av okse kan nemlig endre seg hvis det 
har vært nye avlsverdikjøring, eller du har lagt 
inn nye okser i okselista.

Husk at avlsplanen er ferskvare og derfor 
bør du låse den oksen du ønsker å bruke til 
hver ku. Dette gjør du ved å trykke på nøkkel-
symbolet foran den valgte oksen. Du kan også 
velge å låse hele avlsplanen ved å trykke på 
lås alle okser. 

Etter at du har gjort deg ferdig vil vi anbe-
fale å skrive ut avlsplanen å henge denne på 
fjøstavla eller ved siden av brunstkalenderen. 
Da skulle alt være klart til en ny insemina-
sjonssesong, der du forhåpentligvis ved hjelp 
av avlsplanen har gjort mange gode valg av 

okse til dine kyr. Dette skulle gi deg et glimren-
de utgangspunkt for avlsfremgang i din 
besetning.

Men husk at det er flere faktorer enn gode 
kombinasjoner i bedekking som er nøkkelen til 
avlsframgang. Gode registreringer i form av 
veiinger og helseopplysninger er den andre 
suksessfaktoren for rask og riktig avlsframgang 
i besetningen. Ingen produsent vet hvilken ku 
som produserer best bare ved å se på kalvene. 
Veiinger må til for å gi et helhetsbilde som gir 
deg grunnlag for å velge ut de beste avlsdyra.

Bestill ønsket sæd av de forskjellige seminokse-
ne i god tid slik at du har alt klart til inseminerin-
ga starter. Geno anbefaler å bestille minimum 7 
uker i forkant av forventet inseminering.

TYR og Animalia håper og tror at avlsplanen vil 
være et nyttig verktøy. Har du spørsmål eller 
tilbakemeldinger, gode eller dårlige, ønsker vi å 
høre fra deg. Ta kontakt med TYR eller Animalia.  

Lykke til med årets kalvingssesong!
Og lykke til med planlegging av neste 
 bedekningssesong!

DOBBELVEGG PE-TANK  
• Komplett fyllestasjon 
• 1000-9400 liter

VERA DIESELTANK

TRANSPORTTANK 
• Valgfri pumpe
• 60-600 liter 

VERA TANK AS   |   Tlf. 92 41 98 00   |   www.veratank.no
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Legg ordre før 31.12.17
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Eliteokseuttak
Det er tatt ut 18 eliteokser for semin-
året 2018. Ved revidering av TYRs 
overordna avlsplan i vår ble det innført 
kriterier om at eliteokser må ha mini-
mum 100 i totalindeks. De bør også ha 
minimum 100 i hver av de tre delindek-
sene. Administrasjonen har sett på 
avlsverdier og kalvingsstatistikk med 
NRF på alle seminokser og fremmet 
innstillinger i tråd med avlsplanen for 
hver rase. Uttakene ble bestemt i møter 
med avlsutvalgene i raselagene.

Blant de 18 oksene er det fem stykker 
som har fått eliteoksestatus for første 
gang i år. Eliteoksene er de semin-
oksene vi har størst sikkerhet på 
avlsverdiene på. TYR tilbyr også 16 
ungokser. Disse representerer den 
«nyeste» genetikken, men avlsverdiene 
er enn så lenge kun basert på eldre 
slektninger. Se www.tyr.no for oversikt.

Nytt av året er at vi har innført en ny 
oksekategori for kjøttfe; Bruksokser. 
Bruksokser er ment som et supplement 
til eliteoksene hvis sammensetningen 
av eliteokser ikke dekker behovet for 
okser med særlig gode egenskaper for 
kalving eller produksjon. Sønner etter 
bruksokser er ikke prioritert til fenotype-
testen.

STORFEKALENDEREN

LES MER OM ARRANGEMENTENE PÅ WWW.TYR.NO

20
18

20. – 21.12.17 Styremøte

13. – 14.01. Ammekukurs TYR Rogaland

24. – 25.01. Biffakademi Modul 4 Scandic Ringsaker

07. – 08.02.  Biffakademi Modul 4  
Scandic Ishavshotellet, Tromsø

22.02. Styremøte

19. – 20.03. Årsmøte TYR

27.04.18 Styremøte

27.04.18 «Kvelden før dagen»

28.04.18 TYRs okseauksjon på Staur Gård
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Tekst: Solveig Bjørnholt og Kristin Bruun  |  Foto: Animalia /Caroline Roka

www.animalia.no

Okseliste
Avlsplanen tar utgangspunkt i aktive okser  
i okselista. Okselista finner du under fanen 
Registrering -> Okseliste. Her legger du inn alle 
okser du ønsker å benytte, både gårdsokser og 
seminokser.  Bruk knappen «Hent seminokser» 
for å finne aktuelle seminokser. Dette er okser 
med tilgjengelig semin som TYR har lagt inn  
at kan brukes i avlsplan. Du kan også søke  
opp nye okser via søkefeltet eller trykke «Hent 
okser fra egen besetning» dersom de er 
innmeldt i besetningen. Når du gjør endringer 
på aktive/ikke aktiv må du trykke på «Oppdater 
status» for at endringene skal lagres.

Dersom du vil begrense bruken av en okse 
kan du legge inn maks antall kuer som oksen 
skal foreslås til. Dette gjør du ved å legge inn 
antall doser på oksen i okselista. Avlsplanen  
vil da foreslå denne oksen som førstevalg så 
mange ganger som du har doser til. Dersom 
du låser denne oksen til et annet hunndyr enn 
avlsplanen foreslår, så vil den tilpasse seg 
dette antallet når du klikker på knappen 
«oppdater avlsplan». Dersom du låser oksen  
til flere hunndyr enn du har doser til så vil du  
få opp en melding om dette. Gårdsokser har 
default 15 hunndyr hvis de er under to år 
gamle og 35 hunndyr hvis de er eldre. Dette 
kan du endre på hvis du ønsker det.

Når du har gjort klar oksene i okselisten  
kan du gå videre til Avlsplan eller Avlsplan 
 Krysning. 

Avlsplan
Avlsplanen i Storfekjøttkontrollen er et verktøy 
som skal hjelpe deg å sette opp en plan for 
hvilke okser skal brukes på hvilke hunndyr i din 
besetning. Avlsplan må kjøres for hver enkelt 
rase for raserene dyr, det vil si dyr som er 75 % 
eller mer av en rase. Avlsplanen bruker indek-
ser for å finne de beste kombinasjonene, og 
kan derfor bare brukes i besetninger med raser 
som får beregnet avlsverdier, dv.s aberdeen 
angus, hereford, charolais, limousin og 
 simmental. Du finner den under Rapporter > 
Avlsplan. Det første du gjør er å velge rase  
for hunndyrene og trykk søk. Rapporten tar 
utgangspunkt i alle innmeldte hunndyr som  
har kategori avlsdyr eller ungdyr. Pass på at  
de dyrene du vil ha med i avlsplanen ikke står  
som diende kalv, da blir de ikke med. 

TIPS STORFEKJØTTKONTROLLEN

Avlsplanen fordeler hunndyrene i tre grupper 
etter totalindeks. Den beste 1/3 blir tildelt 
oksen med best totalindeks, den midterste 1/3 
får tildelt ungokser tilfeldig fordelt og den 
dårligste 1/3 får tildelt okse med best total-
indeks. Dersom hunndyrene ikke har total-
indeks blir de rangert etter produksjonsindeks. 
Det foreslås tre okser per hunndyr dersom tre 
er tilgjengelig, trykk på + tegnet for å vise alle 
de foreslåtte oksene. Kviger blir ikke foreslått 
med okser som har en fødselsindeks som er 
lavere 105, uansett rase. 

Standard avlsfokus i avlsplanen er total-
indeks, men du kan endre dette ved å trykke  
på knappen «Endre avlsfokus». Her kan du 
både velge hvem som skal bedekkes og velge 
individuelt avlsfokus. Dersom et enkeltdyr er 

Endre avlsfokus hos kuene. Individet vil kombineres med den oksen som har høyest delindeks 
dor den valgte egenskapen. 
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Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no

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

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

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

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

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

www.fjossystemer.no
Fjøssystemer støtter  
kombinertlandslaget

Fjøssystemer introduserer nå Smartbow i Norge. Smartbow er et 
system som passer til både ammeku og melkeku med et egenutviklet 
management-system. Med Smartbow får du full oversikt over brunst, 
drøvtrygger-aktivitet og helsestatus på individnivå. I samme brikke 
vil du også kunne se hvor hvert enkelt dyr befinner seg i fjøset. 

Smartbow
– det intelligente øremerket

Nyhet!

• Aktivitetsmåling • Drøvtygger-registrering og helsekontroll • Kulokalisering

®
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svak på en egenskap, for eksempel fødsels indeks kan du sette dette 
som avlsfokus. Da vil dette hunndyret kombineres med den oksen 
som har høyest delindeks for den valgte egenskapen, uavhengig av 
totalindeks og andre avlsverdier. Vær oppmerksom på at program-
met kun ser på den valgte egenskapen, dermed kan oksevalg nr. 2 
kanskje være en bedre kombinasjon enn oksevalg nr. 1. 

Avlsplanen er ferskvare, og du kan oppleve at neste gang du 
kjører planen så blir andre okser foreslått til hunndyrene. Grunnen  
til dette er at programmet hele tiden vil forsøke å finne de beste 
kombinasjonene av ku/okse, og det kan ha kommer nye avlsverdier 
siden sist du så på planen. Ønsker du å lage en fast plan som ikke 
forandrer seg må du låse oksene til hunndyra, dette gjør du ved å 
klikke på nøkkelsymbolet. En låst okse vil være låst til hunn dyret 
fram til du eventuelt velger å låse den opp igjen. Hvis du har låst et 
1. valg, men så har indeksene endret seg og en annen har blitt en 
bedre kombinasjon, vil den låste oksen vises med gult. 

Når du mener du er ferdig med avlsplanen kan du låse hele 
planen ved å trykke på knappen «Lås alle okser». 

Avlsplan-Krysning 
Avlsplan-Krysning i Storfekjøttkontrollen er et verktøy som skal hjelpe deg 
med å sette opp en plan for hvilke okser som brukes på hvilke hunndyr i din 
besetning hvor hunndyra er mindre enn 75% raserene. I krysningsavl får 
man ekstra avlsmessig gevinst ved at man krysser dyr med stor genetisk 
avstand. Avlsplanen er derfor satt opp slik at den velger okse av en annen 
rase enn hunndyrets rase. Du finnen den under Rapporter> Avlsplan – 
 Krysning. 

Rapporten tar utgangspunkt i alle innmeldte hunndyr som har kategori 
avlsdyr eller ungdyr. Pass på at de dyrene du vil ha med i avls planen ikke 
står som diende kalv, da blir de ikke med. Krysningsavl baserer seg på å 
krysse ulike raser, så dersom en ku er 50% eller mer av en rase vil det derfor 
foreslås okser av en annen rase. For å forebygge kalvingsvansker hos kviger 
er fødselsindeks satt som standard for disse, og det velges okse av samme 
rase i den grad det lar seg gjøre. Hvis en kvige er 50% eller mer av en rase vil 
en okse av samme rase foreslåes, hvis kvigen er 50/50 vil oksen med best 
fødselsindeks foreslåes og hvis kvigen ikke har 50% av en rase foreslåes 
Angus eller Hereford okser hvis dette er tilgjengelig. Kviger blir ikke foreslått 
med okser som har en fødselsindeks som er lavere enn 105, uansett rase. 

Standard avlsfokus i avlsplanen er produksjonsindeks for kyr og fødsel-
sindeks for kviger. Ettersom det kun er dyr som er 75% raserene eller mer 
som får avlsverdier vil det være mange kyr i en krysningsbesetning som ikke 
har avlsverdier. Det er likevel mulig å velge avlsfokus for hver ku. Du kan 
velge mellom produksjonsindeks, morindeks og fødselsindeks. Da vil dette 
hunndyret kombineres med den oksen som har høyest delindeks for den 
valgte egenskapen, uavhengig av produksjonsindeks og andre avlsverdier.  
I tillegg er de forskjellige rasenes styrker og svakheter tatt hensyn til ved at 
oksene tildeles ekstra vekting ut i fra hvordan deres rase presterer sammen-
lignet med de andre rasene for hver delindeks. For eksempel vil Angus og 
Hereford få ekstra vekting sammenlignet med de tunge rasene når man 
velger fødselsindeks som avlsfokus. Vær oppmerksom på at programmet 
kun ser på den valgte egenskapen, dermed kan oksevalg nr. 2 kanskje være 
en bedre kombinasjon enn oksevalg nr. 1. 

Avlsplanen er ferskvare, og du kan oppleve at neste gang du kjører planen 
så blir andre okser foreslått til hunndyrene. Grunnen til dette er at program-
met hele tiden vil forsøke å finne de beste kombinasjonene av ku/okse, og 
det kan ha kommer nye avlsverdier siden sist du så på planen. Ønsker du å 
lage en fast plan som ikke forandrer seg må du låse oksene til kuene, dette 
gjør du ved å klikke på nøkkel symbolet. En låst okse vil være låst til hunn-
dyret fram til du eventuelt velger å låse den opp igjen. Hvis du har låst et  
1.valg, men så har indeksene endret seg og en annen har blitt en bedre 
kombinasjon, vil den låste oksen vises med gult. 

Når du mener du er ferdig med avlsplanen, så kan det være lurt å låse 
den slik at den ikke forandres til neste gang du går inn. Dette gjør du ved  
å trykke på knappen «Lås alle okser».

Endre avlsfokus hos kuene. Individet vil kombineres med den oksen som har høyest delindeks dor den valgte egenskapen.  
I tillegg er de forskjellige rasenes styrker og svakhetes tatt hensyn til. 

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

-graset er grønnere på vår side!

Spesialisten på effektiv og miljøvennlig 
håndtering av  flytende husdyrgjødsel!

Agromiljø AS  tlf 51712020  post@agomiljo.no 

AM-Stripespreder 
Norsk patent, produseres lokalt
Rustfritt fordelerhus
Stor kapasitet
5 års garanti

AM-Kum gjødsellager, 100-1060m³ 
Enkel montering, kan demonteres og flyttes 
2mm aluzinkbelagte stålplater 
Duk over kantAM-Kum

Godkjent for leasing

Stripespredere, fanespredere, pumper, slanger, slangetromler, koblinger, gjødselkummer, 
bunnuttak, veggkraner, røredyser og propeller
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TESTOMGANGEN 2019/2020 Avlskonsulent – TYR
Tekst: Julie Vaagaasar







    


Kuløfter Hodelås
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Alle raser med unntak av Simmental har en 
eller to nye norske eliteokser, og disse er 
førsteprioriteter inn til Staur. Når det gjelder 
utenlandske eliteokser har alle raser med 
unntak av Charolais nye okser som første-
prioritet. Charolais har sine nye importokser 
som andreprioritetsokser. Mange av årets nye 
importokser er gode på moregenskaper.  
I oksekatalogen er det utvidet informasjon  
om både norske og utenlandske eliteokser. 

Prioriterte fedre
Det er snart tiden for  
å plan legge testomgangen 
2019/2020. Tabellene under 
viser hvilke okser som rase-
lagene ønsker at det skal 
 testes sønner etter på Staur.

Aberdeen Angus

Norske eliteokser Utenlandske eliteokser

1. prioritet 74043 Hovin Hauk
74077 Quaker Hill Dead Center

74078 Dunloise Jipsey Earl

2. prioritet
74033 First Boyd av Lie* 74079 HFCA Magnum 245

74039 Li's Great Tigre*  

3. prioritet Øvrige norske seminokser.
Andre importokser som passer inn i avlsmålene 
til Norsk Aberdeen Angus.

* Hvis det ikke er tatt ut sønner i semin etter oksen tidligere.

Hereford

Norske eliteokser Utenlandske eliteokser

1. prioritet
71064 Hyper av Hånde 71095 Mahogany C501

71066 Heatseeker av Rindal 71101 Moeskær Samson

2. prioritet 71058 Gullars av Kleivi* 71102 MF No Wastin Time

 71054 Fredd av Skjatvet* 71094 Moeskær Crossfire

3. prioritet
Andre seminokser uten 
sønner i semin.

Andre importokser som passer inn i avlsmålene 
til norsk Hereford.

* Hvis det ikke er tatt ut sønner i semin etter oksen tidligere.

74043 Hovin Hauk  Foto: Jan Arve Kristiansen

71064 Hyper av Hånde Foto: Jan Arve Kristiansen

Ved inseminering med tanke på testomgangen 
2019/2020 er det viktig å fokusere på mor i 
tillegg til prioritert far. Hun er 50 % av kalven, 
og spiller en særlig viktig rolle når kalven 
kommer så langt som til uttak. Er kalver etter 
samme prioritert far likestilt etter besiktigelse, 
ses det på mor og hennes avlsverdier og 
avstamning. Ved å kombinere gode mordyr 
med prioriterte fedre er sannsynligheten større 
for å få inn en testkandidat på Staur.



TESTOMGANGEN 2019/2020

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

www.sisuhestoghusdyr.no
shh@sisu.no

FØLG 
OSS PÅ
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Simmental

Norske eliteokser Utenlandske eliteokser

1. prioritet 73084 Hiawata av Hovde*/ ** 73124 Rocko PP

73069 Frost av Telneset* 73125 GS Big Ben

73077 Gulli av Stustad* 73126 VB Unne

2. prioritet              Caesar PP

  * Hvis det ikke er tatt ut sønner i semin etter oksen tidligere.
** Kun kolla avkom tas inn etter denne oksen.

70136 JGC Indiana 3806 
Foto: Jan Arve Kristiansen

Limousin

Norske eliteokser Utenlandske eliteokser

1. prioritet 72152 Isle ET av Øiestad 72222 Hamac

 72227 Lenni PP

 72229 Junior PP

 72210 Gagneur MN

 72214 Torino PP

 72231 Ginseng

 72232 Grenache

72228 Hagard MN

2. prioritet   

3. prioritet
Andre seminokser uten 
sønner i semin

 

* Hvis det ikke er tatt ut sønner i semin etter oksen tidligere.

Charolais

Norske eliteokser Utenlandske eliteokser

Grønn 
gruppe

70136 JGC Indiana 3806 70127 Bastion

 70154 Cabrel*

Gul gruppe

70080 Express av Oppegård* 70181 VB Jackson

70104 KB Granit* 70143 Cederdale Yellowstone 25Y

70118 Henrik av Huser* 70177 Guinnes PP

Rød 
gruppe 

Andre norske høyindeksokser
Andre importokser som passer inn i avlsmålene 
til norsk Charolais.

Utenlandske okser vil bli utelukket hvis de får for svake indekser på fødselsforløp
* Hvis det ikke er tatt ut sønner i semin etter oksen tidligere.

73069 Frost av Telneset
Foto: Jan Arve Kristiansen

72152 Isle ET av Øiestad
Foto: Inger Johanne Bligaard



Kjernejournal for husdyrbrukere
Alle innbyggere i Norge som ikke har reservert 
seg mot det, har fått kjernejournal. Dersom du 
blir akutt syk, utsatt for en ulykke eller lignen-
de, kan helsepersonellet på sykehuset slå opp 
i din kjernejournal og finne ut om du for 
eksempel er allergisk mot noe, har pacemaker 
eller lignende. Dersom du legger det inn, kan 
de også finne dine nærmeste pårørende. Alle 
kan legge inn opplysninger i sin kjernejournal. 
Vi vil gjerne oppfordre alle husdyrbrukere til å 
legge inn at de har ansvar for dyr. For eksem-
pel kan det stå –«Husdyrprodusent med 
ansvar for 50 ammekyr».

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

Administrasjonen i TYR vil ønske alle lesere av 
TYR Magasinet riktig god jul og et godt nytt år. 
Kontoret vil være ubetjent i romjula, men de 
ansatte vil kunne svare på telefon og e-post 
som vanlig.

Når helsepersonell ser en slik opplysning har 
de varslingsplikt. Det betyr at de skal ringe til 
for eksempel Mattilsyn, Fylkesmannens 
landbruksavdeling eller lignende – de skal 
igjen varsle for eksempel Landbrukstjenester 
som så må reise ut til det enkelte bruk og 
sjekke om dyra får det stellet de skal ha – og 
om nødvendig sette i gang tiltak (skaffe 
avløser). På denne måten kan en sikre at dyra 
får nødvendig stell på tross av at dyreholder 
ikke kan gi dem det de trenger for øyeblikket.
Du finner kjernejournalen din på  
https://helsenorge.no/kjernejournal/
hva-er-kjernejournal.

42 av våre medlemmer med styret og daglig 
leder i spissen har vært på fagtur til Canada. 
De har både deltatt på Canadian Western 
Agribition, besøkt flere gårdsbruk og generelt 

Canadatur

Julen 2017

hatt en flott og inspirerende tur. I TYR Magasin 
nr. 1-2018 vil det komme et fyldig «reisebrev» 
fra turen.
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Få mer ut av din 
produksjon: Kontakt 
din lokale Norgesfôr 

bedrift i dag!

Alltid der for deg
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ALKA SuperVom

• Kraftfôrblanding som gir
bedre vommiljø, mindre løs
avføring og bedre
fôrutnyttelse

• Bedre lønnsomhet i
produksjonen din

• Økt bærekraft gjennom
større andel norsk korn i
blandingene

Kontakt din lokale 
Norgesfôrbedrift for 
informasjon!
www.norgesfor.no



Besøk våre internettsider: www.delaval.no og 
www.felleskjopet.no/i-mek

Kjøttfeinnredning

Ta kontakt med Felleskjøpet I-mek selger.Ta kontakt med Felleskjøpet I-mek selger.



Nytt fra OPTIBEEF-prosjektet

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, 
NMBU (laila.aass@nmbu.no)
Tekst: Laila Aass

Data fra Storfekjøttkontrollen viser at det er 
stor variasjon mellom ammekubesetninger  
i produksjonseffektivitet. Optimalisering av 
driftsopplegg og avlsarbeid henger nøye 
sammen med bedret produsentøkonomi. 
Hovedmålet for Optibeef prosjektet har vært  
å gjøre noe med dette. For mer info om 
bakgrunnen til prosjektet, se TYRmagasinet  
nr. 3 2014.

Fruktbarhet og kalveproduksjon
Institutt for produksjonsdyrmedisin (ProdMed) 
har hatt fokus på kalvingsproblematikk og 
fruktbarhet. De har benyttet data fra Storfe-
kjøttkontrollen (SFK) og sett på faktorer som 
påvirker fødselsvekter og livstidsproduksjon 
av kalver hos ammekyr. Betydelig fokus har 
også vært på forhold knyttet til bruk av semin 
og optimalt tidspunkt for inseminering, 
inkludert bruk av teknologi for brunstdetek-
sjon. Resultater fra utprøving av Heattime®  
i en Hereford besetning ble presentert i 
TYR magasinet nr. 5 2016.  

Produksjon og avl
Ved Institutt for husdyr- og akvakulturviten-
skap (IHA) har vi arbeidet med produksjons- 
og avlsmessige spørsmål. Vi har samarbeid 
med 31 norske besetninger med Angus, 
Hereford, Charolais, Limousin og Simmental 
(se TYRmagasinet nr. 4 2015). Disse er spredt 
over hele landet fra Rogaland til Troms, fordelt 
på 12 fylker. De har dermed stor spredning i 
naturgitte produksjonsforhold, og vi har sett 
på sammenhenger mellom disse og dyre-
materiale (rase), fôrgrunnlag, produksjon av 
avvente kalver/ku og økonomisk resultat. Data 
fra disse gårdene har vært en kombinasjon av 
info fra intervjuer og spørreskjema samt SFK 
data. Et viktig formål har vært å finne ut om 
det er av stor betydning å velge rase basert  
på gårdens naturgitte produksjonsforhold. 

Optibeef ble startet i 2014 med bakgrunn i den store underdekningen av norsk storfekjøtt.  
Det var ønske om å få fram mer kunnskap om norsk ammekuproduksjon og hvilke tiltak innen 
 produksjonsstyring, økonomi og avlsarbeid som vil bidra til å øke kjøttproduksjonen fra næringa. 
Her kommer en kort oppdatering om hva prosjektet går ut på, hvor langt vi har kommet  
og hva som gjenstår av arbeid.

AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLENOPTIBEEF

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

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

www.norskangus.no

Ungokse

Ungokse

Kjøttferasen med minst 
kalvingsvansker

100 % 
kollet avkom

Anbefales på NRF kviger og ku

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

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

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

74034 Fyn av Grani  er en meget god produksjons-
okse, oksen har ikke totalindeks men sterke 109 i 
produksjonsindeks. Oksen vil gi kalvingsvekter på 
rundt snittet men er noe svak på fødselsforløp kvige.
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Resultater fra denne delen er presentert i en 
ny artikkel i dette nummeret. I tillegg ble 
sammenhenger mellom drektighetslengde, 
fødselsvekt, kalvingsvansker og dødfødsler 
studert i en masteroppgave ved IHA i 2016 (se 
TYRmagasinet nr.2, 2016)

Ved IHA er det også gjort omfattende 
analyser i avlsplanlegging for å avklare hvilke 
tiltak som utnytter ressursene best mulig i 
avlsarbeidet med kjøttfe. Arbeidet med dette 
avsluttes i disse dager og blir presentert for 
styret i TYR før jul. Resultater fra dette arbei-
det kommer i TYRmagasinet utpå nyåret. 

Økonomi
Nibio (tidl. NILF) har tatt for seg to års regn-
skap fra alle våre samarbeidsbesetninger og 
analysert disse for ulike økonomiske resultat-
mål, koblet mot biologiske produksjonsresul-
tater. Utdrag av en del viktige resultater fra 
dette arbeidet er også å finne i en egen artikkel 
i dette nummeret, og blir derfor ikke omtalt 
nærmere her.

Videre planer
Prosjektet har fortsatt gjenstående forsknings-

arbeid før vi kan si oss fornøyd. Forsinkelser 
på grunn av seine ansettelser og permisjoner 
har medført at prosjektet er forlenget fram til 
oktober 2018. ProdMed skal forsette arbeidet 
med brunstdeteksjon og skal i tillegg også 
gjøre forsøk med bruk av teknologi for kal-
vingsvarsling, begge deler i besetninger i felt. 
Arbeid som gjenstår på IHA er analyser av 
slakteproduksjon på renraset kjøttfe og 
krysninger, samt hvilke systematiske krys-
singsopplegg som gir best utbytte i form av 
økt kjøttproduksjon og produsentøkonomi 
under norske produksjonsforhold. Nibio skal 
gjøre noen økonomiske modellberegninger av 
ulike strategier for økt storfekjøttproduksjon 
fra ammekubesetninger.

Ved prosjektslutt skal det utarbeides en 
norsk rapport med resultater og oppsumme-
ring fra alle deler av prosjektet. Vi håper 
rapporten vil bidra til å oppdatere og utvikle 
rådgivning innen ammekuproduksjon, samt 
fungere som praktisk anvendbare resultater 
også for produsenter, industri og undervisning. 

Mer info om prosjektet kan fås ved kontakt 
med undertegnede.

Fakta om 
 prosjektet:
OPTIBEEF er et 4-årig prosjekt 
(2014 – 2017) finansiert av Fondet for 
forskningsavgift på landbruksproduk-
ter og Forskningsmidler over Jord-
bruksavtalen, samt samarbeidspartne-
re fra næringa: Nortura, KLF, TYR, 
Animalia og Geno. Forskningsarbeidet 
utføres av Institutt for husdyr- og 
akvakulturvitenskap (IHA-prosjekt-
leder) og Institutt for produksjons-
dyrmedisin (PRODMED) ved NMBU,  
i samarbeid med Nibio (tidl. NILF) og 
Nord Universitet (tidl. HiNT). Nordiske 
samarbeidspartnere er Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU) og  
MTT Ag. Res. samt Satafood Dev. 
Assoc. i Finland.
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Optibeef og økonomi – 
regnskapsanalyse for 31 bruk med Angus, Hereford, Charolais,  
Limousin og Simmental
I Optibeef prosjektet er studert ammekuas produksjonseffektivitet og økonomi.  
Artikkelen omhandlar resultat frå økonomiske analyser av regnskap for 
samarbeidsbesetningane i prosjektet.

Regnskap og tilleggsopplysningar for 2013 og 
2014 ble samla inn frå 31 besetningar med 
ammeku (jamfør artikkel av Marit Wetlesen). 
Artikkelen tar for seg arealbehov, driftsstør-
relse, arbeidsforbruk, fôrkostnader og verdien 
av beitebruk i produksjonen.

Arealgrunnlag og driftsresultat
Arealet av eng og innmarksbeite per ku 
avheng av omfanget av livdyrsal, samt av 
avling og forbruk av kraftfôr, halm og utmarks-
beite. Engarealet var 10,8 daa per ku for 
britiske og 12,1 daa for dei tyngre kontinentale 
rasane. Britiske rasar brukte mest innmarks-
beite, 5,8 daa per ku mot 2,2 daa for kontinen-
tale. Besetningane ble delt i 3 grupper etter 
produksjonsgrunnlag; kornområder, dal- og 
fjellbygder og Nord-Norge. Arealet med eng  
og spesielt innmarksbeite per ku var størst  
på bruka i Nord-Norge. 

Bruka i kornbygdene hadde høgast drifts-
overskot, men både familiens arbeidsfor-
tjeneste og lønsevne per time var høgast  

NIBIO - Norsk Institutt for bioøkonomi
Tekst: Leif J. Asheim

i Nord-Norge (Tabell 1). Nettoinntekta var 
likevel lågast i Nord-Norge, det skuldast lågare 
inntekter frå lønsarbeid og anna verksemd. 
Bruka i dal og fjellbygdene var minst og hadde 
lågast driftsoverskot, arbeidsfortjeneste og 
lønsevne per time. Spesielt i kornbygdene var 
livdyrsal viktig for økonomien, grunna gode 
livdyrpriser. 

Arbeidsforbruket var 68 t/ku på dei største 
bruka (46 årskyr) jamført med 112 t/ku på dei 
minste (20 årskyr). Dette inkluderer arbeid 
med korndyrkinga på bruka med korn. Løns-
evna i jordbruket var kr 151/t i store beset-
ningar og kr 95/t i små, men dei minste 
besetningane har kompensert med meir anna 
verksemd og andre inntekter. Besetningane 
var i snitt 38 årskyr for kontinentale rasar og 
lønsevna 184 kr/t for store versus 68 kr/t for 
små bruk.  Med britiske rasar (30 årskyr),  
var skilnaden liten mellom store og små bruk 
(125 kr/t versus 113 kr/t). 

Avlingane per daa og dekningsbidraget per 
ku og per daa var høgast ved intensiv drift. 

Intensiv drift  medførte høgare faste kostna-
der, avskrivingar og høgare arbeidsforbruk slik 
at lønsevna per t var noko lågare ved intensiv 
drift. Med arbeid utanom bruket er det sann-
synlegvis mest rasjonelt å velje ekstensiv drift. 
Dersom anna arbeid er vanskeleg bør ein 
vurdere intensiv drift om faste kostnader kan 
haldast nede.

Grovfôr og beite rimelegare enn kraftfôr
I snitt for alle bruka utgjorde rundballefôr frå 
surfôr og NH3halm 54,5 % og 5,6 % av ener-
gikravet til kua og kalven. Vidare kom 33 % frå 
beite, 24,5 % på innmark og 8,5 % frå utmark, 
jamfør Wetlesen. Kraftfôr, utgjorde ca. 7 %. 

 
Produksjonskostnad for surfôr i rundballar var 
i snitt kr 2,56 per FEm. Figur 1 viser at varia-
sjonen var stor, frå under 1 kr til over 5 kr per 
FEm. Faste kostnader for surfôret utgjorde 
51 %, variable kostnader 34% og eige arbeid 
15 %. Innkjøpt kraftfôr kosta i snitt kr 3,48 per 
FEm.

1. Kornområde (N=12)* 2. Dal og fjellbygder (N=10) 3. Nord**-Norge (N=9) Alle (N=31)

Jordbruksareal, daa 609 365 561 516

Årskyr, stk. 42 27 31 34

Eng og beiteavling, FEm/daa 480 422 365 428

Eng, daa/årsku 6,5 8,8 12,1 11,4

Beite, daa/årsku 3,8 2,1 6,1 4,3

Driftsoverskot i jordbruket, kr 339 907 167 320 312 865 276 383

Familiens arbeidsfortjeneste, kr 191 493 72 486 210 519 158 627

Arbeidsforbruk, t 2 702 2 446 2 994 2 704

Lønsevne per t, kr 136 86 149 124

Nettoinntekt, kr 865 280 643 698 582 995 711 848

* Inkludert eit frå Rogaland, (ingen frå øvrige Vestlandet). ** Frå nord i Nord-Trøndelag til Sør-Troms

Tabell 1. Drift og driftsresultat i gjennomsnitt for 2013 og 2014 for dei 31 Optibeef besetningane.
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Limousin i medvind
Eliteokser må forhåndsbestilles på tlf. 950 20 600.  
Inseminør har alltid en limousin ungokse på dunken. 
Les mer om limousin på limousin.tyr.no

Limousin fortsetter med kjempeøkning 
i sædsalget, med hele 1076 doser siste året.
Fra 2010 til 2017 har 
sædsalget økt med

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

170%
72093 Fabian av Gorseth 72091 Farman av Dovre
Sikre indekser for lette fødsler, 
og gode moregenskaper.

Sikre indekser for lette fødsler, 
og meget gode slaktegenskaper.

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

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

Optibeef og økonomi – 
regnskapsanalyse for 31 bruk med Angus, Hereford, Charolais,  
Limousin og Simmental

Eige grovfôr var rimelegare enn kraftfôr på ca. 85 % av bruka. Grov
fôret konkurrerer slik sett bra med kraftfôr om ein reknar pris i høve til 
energi. Figur 1 viser og at beite er klart rimelegare enn hausta grovfôr, 
produksjonskostnad var i snitt kr 1,25 per FEm for innmarksbeite og kr 
0,62 for beite i utmark. På ca. halvparten av bruka vart beite på innmark 
produsert for inntil ca. 1 kr per FEm og beite i utmark for under 50 øre 
per fôreining. Men kostnadene kan som ein ser gå opp mot 4 kr per 
FEm for begge. Dekningsbidraget per ku var noko lågare ved bruk  
av utmarksbeite, men om ein legg til tilskota blir det liten skilnad. 

NH3-halm kosta i gjennomsnitt kr 2,35 per FEm. For dei som har 
eigen NH3-halm avheng prisen sterkt av verdien på råhalmen. For dei 
som kjøper halm avheng det meir av transportkostnadene. I snitt var 
arealet av grovfôr og beite 16,5 daa/årsku utan halmfôring og 14,1 daa 
med halmfôring. Men ved auka halmfôring må ein og ta omsyn til 
behov for å supplere ekstra med proteinkraftfôr. Alt i alt kan det ikkje 
påvisast negative økonomiske effektar av å bruke halm, snarare tyder 
resultata på at det er lønsamt. Men bruk med halmfôring var i hovud-
sak lokalisert i kornområda medan bruka utan halmfôring var i distrikta. 
Andre forhold kan då verke inn. 

Fôrgrunnlag og 200 dg. vekter
Halm, innmarksbeite og til dels kraftfôr var viktig på bruka med høg 
kalvetilvekst medan innhausta grovfôr og utmarksbeite var meir 
dominerande på bruka der kalvetilveksten var lågare. Muligheit for  
å beite i utmark har betydning for val av rase. Ei overvekt av bruka med 
britiske rasar nyttar utmarksbeite, mot ca. halvparten med kontinentale 
rasar. Bruk som nyttar utmarksbeite har litt lågare kalvevekter, noko 
som og har med raseval å gjera. Utnytting av utmark til kjøttfe er 
aktuelt politisk og omlegging frå sau til kjøttfe kan vere aktuelt på bruk 
med tap forårsaka av dei mindre rovviltartane gaupe, jerv og ørn. 

Økonomisk betydning av innkalvingsalder
Sparte fôrkostnader med reduksjon av alder ved innkalving til 2 år for 
kvigene på bruka med høgast alder er anslått til ca kr 5 500 (34 årskyr, 
20% påsett). Om innkalvinga og påfølgande kalvingar skjer ut i beitetida 
vil det i tillegg bli mindre rimeleg beitefôr og meir surfôr og kraftfôr. 
Vidare vil det bli rentetap fordi inntektene vil kome noko seinare. Samla 
kostnadsreduksjon er anslått til kr 26 000 for britiske rasar (÷ 1,5 mnd) 
og kr 36 000 for kontinentale rasar (-3 mnd) per bruk med 34 kyr.  
I tillegg kjem ekstra arbeid og bygningskostnader eller kostnader knytt 
til tidlegare avvenning av siste kalven. Tilpassing av kalvingsintervall  
i påfølgande år kan moderere effekten av sein innkalving.

Figur 1 viser fordeling av kostnader per FEm for grovfôr og beite.
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Optibeef – Produksjonseffektivitet 
i ammekubesetninger ved ekstensive og intensive produksjonsforhold

Forskningsprosjektet Optibeef har detalj studert 31 ammekubesetninger ved hjelp av intervju, 
produksjonsdata fra Storfekjøttkontrollen og regnskapsdata. Besetningene ligger spredt over 
hele landet, og har rasene Angus, Hereford (lette raser), Charolais, Limousin og Simmental (tunge 
raser). I TYRmagasinet nr. 4 i 2015 ble inntrykk av fra disse intervjuene og besøkene beskrevet.  
Nå er produksjonsdata og produksjonsintensitet i disse besetningene studert og i denne  
artikkelen presenterer vi resultater på ammekueffektivitet hos de ulike kjøttferasene.

Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, NMBU
Tekst: Marit S. Wetlesen

Fôrforbruk og fôrkostnader i besetningene
Fôrforbruket i besetningene ble beregnet ut i 
fra normer for grovfôropptak, samt opplysnin-
ger om fôringsopplegget gitt gjennom intervju 
av bøndene. Enkelte bønder (6 av 31) hadde 
egne grovfôranalyser. For andre gårdsbruk ble 
grovfôrkvalitet bestemt via opplysninger om 
slåttetidspunkt og statistikk på grovfôranaly-
ser (data fra Eurofins) innen kommune til 
angitt slåttetid. Beregnet fôrforbruk til en 
ammekuenhet (ku + kalv), fra avvenning av en 
kalv til avvenning av neste kalv (sinperiode + 
ammeperiode) viste stor variasjon. I gjennom-
snitt brukte lett rase besetninger 3755 FEm til 
en ammekuenhet, mens tung rase besetninger 
brukte 4766 FEm. Variasjonen i fôrforbruk 
mellom besetningene var stor. Lett rase 
besetningen med høyest fôrforbruk (4356 
FEm), hadde høyere fôrforbruk enn tung rase 
besetningene med lavest fôrforbruk (4167 
FEm). Fôrkostnadene for en ammekuenhet var 
betydelig høyere for tung rase besetningene 
(9052 NOK) kontra lett rase besetningene 
(5954 NOK). Stor beitebruk og lave grovfôr-
priser bidro til lavere total kostnader, mens pris 
per kg kraftfôrvarierte lite (jamfør artikkel til 
Leif Jarle Asheim). Generelt hadde lett rase 
besetningene høyere andel beitebruk hvor 47% 
av FEm til en ammekuenhet ble hentet fra 
beite, som til sammenligning var 32 % for tung 
rase besetningene. Høyere fôrkostnader hos 
tung rase besetningene kunne ikke forsvares 
gjennom økt produksjon, da fôrkostnader per 
kg kalv var 24 kr i lett rase besetningene, men 
det var 30 kr i tung rase besetningene. 

Inndeling av ekstensive og  
intensive besetninger
Basert på fôringsopplegg og beitebruk i 
ammeperioden, samt klima og geografisk 
beliggenhet i landet ble besetningene kategori-
sert som enten ekstensive eller intensive. Det 
var 9 besetninger av rasene Angus, Hereford 
og Charolais, hvor produksjonsdata over 5 år 
ble studert, noe som tilsvarte til sammen 2971 
kalvinger fra eldre kyr (andregangskalver og 
oppover), jevnt fordel på rase og ekstensive/
intensive besetninger (se tabell 1). I tillegg var 
det 1104 kalvinger fra førstegangskalvere, 
men denne artikkel vil hovedsakelig presentere 
resultater på produksjonen til eldre kyr. 
Rasene ble sammenlignet på ulike egenskaper 
knyttet til ammekueffektivitet; innkalvingsal-
der, kalvingsintervall, antall avvente kalver per 
para ku og år, fødselsvekt, avvenningsvekt, kg 
avvent kalv per para ku og år, kg avvent kalv 
per 100 kg kuvekt korrigert for kroppsstørrelse 
(metabolsk vekt) av para ku og år og gram 
avvent kalv per FEm brukt i ammeperioden.

Limousin og Simmental
Det var kun to besetninger hver av rasene 
Limousin og Simmental med i studiet 
 (henholdsvis 315 og 167 kalvinger for de to 
rasene), da vi ikke kunne finne flere produsen-
ter som registrerte nok avvenningsvekter. 
Disse rasene måtte dermed utelukkes i 
hovedanalysene der vi så på raseforskjeller 
mellom ekstensive og intensive produksjons-
forhold. I utgangspunktet hadde alle Limousin 
og Simmental besetningene nokså intensiv 

drift, og det ble ikke funnet forskjeller mellom 
rasene som følge av ulike fôringsstrategier i 
disse to besetningene av hver rase. 

Limousin og Simmental besetningene hadde 
nokså høy innkalvingsalder på omtrent 2,5 år. 
Dette er som følge av høyere målsetninger for 
innkalvingsalder, og med kun to beset ninger 
av hver rase vil strategien i den enkelte beset-
ninger ha stor påvirkning på resultatet. Det kan 
dermed ikke konkluderes med disse resulta-
tene viser at Limousin og Simmental har lavere 
fruktbarhet. Tvert imot ser det ut til at det var 
relativt god fruktbarhet i disse besetningene 
fordi kalvingsintervallet var på henholdvis 366 
og 354 dager for  Limousin og Simmental. For 
eldre kyr (andregangskalver og oppover) var 
fødselsvekt henholdsvis 39 og 42kg, og avven-
ningsvekt 251 og 287 kg for Limousin og Sim-
mental, noe som er normale vekter for disse 
rasene. Fôreffektiviteten var noe lav, henholds-
vis 105 og 110 gram kalv avvent per FEm brukt 
i ammeperioden for Limousin og Simmental. 
Med kun to beset ninger for hver rase har 
fôringsopplegget i den enkelt besetning stor 
påvirkning på resultatet, og vi vil derfor påpeke 
at disse resultatene ikke kan brukes til å trekke 
generelle konklusjoner for rasene.

Sammenligning av produksjonseffektivitet  
i ekstensive og intensive besetninger 
Fôrnivåene i de ekstensive og intensive beset-
ninger varier mellom de tre rasene, Angus 
Hereford og Charolais (se gjennomsnittlig 
antall FEm i tabell 1). Studiet er gjort  
i praktisk ammekuproduksjon og det er ikke 
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Optibeef – Produksjonseffektivitet 
i ammekubesetninger ved ekstensive og intensive produksjonsforhold

Highlights:
•   Angus, Hereford og Charolais ble sammenliknet for ulike 

egenskaper knyttet til ammekueffektivitet

•   Angus var mest fôreffektiv, målt i gram avvent kalv/FEm  
i ammeperioden

•   Resultatene bekrefter at Angus er beste rase for ekstensive 
produksjonsforhold av de tre rasene som ble studert

•   Hereford viste tydelig respons i økt antall avvente kalver  
per para ku med økt fôringsintensitet

•   Resultatene tyder på at Hereford er en mer intensiv rase  
enn man har antatt til nå.

•   Charolais gav høyest produksjon i kg avvent kalv per para  
ku uavhengig av produksjonsintensitet

•   Når det ble tatt hensyn til mordyrstørrelse ble forskjellen 
mellom Charolais og de andre to rasene i kg avvent kalv endret 
i favør av de to andre rasene.

forventet at en ekstensiv Charolais beset ningen vil kunne ha et like 
lavt fôrnivå som ekstensiv Angus besetning. Det er viktig å ta dette i 
betraktning når resultatene på ammekueffektivitet tolkes. 

Under ekstensive produksjonsforhold var kalvingsintervallet 
omtrent 2 uker lenger for Charolais enn Angus og Hereford, mens 
raseforskjellene utjevnet seg når drift- og fôringsopplegg ble mer 
intensivt (tabell 1). Hereford skilte seg ut med kun 0,78 avvente kalver 
per para ku i de ekstensive besetningene, mens både Angus og 
Charolais produserte over 0,90 kalver. Dette til tross for at Angus har 
noe lavere fôrnivå enn Hereford i de ekstensive besetningene. Årsaken 
var lavere drektighetsresultat hos Hereford i disse besetningene. 
Rasen responderte derimot positivt på høyere fôringsintensitet i likhet 
med Charolais, slik at raseforskjellene var små i de intensive beset-
ningene (tabell 1). I besetninger med intensive opplegg produserte 
Angus kyrne omtrent samme antall avvente kalver som i de eksten-
sive besetningene. Dette viser at Angus ikke responderer med bedre 
fruktbarhet og kalveoverlevelse ved høyere fôringsintensitet. Det ble 
også sett på innkalvingsalder for førstegangskalvere, men det var 
ingen raseforskjeller verken i ekstensive eller intensive besetninger, 
noe som kan bety at dette er en egenskap i større grad er styrt 
 bondens målsetninger og driftsopplegg enn kuas fruktbarhet.

Charolais var overlegen i produksjon av i kg kalv (fødselsvekt, 
avvenningsvekt og kg kalv per para ku og år) både i ekstensive og 
intensive besetninger (tabell 1). Her må det imidlertid tas i betraktning 
at Charolais besetningene har et høyere fôrnivå enn Angus og Here-
ford både i ekstensive og intensive besetninger. Vi kan dermed ikke 
konkludere med at Charolais er overlegen på kg kalveproduksjon 
uavhengig fôrnivået. Ekstensive Angus og Herford besetninger hadde 
et fôrnivå på omtrent 2500 FEm for en ammekuenhet (ku + kalv) i 
ammeperioden (tabell 1), men dette er under fôrbehovet til en Charo-
lais ammekuenhet. Hereford hadde den største responsen i økt 
avvenningsvekt (+31kg) og kg kalv avvent per para ku (+ 63 kg) ved 

HEST & HUSDYR
Skreddersydd storfeinnredning 

til nytt og eksisterende fjøs.  

Innredning fra

WWW.SISUHESTOGHUSDYR.NO  - TLF 63 94 39 00 - SHH@SISU.NO

Kalvefôringsautomat Lettgrind Fôrhekk

Kontakt Ingunn Kvaal 488 94 403 eller 
Kenneth Rønnestad 488 94 400 for en uforpliktende fjøsprat.

Foto: TYR
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intensive produksjonsforhold. Dette viser  
at både fruktbarhet og kg kalveproduksjon 
forbedrer seg, og at Hereford har god nytte  
av høyere fôrnivå enn det som ble gitt i de 
ekstensive Hereford besetningene. Selv om 
Charolais var overlegen på både avvennings-
vekt og kg kalv avvent per para ku, endret 
situasjonen seg dersom produksjon i tillegg 
ble justert for metabolsk mordyrstørrelse (kg 
kalv avvent per 100 kg MW para ku, se tabell 
1). Da hadde Angus like god produksjon som 
Charolais i de ekstensive besetningene, men 
Hereford hadde like god produksjon som 
Charolais i de intensive besetningene. 

Angus Hereford Charolais

Ekstensiv Intensiv Ekstensiv Intensiv Ekstensiv Intensiv

Antall besetninger 5 4 5 4 3 6

Antall kalvinger (paritet > 1) 556 479 466 288 573 609

Ammeperiode fôropptak (FEm) 2442 2598 2519 3022 3006 3462

Ammekueffektivitet – elder kyr

Kalvingsintervall (dager) 374 373 370 367 387 374

Antall kalver/para ku og år 0,90 0,88 0,78 0,93 0,93 0,97

Fødselsvekt (kg) 34 34 35 35 42 41

Avvenningsvekt (kg) 210 237 215 246 255 275

Kg kalv avvent / ku og år 215 227 193 256 251 293

Kg kalv avvent / 100kg MW * ku og år 178 188 149 198 176 205

Gram kalv avvent / FEm i ammeperiode 17,4 17,5 17,1 16,2 16,4 15,9

*MW=Metabolsk kuvekt.

Tabell 1. Antall besetninger, antall kalvinger, fôropptak i ammeperioden og ammekueffektivitet for Angus, Hereford og Charolais i ekstensive og 
intensive besetninger. Resultatene gjelder eldre kyr (andregangskalvere og oppover).

Angus var best på fôreffektivitet i amme-
perioden (gram kalv avvent per FEm) både i 
ekstensive og intensive besetninger. I eksten-
sive besetninger vil eldre Angus kyr produsere 
2,5 kg mer kalv enn Charolais kyr og i intensive 
besetninger vil forskjellen være 4 kg ved et 
fôrnivå 2500 FEm for en ammekuenhet.  Alle 
Angus besetningene har imidlertid et lavere 
fôrnivå enn Charolais besetningene. Om en 
Angus ammekuenhet hadde fått 3000-3500 
FEm i ammeperioden slik som en Charolais 
ammekuenhet (tabell 1), er det mulig at lavere 
respons i kalveproduksjon kunne snudd 
resultatet, og vi kan ikke konkludere med at 

Angus er best på fôreffektivitet uavhengig 
fôrnivået. Hereford lå i mellom Angus og 
Charolais på fôreffektivitet, og både Hereford 
eller Charolais hadde lavere fôreffektivitet i de 
intensive besetningene. Dette til tross for at 
fruktbarheten og antall avvente kalver per para 
ku hadde en kraftig forbedring for Hereford og 
kg kalv økte betraktelig for Charolais. Selv om 
produksjon øker er dermed fôrutnyttelsen 
lavere for disse rasene ved mer intensiv fôring 
i løpet av ammeperioden. 

Foto: Marit Glærum
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75028 Babs Goliath PP
Ny import fra Danmark. Homozygot kollet 
okse med gode produksjonsegenskaper. 
Den har gode indekser forfødsel og 
 tilvekst.B
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Må bestilles fra Geno i god tid

For medlemmer i Norsk Blonde d’Aquitaine-

forening tilbys en okse med kjønnsseparat sæd
som gir kun oksekalver.

75024 Anis
Fransk eliteokse som forventes å gi lette 
kalvinger, også på kviger. Gir døtre med 
gode moregenskaper, mye mjølk og 
meget god kalvingsevne. Gode slakte-
egenskaper på avkom.

75030 Esberit
Ny import fra Frankrike . Esberit har  an merk-
 ning fra Frankrike for å være særlig snill og 
håndterbar. Han gir døtre med god lengde og 
bra med muskler, med gode moregenskaper 
og meget bra kalvingsevne. Brukes på kuer.

 Babs Goliath PP

75029 Fuxeen
Ny import fra Frankrike. Fuxeen er en 
 «superlettkalver», som gir veldig lette 
 kalver ved fødsel, trygg okse til kviger. Gir 
døtre med meget gode moregen skaper, 
god kalvingsevne og mye mjølk.

 Esberit
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1.100 Nyhet

Med topp kvalitet, 
galvanisert for  
lang levetid og  
kun 31 kg er våre 
storfegrinder meget 
lett å håndtere.



www.felleskjopet.no  •  www.fkra.no

Felleskjøpet er størst på fôr i Norge!

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

Den enkle løsningen!
 FORMEL 
 Ammeku Konsentrat

• Dekker vitamin- og mineral- 
 behovet 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.

Ammeku_konsentrat_210 x 297_2016_fkra+fk.indd   1 15.09.2016   08:57:19
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Ivrig bonde langt 
mot nord
Dag Ivar Hansen er 32 år og samboer med Jorunn Teigland  
og sammen har de guttene Isak på fire år og Johan som er seks 
måneder. På gården bor også Dag Ivars foreldre Maren og  
Daniel Arne Hansen.

Drifta på gården er et kompaniskap mellom 
disse. Men det er Dag Ivar og faren som står 
for mesteparten av den fysiske jobben på 
bruket – og jobb er det; Det er far Daniel Arne 
som eier melkekvota på 400 tonn og byg-
ningsmassen, men Dag Ivar eier driftsløsøret 
og maskiner. Sammen har de da 55 melkekyr, 
32 kalvinger på ammeku og om lag 50 purker. 

Det blir tre ulike fjøs som skal stelles og følges 
opp; grishus hvor det er 11 ukers puljedrift 
– og fra nå av fôrer de opp all smågrisen selv, 
melkekufjøset hvor også ammekyr og små-
kalver bor, og et ungdyrfjøs.

Det satses og bygges
Melke og ammekufjøset var nytt i 2006, men i 
år bygges det til ytterligere 200 kvadrat for å få 
til liggebåser for ammekua og gode kalvings-

binger. De har valgt en talleløsning, selv om 
dette er dyrt da all halm kjøpes via Felles-
kjøpet for 1000 kroner bunten. Men Dag Ivar er 
klar på at for å få en ønsket dyrevelferd er det 
ikke noe fullgodt alternativ til halmtalle. «Selv 
om det er dyrt, er jeg sikker på vi får det tilbake 
i bunnlinja i og med at dyra total sett får det 
bedre.»

Dag Ivar og faren har fått tilskudd fra Innova-
sjon Norge til påbygget sitt. Et tilskudd de 
fleste som skal bygge ut eller bygge nytt er 
helt avhengig av i denne landsdelen. «Som 
andre steder er det alle typer bruk her også. 
Mange er velholdte og fine, mens andre er  
helt nedslitt og ingenting å ta over for neste 
generasjon: Men verdien på gårdene våre er 
likevel så lav at tilskudd og lån fra Innovasjon 
Norge er helt avgjørende for at noe skal skje.» 

TYR Hålogaland
Gården Øverfuhr ligger på Grytøya like nord for 
Hinnøya, det er også to andre øyer, Sandsøya 
og Bjarkøya som hører til nærområdet. Til 
sammen er det åtte melkeprodusenter og sju 
ammekubønder her, og det er god spredning  
i alderen til de aktive brukerne. Det er et aktivt 
landbruksområde – alt dyrka areal blir høstet 
og drevet. «Det er både viktig og inspirerende 
med et godt fagmiljø rundt seg», sier Dag Ivar 
Hansen. Dette var også noe av grunnen til at 
han sa ja til å bli fylkesleder i TYR Hålogaland 
for et drøyt år siden. TYR Hålogaland hadde 
ligget nede en stund, og det var mange forslag 
til hva en skulle gjøre .Blant annet ble det 
diskutert om en skulle slå fylkeslaget sammen 
med TYR Nordland. Men avstandene er store  
i nord. TYR Hålogaland dekker Lofoten, Troms 
og Finnmark. Lagets snart 40 medlemmer er 

Org.- og infosjef, TYR
Tekst: Guro Alderslyst. Foto: Dag Ivar Hansen

Fine utmarksbeite for kyrne. Dag Ivar Hansen er en allsidig og optimistisk 
bonde.

Isak er en ivrig fjøskar og passer på at 
alle kyrne får mat.
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godt spredd ut over dette området, og Dag Ivar 
kan bekrefte at det er flere av dem han ikke vet 
hvem er. Det har også vært utfordrende å få til 
aktiviteter, men en ivrig fylkesleder gir seg ikke 
så lett. Selv har han deltatt på både TYRs 
årsmøte, samling for fylkesledere og styret, 
ledersamling og ikke minst Canadaturen nå i 
november. Han har en plan om å lage et skriv 
om opplevelsene på denne turen som han så 
vil distribuere til medlemmene i sitt fylkes-
laget. «Jeg må jo nesten det i og med at laget 
ga meg litt økonomisk støtte til turen.»

Forelska i kjøttfe
Dag Ivar er lidenskapelig opptatt av ku, og han 
husker godt første gangen han så ei ku som 
var krysning av Charolais og NRF. «I 1992 eller 
1993 satt jeg på skola og kikka ut av vinduet 
– der gikk melkedyra til skolenaboen – og ei 

stor flott ku jeg ikke hadde sett maken til. Da 
jeg sykla hjem den dagen bestemte jeg meg 
for at ei slik ku skal jeg ha en dag!»

Og i dag har han flere. I 2006 kom Dag Ivar 
hjem og fikk ansvar for melkekua, da var det 
han som bestemte hva det skulle insemineres 
med – og han prøvde seg med kjøttfesæd. 
Han har agronomutdannelsen sin fra Senja 
videregående, men han hadde ikke så mye 
som en time om kjøttfe der. Ammekuproduk-
sjon var noe fremmed og det var bare «noen 
raringer» som drev med det. Men innkrysning 
av kjøttfesæd ga gode resultater – kvigekalver 
går inn i ammekuproduksjonen, og okse-
kalvene i kjøttproduksjonen. I ammekufjøset i 
dag er det dyr som er krysning av Hereford og 
Charolais, Charolais og NRF, noen få som er 
NRF/Limousin og noen renrasa Charolais. Dag 

Ivar bekrefter at det er Charolais som er 
«hans» rase. Dag Ivar inseminerer selv, og i år 
var det mer enn 80 % tilslag – noe han sier seg 
godt fornøyd med

Om sommeren går ammekua og ungdyra fra 
melkeproduksjonen på 20 000 dekar utmarks-
beite. Dag Ivar og faren skal få unna slåtten på 
om lag 1000 dekar. «Vi får en god første slått 
og så en håslått – det er omtrent 2/3 dels 
avling. Tidligere drev vi med en del leiekjøring, 
men det har vi rett og slett ikke tid til lenger.» 
Utmarksbeitet er organisert gjennom felles 
beitelag med en annen melkeprodusent og 
noen saueprodusenter – og sambeiting med 
7 – 800 sau ansees som positivt. «Vi har godt 
beite og dyra utnytter det godt, det viser også 
avvenningsvektene våre. Korrigert 200 dagers 
vekt var i snitt i 2016 på 338 kilo.

Rekruttering
Leder i TYR Hålogaland ønsker seg et aktivt 
miljø der det satses på ammeku, og han har 
ingen bekymring for overproduksjon på norsk 
storfekjøtt de nærmeste åra. Hjemme på 
gården gjør han også sitt for å sikre rekrutte-
ringa inn i landbruket. Sønnen Isak på fire år er 
ikke mest opptatt av traktorer og det som 
durer slik som de fleste andre gutter i den 
alderen, men av ku og rundballer. Spesielt er 
det kua Snoyy, som egentlig er stammora til 
hele ammekuflokken på gården. Kua skal nå 
ha sin sjuende kalv – og hun er blitt gromkua 
til Isak. «Gutten er faktisk så opptatt av ku, at 
hans veterinærmor nesten synes det kan bli 
litt mye noen ganger»

Men Jorunn er også viktig inn i drifta på 
gården. Hun er ansatt som veterinær hos 
Harstad Dyreklinikk, og har derfor ikke så mye 
tid til å bidra i det daglige. Men hun har 
selvsagt ansvar for alt veterinærfagligarbeid 
på gården.

I kompaniskapet mellom Dag Ivar, Jorunn og 
foreldrene til Dag Ivar, så hører også Dag Ivars 
mor med. Hun har i en årrekke vært griserøk-
teren på gården, noe som har ført til ødelagte 
lunger og uførepensjon i dag. Men begge 
foreldrene er i dag stolte av å ha en sønn som 
satser på landbruket – og om de var litt 
skeptiske til ammeku i begynnelsen, er de 
enige i valget i dag.
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AVLSFORSKERENS HJØRNE Katrine Haugaard

Innavlsbegrensende tiltak  
i små populasjoner

Import av semin med ubeslektet genetikk kan 
være en mulighet for noen raser, men det er 
uklokt å gjøre seg avhengig av slik import for  
å holde innavlen på avstand. Jeg vil i denne 
artikkelen ta for meg noen punkter det er viktig 
å huske på i et innavlsbegrensende avls-
program.    

I tabell 1 er antall mordyr for de fem rasene 
uten nasjonalt avlsarbeid presentert (tall 
hentet fra årsmeldingen for Storfekjøttkontrol-
len 2016). Disse er alle populasjoner med et 
lavt antall mordyr og som trenger å tenke på 
innavl i avlsarbeidet sitt. Noen av rasene har 
åpen stambok og kan få meg seg noen nye 
gener inn i den stambokførte populasjonen 
gjennom oppkryssing, mens andre har lukket 
stambok og må forholde seg til den genetik-
ken som finnes i stambøkene. For enkelte av 
rasene finnes det store populasjoner i utlandet 
som gjør det å finne ubeslektede seminokser 
forholdsvis lett, mens for andre raser er det å 
finne semin av rasen på generell basis vanske-
lig. Med andre ord er utfordringene noe ulik for 
de forskjellige rasene. 

Tiltak for å begrense innavl
Noen viktige tips for å minimere innavl er: 
1)   å bruke mange okser (så mange som mulig) 
2)   unngå halvbrødre i størst mulig grad, 

oksene bør helst ha ulike foreldre.
3)   alle okser bør få omtrent like mange  

avkom hver. 

Ku med to kalver, Highland  cattle.           
Foto: Hanne Veikåker

4)   Ikke la oksene gå mange år i avlen
5)   Rekrutter nye avlsdyr fra alle foreldre for  

å unn gå for mange halvsøsken, også på 
morssiden.

Alle punktene hører tett sammen. Ignorerer 
man ett av punktene vil det påvirke negativt på 
de andre. Dersom man bruker mange okser 
som får noen få kalver hver vil søskengruppene 
bli små og slektskapet mellom kalvene (som 
skal bli neste generasjon avlsdyr) vil være 
mindre enn om det ble brukt få okser som fikk 
mange kalver hver. Da vil det i neste omgang bli 
lettere å velge avlsokser som ikke er halvbrø-
dre. Det samme gjelder da også for kyr. Når det 
brukes mange okser vil halvsøstergruppene bli 
mindre, og slektskapet mellom dem vil minske.  

Å la oksen gå mange år i avlen fører også til 
at han får for store avkomsgrupper. I tillegg vil 
det etter hvert bli konflikt i form av at hans barn 
og barnebarn blir en del av avlspopulasjonen. 
Når oksens sønner og døtre er satt inn i avlen er 
det ikke lenger bruk for oksen selv, og han bør 
utrangeres. Å bytte okser ofte, til yngste genera-
sjon, vil også føre til at de oksene som er mye 
brukt vil havne lenger bak i stamtavlen, og det 
vil bli lenger «vei» gjennom slektstreet for å 
komme til første felles ane. Det forutsetter dog 
at man følger de andre punktene om å bruke 
mange okser og la dem få en begrenset meng-
de avkom hver for at dette skal være innavlsbe-
grensende tiltak og ikke innavlsøkende.  

Import av semin
Importokser må brukes med omhu. Det er lett 
for at slike brukes for mye da de er lite i slekt 
med den norske populasjonen. Dette fører til at 
han får mange avkom, som vil skape proble-
mer i neste generasjon. Da vil halv søsken-
gruppen etter han blir stor, og det blir vanskelig 
å finne ubeslektede individer å pare med.

I små populasjoner kan det være en utfordring å unngå innavl.  
Få mordyr og bruk av for få og for beslektede avlsokser kan fort føre  
til at alle avlsdyrene hører til samme familie, og det kan bli vanskelig  
å finne ubeslektede individer å pare med i neste generasjon.

Rase
Antall mordyr 

Minst 75 % raserene Stambokførtef

Blonde d’Aquitaine 520 114

Dexter 552 455

Galloway 216 80

Highland Cattle 1 086 532

Tiroler Grauvieh 916 278

Tabell 1: Antall mordyr, 75 % raserene og stambokførte, av de fem rasene uten nasjonalt avls
arbeid.
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Dexter på beite.

Samme problematikken kan man møte på 
også med norskfødte okser, dersom «alle» 
leter etter den oksen som er minst i slekt med 
sin besetning. Siden slektskapet i populasjo-
nen er høyt, er trolig slektskapet i de ulike 
besetningene den samme, og alle leter i 
teorien etter den samme oksen. Da kan man 
ende med at veldig mange kjøper sønner etter 
samme importokse (eller en annen lite beslek-
tet okse) på grunn av det lave slektskapet. 

Dessverre fører dette kun til mer innavl, og ikke 
mindre. Dette fordi man øker innflytelsen fra 
den importoksen, som vil bli bestefar til veldig 
mange og det vil bli enda vanskeligere å finne 
ubeslektede individer i neste generasjon igjen. 
Da kan det være bedre å velge en avlsokse 
som er litt mer i slekt med kyrne man har, men 
som er av en annen avstamning enn de 
oksene alle andre bruker. Derfor er det viktig at 
alle avlere er enige om strategien for popula-
sjonen, og snakker sammen om valg av okse.   

Viktigere å tenke innavl enn avlsframgang
Er populasjonen veldig liten er det ikke mulig  
å velge avlsdyr på annet enn slektskap, helse 
og lynne. Man kan ikke tenke på genetiske 
framgang, det er det ikke rom til å selektere 
for. Små populasjoner er sårbare for genetiske 
defekter. Derfor skal dyr med dårlig helse, 
 ufordelaktig dårlig eksteriør og farlig lynne 
skal ikke avles på, men utenom det er alle 
potensielle avlsdyr. De fleste friske kvigekalver 
bør få et eller to avkom til rekruttering, det er 
ikke rom for noe særlig med seleksjon på 
hunndyrsiden. 

Ikke kun for små populasjoner
Selv om det i denne artikkelen er fokus på 
populasjoner som har et lavt antall mordyr,  
så kan det være viktig å huske på innavlsregu-
lerende tiltak også i de større populasjonene. 
Med et for stort fokus på genetisk framgang 
er det mulig å lage innavlsproblemer også i 
store populasjoner, da gode enkeltokser ved 
bruk av semin kan bli far til en uforholds-
messig stor del av populasjonen. I store 
popula sjoner har man muligheten til å balan-
sere innavl og genetisk framgang, mens i små 
popula sjoner kan det være at genetisk fram-
gang må legges helt til side, og at innavlsregu-
lerende tiltak er eneste fokus i avlsarbeidet. 

Foto: Morten Siring

Kvekberg Kveg
ønsker alle (venner, kranglefanter, cowboys, små og «stut-tjukke») en god jul og et riktig godt nytt år!

Vi er stadig på leting etter bedre avlsdyr. Vi har hele tiden gode livdyr «uansett rase» 
som vi håper faller i smak for deg! 
Godt gemytt og snille dyr letter storfebondens arbeid og gir penger i kassa for bonden! 

BERG VESTRE
Håkon Marius 

Kvæken
2340 Løten

Tlf. 930 01 608
kvaeke@online.no

Håkon og Marte giftet 
seg i 2016 og vi håper 

de lykkes bedre enn gamle nissen.
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Det første jeg legger merke til da jeg ankommer gården Frenning  i Stange kommune,  
er foruten om de gule bygningene, et svært innbydende uteareal for storfe. Det er kaldt  
i lufta og den grønne og røde fargen på kyrnes inngjerding gir reneste julestemningen.

Innenfor gjerdet går en fin liten flokk med 
Tiroler Gråfe og et par Hereford-dyr. Men noen 
mennesker ser jeg ikke med en gang, jeg bare 
hører noen ivrige stemmer – og etter en liten 
stund kommer de. Det er Eric, Tellef og Fredrik, 
og etter hvert kommer også Nora og Paul. De 
ønsker varmt velkommen til Grobunn og er 
tydelig stolte av det de har å vise frem.

Stiftelsen Grobunn er et helhetlig døgntilbud 
for ungdommer/unge voksne med utviklings-
hemming. For elever i videregående skolealder 
(16 – 19 år) gis det et bo og skoletilbud, og de 

som er ferdige med videregående kan søke 
om å få bli Grobunnlæring – da trener en på å 
bo alene og øver seg på ulike aktiviteter i et 
arbeidstreningsopplegg. Skolen på Grobunn er 
en del av HPS, Helse Pedagogisk Steinerskole. 
Tellef og Fredrik er Grobunnlæringer – og den 
dagen jeg var på besøk hadde de gårdsdrift 
som aktivitet. Eric Brinkhof er landbruks-
ansvarlig på Grobunn og det er han som er 
arbeidsleder. Nora og Paul er også med, de er 
volunteerer. Det er europeisk ungdom som har 
søkt seg hit gjennom EVS – European Volun-
teer Service – Erasmus +. På Grobunn lærer 
de om norsk kultur, norsk språk og de får en 
slags omvendt integrering til ungdommene 
med utviklingshemning som bor på her.

Grobunn og gården Frenning drives etter 
biodynamiske prinsipper. Dette innebærer at 
en ser på gården og alt som skjer der som et 
samspill med naturen for øvrig. Derfor drives 
gården som et kretsløpsjordbruk, noe som 
betyr at en forsøker å være selvforsynt med 
fôr og gjødsel – og derfor er det mange ulike 
dyreslag på gården. Foruten storfe, er det sau, 
geiter, gris, høns og kanin. Fredrik og Tellef tar 
meg med inn i fjøset og viser frem dyra. De er 
tydelig stolte og synes det er gøy å fortelle om 
både geiter, væren som snart skal lage lam og 
ikke minst kaniner. «Hva gjør dere med 
 kaninene da?», spør jeg «Vi slakter en i hvert-
fall, og spiser», svarer Tellef. Det er tydelig at 
det ikke er noen sminka hverdag, men helt 
korrekt og reel matproduksjon de er med på.

Glede og stolthet i det nye  
fjøset på Frenning gård

Fjøsgjengen på Frenning Landbruksansvarlig: Eric Brinkhof, Grobunnlæringene Tellef Berven og Fredrik Furulund og volunteerene Nora og Paul  
på det nye, brede fôrbrettet.

Org.- og infosjef, TYR
Tekst og foto: Guro Alderslyst
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Storfeholdet på Frenning
Men TYR-Magasinet besøker Grobunn først  
og fremst på grunn av storfeholdet. Eric kan 
fortelle at da de skulle velge rase, var det viktig 
å finne en rase som har horn. I motsetning til 
hva mange tenker, ønsker en horn i en bio-
dynamisk tankegang. Dette fordi horna er et 
viktig organ for kua. Horna står i forbindelse 
med bihulene, og med fordøyelsessystemet (!) 
Lufta dyra puster sendes inn i kroppen og 
også opp i horna, dette genererer energi som 
går tilbake til kuas tarm og bidrar til en god og 
riktig fordøyelse. Kyrne som er kjøpt inn er 
riktig nok avhornet, men kalvene som blir født 
på Frenning vil ikke avhornes. Etter hvert skal 
de opp i 15 mordyr, foreløpig er det 7. Okse-
kalvene vil bli kastrert og går med flokken frem 
til de slaktes – og da vil kjøttet selges i gårds-
butikken som også er en læringsarena for 
ungdommene som bor her.

Fredrik er litt usikker på hvor mange kvige-
kalver og hvor mange oksekalver som ble født 
i vår, men han er helt sikker på at de var 
mindre enn kuene og veldig fine. Han kan også 
fortelle at noen av kuene kan bli litt sinte når 
de har kalv, fordi de vil passe på kalven sin. 
Eric bekrefter det, og sier at ingen av ung-
dommene har lov til å være i fjøset alene av 
sikkerhets hensyn. 

Samarbeid med Steinerskolen
Gården er en læringsarena for ungdommene 
og det drives også et samarbeid med Steiner-
skolen, derfor er det alltid stor menneskelig 
aktivitet på gården. Det var viktig når en bygde 
nytt fjøs at dette skulle være innbydende – og 
ikke minst være en trygg måte å få samspill 
med dyra på. Dette har en løst ved blant annet 
å ha ekstra bredt fôrbrett. «Tidligere da vi 
hadde kyr i gammelt båsfjøs opplevde noen 
elever det som skummelt å fôre fordi om to 
kyr stakk hodet inn samtidig ville fôrbrettet 
sperres – det unngår vi nå». Ungdommene 
som er her bidrar etter evne, og volunteerene 
hjelper til. Paul forteller at selv om han er fra 
Østerrike – Tirolerens hjemland, hadde han 
ingen erfaring med gårdsdrift og fjøs før han 
kom til Stange. Men han liker det godt, selv 
om Stange ikke passer helt til det bildet av 
Norge han hadde før han kom hit. «Jeg trodde 
det var fjell og fjorder, men her er det jo flatt».
Språket kan jo også være en utfordring og 
både Nora og Paul sier at norsk er vanske-
ligere enn de trodde, men Fredrik og Tellef 
synes ikke det er noe vanskelig å skjønne dem 
– og det er jo det viktigste.

Tilgjengelighet og sikkerhet
«Veggene» i utedelen av fjøset er grinder. Ikke 
av typen lett grinder eller noe slikt. Men 
tregrinder som gir god mulighet til å se dyra 
mellom sprinklene og ikke minst gir et hygge-
lig uttrykk. For ungdommene som bor her og 
ungdommene som kommer som volunteerer 
varierer det om de har noen erfaring med dyr 
fra før, og ungdommenes forståelse for at 
dette er store og potensielt farlige dyr kan 
også variere – derfor er det kodelås på alle 

Tellef Berven fra Asker synes 
det er fint å stelle med kyrne og 

de andre dyra på Grobunn.

Oversiktsbilde av det nye fjøset.
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73111 Kumshot P av Hovde er en middels stor kollet simmentalokse uttatt som seminok-
se etter testomgangen 2015/2016. Kumshot P er en pent sammensatt okse med meget 
god kjøttsetting, spesielt bakpart. Kumshot P har fødselsvekt på 40 kg, 200 dg vekt på 
393 kg og 365 dg vekt på 704 kg. Kumshot P har fra testen en tilvekst på 1877 gram pr. 
dag, ryggmuskelmål på 8,27 cm og grovfôropptak på 3,4. Kumshot P er en okse helt uten 
svakheter med et perfekt eksteriør som har gitt han toppkarakteren 9 i helhet på kåring. 
Kumshot P har testomgangens høyeste kåring på muskel av samtlige testokser. Kumshot P 
har svenske  Pepper av Kastløsa som far, som har gode produksjonsegenskaper og meget 
gode avls verdier for moregenskaper. Morfar er kanadiske Champs Bravo som har som sin 
aller sterkeste egenskap døtrenes melkeevne, men også meget god på fødselsegenskaper 
direkte. Kumshot P kan forventes å gi avkom som fødes lett, har middels tilvekst med gode 
slakte egenskaper og døtre som har meget gode moregenskaper. Kumshot anbefales brukt  
i reinrase avl, krysningsavl og i kombinasjon med andre kjøttferaser.73111 Kumshot P av Hovde Foto: TYR

Norsk Simmentalforening

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

73110 Kevin P av Morken er en kollet middels stor seminokse fra Simmental, testvinner på 
Staur fra testomgangen 2015/2016 med rangtall på 117. Det gjør Kevin til testomgangens 
absolutte toppokse uansett rase. Kevin P har fødselsvekt på 45 kg, 200 dg vekt på 362 kg 
og 365 dg vekt på 727 kg. Fra testen har Kevin P en tilvekst på hele 2149 gram pr. dag, 
ryggmuskelmål på 8,53 cm og et høyt grovfôropptak på 3,9. Kevin P er en okse helt uten 
svakheter, har et tilnærmet perfekt eksteriør og er meget godt kjøttsatt i alle deler, og har  
fått toppkarakteren 9 i helhet på kåring etter endt testomgang.
Kevin P av Morken har britiske Wroxall Cocker Leeky Soup som far, en okse med meget gode 
produksjonsegenskaper. Morfar er den kanadiske oksen PHS World Wide, som i Norge er en 
allroundokse som har gitt lette fødsler og døtre med gode moregenskaper, samtidig med å 
være god på produksjonsegenskaper. Kevin P forventes å gi avkom med middels fødselsvekt, 
gode produksjonsegenskaper og døtre med gode moregenskaper. Kevin P anbefales brukt  
i reinrase avl og i kombinasjon med andre tunge kjøttferaser og krysninger på voksne kyr  
og godt utviklete kviger.

73110 Kevin P av Morken Foto: TYR

Seminokser

Info: tlf. 412 75 330  |  e-post: bengvest.online.no  |  www.norsksimmental.no

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

73110 Kevin P av Morken og 73111 Kumshot P av Hovde er tilgjengelige hos inseminører og på sædruta.

Gutta i sving med fôring. Tellef Berven fra Asker med trillebåra og Fredrik Furulund fra Løten 
bygger muskler mens han svinger høygaffelen.

grinder. Men ellers er det ikke annerledes her 
enn i et annet fjøs, det skal fôres, måkes og 
strøs. «Og en må se at dyra har det bra!» sier 
Fredrik. Kyrne har mulighet til å gå inn, men 
det gjør de nesten aldri, de trives under taket 
på den nye delen av fjøset. «Vi hadde en del 
kontakt med Norsk Landbruksrådgivning da vi 
planla bygget» , sier Eric. «Men vi så at våre 
egne erfaringer ble veldig viktig i utformingen 
av fjøset.» 

 I begynnelsen av november var det langbord 
med kaker, og fest på fôrbrettet da det var 
innflytningsfest i det nye fjøset. Nå er det mest 
godt grovfôr her, men like god stemning. 

Grovfôret er nøkkelfaktoren i storfekjøttproduksjonen. Mange 
er usikre på hva fôret inneholder av energi og tørrstoff. Vi har 
investert i ett NIR apparat som gir svaret på grovfôrkvaliteten 
på sekunder. 

Ta kontakt hvis du er interessert i 
en Maxammonprat og en 
grovfôranalyse. 

Kontakt: Ole Sverre Larsen tlf 920 55 254 
eller e-post osl@gjolstadgard.no 

Maxammonkorn kan leveres  

i storsekk, løst, blåst i silo 

eller i rundballer

NYHET! 
GROVFÔRANALYSE

http://www.gjolstadgard.no

Maxammonkorn er det ideelle fôrmiddelet for å erstatte
grovfôr både når det gjelder energi og mengde. Dyra 
tåler større andel korn i rasjonen, stor partikkelstørrelse 
og høy pH i kornet uten at det går ut over fordøyelsen. 
Du kan fint nå tilvekstmålet ditt selv med en begrenset 
mengde grovfôr. 

Fôrmangel?
Få svar 

i løpet av 

sekunder!
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73111 Kumshot P av Hovde er en middels stor kollet simmentalokse uttatt som seminok-
se etter testomgangen 2015/2016. Kumshot P er en pent sammensatt okse med meget 
god kjøttsetting, spesielt bakpart. Kumshot P har fødselsvekt på 40 kg, 200 dg vekt på 
393 kg og 365 dg vekt på 704 kg. Kumshot P har fra testen en tilvekst på 1877 gram pr. 
dag, ryggmuskelmål på 8,27 cm og grovfôropptak på 3,4. Kumshot P er en okse helt uten 
svakheter med et perfekt eksteriør som har gitt han toppkarakteren 9 i helhet på kåring. 
Kumshot P har testomgangens høyeste kåring på muskel av samtlige testokser. Kumshot P 
har svenske  Pepper av Kastløsa som far, som har gode produksjonsegenskaper og meget 
gode avls verdier for moregenskaper. Morfar er kanadiske Champs Bravo som har som sin 
aller sterkeste egenskap døtrenes melkeevne, men også meget god på fødselsegenskaper 
direkte. Kumshot P kan forventes å gi avkom som fødes lett, har middels tilvekst med gode 
slakte egenskaper og døtre som har meget gode moregenskaper. Kumshot anbefales brukt  
i reinrase avl, krysningsavl og i kombinasjon med andre kjøttferaser.73111 Kumshot P av Hovde Foto: TYR

Norsk Simmentalforening

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

73110 Kevin P av Morken er en kollet middels stor seminokse fra Simmental, testvinner på 
Staur fra testomgangen 2015/2016 med rangtall på 117. Det gjør Kevin til testomgangens 
absolutte toppokse uansett rase. Kevin P har fødselsvekt på 45 kg, 200 dg vekt på 362 kg 
og 365 dg vekt på 727 kg. Fra testen har Kevin P en tilvekst på hele 2149 gram pr. dag, 
ryggmuskelmål på 8,53 cm og et høyt grovfôropptak på 3,9. Kevin P er en okse helt uten 
svakheter, har et tilnærmet perfekt eksteriør og er meget godt kjøttsatt i alle deler, og har  
fått toppkarakteren 9 i helhet på kåring etter endt testomgang.
Kevin P av Morken har britiske Wroxall Cocker Leeky Soup som far, en okse med meget gode 
produksjonsegenskaper. Morfar er den kanadiske oksen PHS World Wide, som i Norge er en 
allroundokse som har gitt lette fødsler og døtre med gode moregenskaper, samtidig med å 
være god på produksjonsegenskaper. Kevin P forventes å gi avkom med middels fødselsvekt, 
gode produksjonsegenskaper og døtre med gode moregenskaper. Kevin P anbefales brukt  
i reinrase avl og i kombinasjon med andre tunge kjøttferaser og krysninger på voksne kyr  
og godt utviklete kviger.

73110 Kevin P av Morken Foto: TYR

Seminokser

Info: tlf. 412 75 330  |  e-post: bengvest.online.no  |  www.norsksimmental.no

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

73110 Kevin P av Morken og 73111 Kumshot P av Hovde er tilgjengelige hos inseminører og på sædruta.

WWW.TYR.NO



BESETNINGSANNONSER
Aberdeen Angus
Høystad Angus
Svein Eberhard Østmoe
Hammarvegen 27
2480 Koppang
Telefon: 907 94 273     
     
Høystad Angus er på Facebook

Aberdeen Angus
Li Angus
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RASE- OG FYLKESLAG Norsk Aberdeen Angus
Tekst og foto: Svein Eberhard

Norsk Aberdeen Angus

Norsk Aberdeen Angus har i 2017 hatt et aktivt 
år med fantastiske resultater. Styret har jobbet 
godt sammen og resultatet er noen milepæler.

Seminsalget 64% økning, (per 31.10.). Norsk 
Aberdeen Angus er meget stolte over at 
seminsalget har hatt en sånn utvikling. 
 Angusavtalen har selvfølgelig hatt en med-
virkende årsak, men det er gledelig at renrase-
avlere virkelig har fått øynene opp for semin 
og avls fremgang. Dette har stor betydning for 
vårt nasjonale avls arbeid.

Okseauksjonen på Staur var første mål i år, 
der var det en meget god stemning og vi fikk 
lansert Angusavtalen for første gang. Lakris av 
Funnaune satte standarden og skiftet eier for 
150 000 kroner. De andre oksene skiftet også 
eier og snittprisen på oksene ble 69 222 
kroner, noe som er ny rekord for Angus.

Videre i året har vi vært til stede på 
Agrisjå, Dyregod-dagene og Dyrsku'n, alle 
steder har det vært visningsdyr av rasen.  
På Dyrsku'n hadde vi også dyr på utstilling  
og auksjon. Best in show på Dyrsku'n ble 
Anguskua Li's Katy Lawsen.

Vi har annonsert i TYR-magasinet og Buskap, 
i Buskap har vi hatt en helsides annonse som 
retter seg direkte inn mot Angusavtalen på 
melkebruket. Ny seminbrosjyre har vi også, 
den ble sendt ut som et plastet vedlegg i 
Buskap nr. 1.

Vi bruker hjemmesiden aktivt, prøver og legge 
ut saker der så fort vi har noe relevant. Alle 
saker blir delt på facebooksiden vår, vi har 
også to tilknyttede sider som heter «Aberdeen 
Angus Livdyr» og «Norsk Aber deen Angus 
forum».

Vi har gitt ut et medlemsblad i år. Dette  
er produsert av styret og ble godt mottatt av 
våre medlemmer. Målet for kommende år  
er å gi ut minimum to utgaver i året. 

Angusavtalen ble lansert i månedskifftet mai/
juni. Den har gått over forventning og mange 
slakt har gått inn i varestrømmen. Ser vi på 
seminstatistikken er nok mye av salget på 
melkebruket. Men økningen er også stor på 
renraseavlere, og det er gledelig. Angusavtalen 
er spesiell på den måten at den favner om alle 
raser da kravet er stambokført, kåret eller 
seminfar av Angus. Avtalen er ekstra gunstig 
på melkebruket, der har de ikke kjøttillegg fra 
før og det øker verdien på slaktet med opp 
mot 4500 kroner. Dette gjør at vi tilbyr like god 
økonomi i slaktet som å bruke intensive raser. 

At vi har den korteste drektighetstiden av 
de fem rasene med nasjonalt avlsarbeid, 
minst kalvingsvansker på melkebruket og 
100 % kollet avkom er jo heller ikke noe  
minus på netto fortjeneste!

Angus embryo til Island. Det ble kåret 17 
kviger hos Nordstu og Høystad Angus i januar 
2017. Dyrene gikk igjennom grundige tester  
av forskjellige karakter og alle ble godkjente. 
Island har veldig strenge regler for import  
av genmateriale, så det var en spennende 
prosess. I slutten på april ble kvigene insemi-
nert med norske eliteokser, med påfølgende 
skylling syv dager senere. Kvigene produserte 
bra og de 40 embryo som Island hadde bestilt 

ble passert med god margin. Embryoene 
ankom Island 11. november og skal nå legges 
inn på islandsk melkerase. Et spennende 
prosjekt for TYR og Norsk Aberdeen Angus, 
som ganske sikkert vil resultere i flere norske 
skyllinger og senere eksport av norsk semin.

Det har vært eliteokseuttak, der går 74029 
Horgen Erie, 74033 First Boyd fra Lie og 74039 
Lie`s Great Tigre videre som eliteokser. Ny av 
Året er 74043 Hovin Hauk. Ungoksene har 
produsert nok sæd av god kvalitet så Lakris av 
Funnaune og Laurens av Krogedal blir og finne 
i årets oksekatalog. Reserve oksen GBA Lord 
er også fulltappet og godkjent.

Her burde det være okser og finne for en 
hver besetning, når det gjelder fødsel, produk-
sjon og moregenskaper.

På årsmøtet i 2016 ble det bestemt at organi-
sasjonsutvikling skulle være en del av arbeids-
programmet for 2017. Vi har i den sammen-
heng laget et Angus kart over Norge. 17 
produsenter svarte ja til og være med på 
opplegget. Dette gjør at vi har fått noen 
kontaktpunkter over det ganske land. Her kan 
folk som har spørsmål om rasen ringe til en  
i «nærområdet» og få svar og tips om det 
meste.

Alt i alt er Norsk Aberdeen Angus veldig 
fornøyd med året, og vi gleder oss til fort-
settelsen. Men det nytter ikke å sitte stille,  
så vi er fortsatt avhengige av engasjerte avlere  
over hele landet.

Skylling av dyr for embryo-
eksport til Island. Embryo sjekkes.
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Da den hvite mann kom til Nord-Amerika var 
det ca. 60 mill. bison på slettene.

De enorme bisonflokkene ble skutt ned 
rundt 1860 og det førte til en markant kjøtt-
mangel i storbyene på østkysten av USA.

Man begynte å samle inn forvillet Long-
hornkveg i bushen i Texas, hvor de hadde levd i 
vill tilstand siden de ble fraktet med seil skutene 
fra Spania på 1500tallet. (Texas Longhorns)

I Texas er det enorme arealer med kratt
belter og halvørken (badlands) som var det 
ideelle miljøet for kveget, og de hadde formert 
seg voldsomt i flere hundre år.

Longhorns var aggressive nok til å forsvare 
kalvene sine  mot prærieulv og puma.

Mot Kansas
Man forsøkte å drive kvegflokker nordover  
mot jernbanen i Kansas.

Den framsynte forretningsmannen Jesse 
Chisholm (som hadde skotsk far og cherokee 
mor) arrangerte kvegdrifter fra San Antonio  
i Texas til jernbanen i Kansas (Chisholm Trial)

Han fikk jernbanen til å bygge kvegvogner 
og pålastningramper hvor en kunne laste 
kveget inn fra store innhegninger. Kveget  
ble fraktet til slakteriene i Chicago og Detroit.  
Mye ble hermetisert som corned beef.

Kvegruta gikk nordover gjennom ørken-

Ranchdrift i Nord-Amerika før og nå

Erling Enger fra Isi gård i Skui har sendt oss en tekst han 
gjerne vil vi skal dele med TYR Magasinets lesere.

Erling Enger  
Isi gård, Isiveien 105, 1340 Skui

strøk, og hvis man gikk seg vill i sandstormer 
og bommet på vannhullene, kunne tusenvis  
av dyr omkomme av tørst. 

Den slitsomme turen tok mange uker, men  
i Kansas var det enorme grassletter og dyra 
kunne ta seg opp igjen før de ble sendt til 
slakteriene.

Over en tyveårs periode ble 5 mill. Long-
horns og 1 mill. forvillede mustanger drevet 
langs denne ruta og sendt til slakt.

I sesongen kunne det gå tusen dyr i døgnet 
på denne veien.

I Kansas stod bøffelgraset meterhøyt som 
ett hav av gress som ikke hadde blitt beitet 
siden bisonflokkene ble borte. Etter hvert som 
kveg og beiteland fikk stor verdi, ble det en 
sterk rivalisering og kamp om eiendomsretten 
til slettene. Kvegbaronene ville ikke dele 
prærien med noen, og lå stadig i krig med 
hverandre. De leide inn revolvermenn for å 
sikre seg rettigheter. Den beryktede Tom Horn 
var kjent som kvegbaronens leiemorder, han lå 
i bakhold og drepte skandinaviske nybyggere 
når de var ute og så til dyra sine. Dette skjedde 
selv om de hadde papirene sine i orden. 

Alle immigranter fikk sin quarter section, en 
kvadrat på 800 x 800 meter (ca. 640 dekar) for 
stempelavgiften.

Nord-Amerika er oppdelt i sections, dvs. ruter 
som er en engelsk mile i firkant (square miles).

Nybyggerkona som satt igjen alene, måtte 
selge eiendommen til kvegbaronen for spottpris.

Piggtråden ble innført ca. 1870, for å 
markere eiendomsgrenser.

Innkrysning av Hereford
Kvegavl ble systematisert og Herefordokser 
ble fraktet med båt fra England for å krysse 
inn for bedre tilvekst og roligere gemytt. Den 
første Black Angus ble importert noe senere 
fra Skottland for å få lette kalvinger og mar-
morert kjøtt. Den mest populære ranchkua  
i dag er Angus x Hereford krysninger som 
kombinerer lette kalvinger, rolig gemytt og 
krysningsfrodighet. 

Mais som vinterbeite
I dag er vinterbeiting av stående mais stadig 
mer vanlig for å redusere kostnader. Kua 
høster vinterfôret helt av seg selv, uten utgifter 
til maskiner og arbeidskraft, og man behøver 
ikke begynne å bruke innhøsta grovfôr før 
snøen blir dyp, mot slutten av januar. Man kan 
finne mye om dette på internett (winter 
grazing corn). 

I sydstatene blir kalven tatt fra når tørke-
tiden begynner, kua beiter på vissent gras, og 
bruker praktisk talt ikke innhøsta grovfôr.

«Grass-fed beef» blir best betalt og fôrings-
dyr slaktes rett fra beitet. 

Beiting av kløver og luserne (alf alfa) gir 
dobbel tilvekst på slaktedyr. Stripebeiting er 
sikrest for å unngå trommesjuke(bloat). 

Belgvekster krever ikke kostbar nitrogen-
gjødsel.
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Ramnesveien 1191 · 3175 Ramnes
Tlf. 99 26 74 08 · oleadahl@online.no

KVALITETSPRODUKTER TIL

LANDBRUKET
Alt innen storfeinnredning  - vi lager etter mål!

       · Forhekker · Kraftfôrautomat · Drikkekar
     · Liggebåser · Gummimatter
  · Lettgrinder m/dør og kalvåpning 
        · Transportvogner
   

         
         

Kontakt oss for et godt tilbud i dag!

KOMBI- 

BINGE-VEKtEr
Pris på forespørsel 

Kvantumsrabatt

Rustfrie stolper til innredning
Rustfrie nedstøpningsmuffer til stolper
Rustfrie saltsteinsholdere

Det er minimale utgifter til hus og fjøs, 
kun lêskur med tre vegger, dette til tross 
for kalde vintre.  

Breisåing med ATV og viftespreder er 
vanlig å bruke for å opprettholde gode 
grasavlinger i eksisterende eng og beiter. 

Kløver og hundegras kan med fordel 
etablere seg i gammel eng og beiter. 
Klauvtråkk sikrer god jordkontakt etter 
såing.

I eksisterende eng kan man breiså 
kløver og hundregras rett etter førsteslått. 
Da er enga åpen, og det er lett å få god 
jordkontakt hvis man har en lett moseharv 
bakerst. 

Det er også vanlig å blande kløverfrø i 
mineralnæring som blir gitt som tilskudds-
fôr på beitet (NB ikke beiset).

En tur gjennom kumagen påskynder 
spiring. Kuruka er det optimale spireleie 
uten konkurrerende planter. Amerikanere 
har bestandig vært mye flinkere til å finne 
praktiske og enkle løsninger som gjør det 
mulig å produsere billig med lave driftsut-
gifter. 

I Skottland går Angus og Highland kuer 
i strandkanten og eter tang hele vinteren. 
Dette kunne vi også gjort her i landet med 
vår lange kystlinje. 

Idag har spesialisert kjøttproduksjon 
spredt seg til store deler av verden, og 
etterhvert også til vårt land til tross for 
stor skepsis i lang tid.

Kvegets historiske 
 opprinnelse
Historien begynte med Uroksen. Alle dagens 
kuraser stammer fra Uroksen som ble utryddet 
pga uforsvarlig jakt og overbeskatning.

Uroksen var adskillig større og høyere enn 
dagens kuraser og hadde store horn. Skulder-
høyden var over 1,80 meter. Uroksen dominerte 
steppene og urskogene fra Sentral-Asia til 
Mellom Europa helt siden forhistorisk tid. De 
siste flokkene levde i Øst-Europa fram til ca. 
1620.

Jakokser, Bison, tamkveg og afrikansk bøffel 
har alle utviklet seg fra uroksen  
i forskjellige grener og tilpasset seg ulike 
miljøvariasjoner fra iskalde snøstormer til 
solsvidde savanner.

Helleristninger og hulemalerier viser at oksen 
har blitt brukt som trekkraft  
i sydlige strøk helt tilbake til oldtiden. Opprinne-
lig hadde det domestiserte kveget mange 
funksjoner som trekkdyr, til kjøtt og melk, og til 
skinn og lærvarer. 

Kastrerte okser har vært den viktigste 
trekkraften oppgjennom historien.

Hesten var hovedsakelig for overklassen og 
«øvrigheta».

WWW.TYR.NO 49    TYRmagasinet 5-2017



| TYRmagasinet · 2 · 201746

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

Da er det trygt å ha en samarbeidspartner 
med den samme langsiktigheten som 
selve grunnlaget for sin virksomhet. En 
samarbeidspartner som også garanterer for 
avsetningen din, uansett hvor du bor eller hvor 
stor produksjon du har. Men kanskje aller viktigst: 
En samarbeidspartner med et overordnet mål 
om å bidra til best økonomi for bonde - både på 
kort og lang sikt.
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Hovedsamarbeidspartnere på Staur

Bingesponsorer på Staur

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

www.iforwilliams.no
tlf. 62  34  41 41

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

Fjøssystemer 
tlf. 61 28 35 00

Fatland v/Axel Dønnum 
tlf. 976 92 650

Postboks 396 – Økern, 0513 OSLO
tlf. 22 09 23 00

epost: animalia@animalia.no

Vardevegen 50, 2072 Dal
tlf. 63 97 70 10

epost: furuseth@furuseth.no

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

www.norgesfor.no

50 TYRmagasinet 5-2017

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

Da er det trygt å ha en samarbeidspartner 
med den samme langsiktigheten som 
selve grunnlaget for sin virksomhet. En 
samarbeidspartner som også garanterer for 
avsetningen din, uansett hvor du bor eller hvor 
stor produksjon du har. Men kanskje aller viktigst: 
En samarbeidspartner med et overordnet mål 
om å bidra til best økonomi for bonde - både på 
kort og lang sikt.



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

Da er det trygt å ha en samarbeidspartner 
med den samme langsiktigheten som 
selve grunnlaget for sin virksomhet. En 
samarbeidspartner som også garanterer for 
avsetningen din, uansett hvor du bor eller hvor 
stor produksjon du har. Men kanskje aller viktigst: 
En samarbeidspartner med et overordnet mål 
om å bidra til best økonomi for bonde - både på 
kort og lang sikt.



Sikkerhet satt i system!

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

Vårt forslag til en enkel standardmodell. De smale drivgangene 
kan leveres med justerbar bredde.

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

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

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

    Telefon: 69 12 68 00
www.bbagro.no

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

Returadresse: TYR, Storhamargata 44, 2317 Hamar


