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oppover for vår næring.

Norske forbrukere vil ha mer av våre produk-
ter. I femten år har vi ikke greid å produsere 
nok norsk storfekjøtt. Å ha et marked som 
skriker etter sine produkter, er enhver produ-
sents drøm. Dette selv med minimal markeds-
føring på grunn av underskudd i femten år. 
Vekstpotensialet er stort.

All landbruksproduksjon i Norge er avhengig 
av politiske rammebetingelser.

I en situasjon der de andre produksjoner sliter 
med overproduksjon, er det for lite storfekjøtt. 
Da skal det overdreven negativ kreativitet til 
hvis ikke storfekjøtt blir prioritert i kommende 
jordbruksoppgjør. Begrunnelse med at det kan 
bli overproduksjon en gang i framtiden, holder 
ikke. Hva da med de produksjonene  som 
allerede har overproduksjon?

FN oppfordrer hvert enkelt land til å sikre mat 
til egen befolkning, basert på lokalt ressurs-
grunnlag. Norsk storfekjøttproduksjon knyttet 
til ammekua skal ha sin basis i grovfôr og 
beite. Å bruke ammekua med sin diende kalv 
for å utnytte beite i inn og utmark fra mai til 
september, bidrar til bærekraftig storfekjøtt-
produksjon, ivaretar kulturlandskapet og er en 
bidragsyter til økt landbruksproduksjon i 
distriktene. I tillegg har vi en statsråd som 
gjentar hvor viktig det er å utnytte grovfôr  
og beiteressursene.

Derfor har TYR prioritert utnyttelse av beite og 
grovfôrressurser som sitt viktigste krav i årets 
jordbruksoppgjør. Ammeku med kalv er den 
perfekte bidragsyter.

God dyrevelferd er en nasjonal prioritet og  
et økende konkurransefortrinn. Flere og flere 
forbrukere er opptatt av hvordan dyrene har 
det. En ammeku med diende kalv på et grønt 
beite er godt bilde på god dyrevelferd.
Ammekua leverer også her et produkt på 
første klasse.

TYR prioriterer grovfôrutnyttelse og fôropptak 
i sitt avlsarbeid. Dette er omforent i alle 
raselag. Det er interessant å legge merke til at 
det er flere og flere som er opptatt av å utnytte 
norske gras- og beiteressurser. Jevnfør artikler 
som: »Stordugnad for det norske graset» ved 
Liv Torunn Mydland og «Bærekraftige gras-og 
beiteressurser» ved Laila Aas. Begge forskere 
ved NMBU.

Undersøkelser viser at det er god økonomi og 
stort forbedringspotensiale i bedre grovfôr. Da 
er det gledelig å registrere at våre medlemmer 
søker kunnskap også på dette viktige området. 

TYR registrerer at selv ikke det mest selvfølge-
lige kommer av seg selv. Hele tiden må TYR 
være på hugget og stå opp for medlemmenes 
interesser. Da er det viktig å minne om at det 
kreves et sterkt og samlet TYR innad for  
å vinne kampene utad.

Vi ammekubønder skal fortsette å produsere 
mat av høy kvalitet med respekt for miljøet.
God mat = God samvittighet.

Derfor har vi smilet på lur.
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Tekst: Trine Vaag,  
styreleder i Nortura

Utviklingen i salget
Kongshaug gjør et stort poeng av at salget av 
alle andre dyreslag har økt mye fra år 2000 og 
frem til i dag. Det er korrekt, men også engros-
salget av storfekjøtt økte i samme periode 
med 10,5 millioner kilo. Altså en økning på 
drøyt 10 prosent i en periode der vi stort sett 
har hatt underdekning og betydelig import. Det 
har imidlertid vært store variasjoner fra år til 
år. Fra 2006 til 2007 økte engrossalget med 
6,1 millioner kg og fra 2014 til 2018 med hele 
10,5 millioner kg. Hva var det som skjedde da? 

Hovedårsaken til disse store økningene er at 
aktører i markedet hadde funnet «smutthull»  
i importvernet. Det gav god fortjeneste til 
industrien, men dessverre for bøndene, 
påfølgende lagerbygging og prispress. 

Nortura har vært opptatt av å tette disse 
«hullene», noe som har gitt rom for å øke 
produsentprisene. Noteringsprisen for ung 
okse klasse O var i januar 2010 kr 38,20 pr. kg, 
mens den i januar 2018 var steget til kr 49,35. 
Vi mener dette har vært et betydelig og viktig 

bidrag til bedre lønnsomhet i produksjonen av 
norsk storfekjøtt. En massiv markedsføring av 
storfekjøtt, slik styrelederen i TYR etterspør,  
i en situasjon med underdekning av norsk 
storfe, ville bare bidra til prispress og økt salg 
av importert kjøtt.

Tiltak for økt produksjon.
Underdekningen av norskprodusert storfekjøtt 
har bekymret Nortura lenge. På nittitallet var 
den gang Norsk Kjøtt en viktig pådriver for at 
prosjektet «Biff 2000» ble etablert med en 
målsetting om 50 000 ammekyr innen år 
2000. Senere er dette fulgt opp med flere tiltak 
for å øke produksjonen. Innføringen av et eget 
driftstilskudd for ammeku i 2003 og driftstil-
skudd for ammeku på melkebruk fra jord-
bruksoppgjøret i 2008 er noen viktige mile-
pæler. Nortura tar på ingen måte æren for 
dette alene, men vi var en viktig medspiller  
for å få det på plass.  

Etter initiativ fra næringen satte Landbruks-  
og Matdepartementet, ved statsråd Trygve 
Slagsvold Vedum, ned en ekspertgruppe  
i 2012. Mandatet var å «gi statsråden råd  
om hvordan produksjonen av storfekjøtt kan 
økes». Gruppen la frem sin innstilling februar 
2013. Ett av resultatene av den jobben var at 

Hva mener du Kongshaug?
I TYR-magasinet nr. 5 2017 og i et intervju i Bondebladet nr. 1 2018 kommer  
styreleder i TYR, Leif Helge Kongshaug med noen utsagn rettet mot Nortura 
som ikke kan få stå uimotsagt.

kvalitetstilskudd på storfekjøtt klasse O eller 
bedre, vedtatt i Jordbruksoppgjøret 2013.  

Med det som bakteppe, blir påstanden fra 
Kongshaug om at kvalitetstilskuddet er et 
resultat av TYRs målrettede arbeid i sam-
arbeid med sittende statsråd, ganske 
 provoserende. At TYR ønsker å endre til-
skuddet til at det skal bli et rendyrket tilskudd 
for kjøttfe er legitimt. Men i motsetning til TYR 
mener Nortura at kjøttproduksjon basert på 
NRF også er viktig og nødvendig for å forsyne 
det norske markedet med storfekjøtt. Dette ble 
også behørig diskutert av ekspertgruppen, og 
formålet med innføringen av kvalitetstilskud-
det var å styrke økonomien og øke kjøttpro-
duksjonen hos ALLE storfekjøttprodusenter. 

La det derfor ikke være tvil. Nortura har vært 
og vil være en pådriver for økt norsk storfe-
kjøttproduksjon! Vi ønsker imidlertid virke-
midler som bidrar til en lønnsom produksjon 
av storfekjøtt både i ammeku- og melke-
produksjonen. Så håper vi på en god dialog 
mellom de ulike organisasjonene slik at vi 
sammen kan bidra til at den norske forbruker 
får nok norsk storfekjøtt av god kvalitet og 
som de trygt kan spise både med hensyn  
til egen helse og miljøet!
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Tekst: Leif Helge Kongshaug, styreleder TYR

Først. Takk for ditt engasjement. Vi trenger  
fokus på hva som har skjedd de siste femten 
årene  med norsk storfekjøttproduksjon i 
graslandet Norge.

Som svar på ditt spørsmål, mener jeg 
 følgende:

1.  Det er en skandale at Norge har importert 
215 000 tonn storfekjøtt til en tapt verdi bare 
for primærprodusenten på 13 mil liarder 
kroner. Skandalen forsterkes ved ytterligere 
tap på foredlingsleddet. Men den aller største 
skandalen er at norske for brukere ikke får nok 
norskprodusert storfekjøtt produsert på en 
bærekraftig måte på norske gras- og beite-
ressurser.

2.  Det er feilslått landbrukspolitikk når en stor 
del av norsk matproduksjon baseres på 
importert kraftfôr. Dette samtidig som inn-
mark og utmark gror igjen i vårt eget land.  
De siste 15 år: 
Økt kyllingproduksjon med 175 %. 
Økt svineproduksjon med 45 %. 
Nedgang storfekjøttproduksjon 13%.

3.  Fakta er at norsk melkeproduksjon med 
stadig synkende mordyrtall ikke har evnet  
og vil ikke evne å dekke det norske  mar kedet  
med storfekjøtt. Da må en innse at ammekua 
er løsningen. Skal ammekua være løsningen, 
må lønnsomheten bedres. Da må begrensede 
budsjettmidler målrettes.

TYR foreslo at bedret økonomi måtte komme 
ved økte budsjettmidler og et målrettet kvali-
tets  tillegg slik som for småfe. TYR ville ha 
kroner per kilo, mens andre foreslo tilskudd  
per slakt.

Det er riktig at kvalitetstillegget ble innført  
i kjølvannet av ekspertgruppen nedsatt av 
statsråd Vedum. Kroner 3,70 ble lagt på  
klasse O og bedre. Det medførte at bare 30 % 
av midlene gikk til ammekua og den spesiali-
serte kjøttproduksjonen. 70 % til NRF og 
melkeproduksjon.

For å målrette midlene mot ammekua har  
TYR hele tiden arbeidet for at tillegget måtte 
komme på fra O+ og oppover. Da vil 70 % av 
midlene komme ammekua til gode. I 2016 
imøtekom statsråd Dale dette kravet med  
å legge kroner 4,- på O+ slik at tillegget ble 
kroner 7,-. Året etter prøvde han ytterligere å 
heve det til kroner 10,-, men det ble forhandlet 
ned igjen til kr 07,50 i jordbruksforhandlingene. 

Kommentar til styreleder  
Trine Vaag i Nortura
Med overskriften: «Hva mener du Kongshaug?» har styreleder Trine Vaag tatt pennen fatt.
Dette forårsaket av min leder i TYR-magasinet og intervju i Bondebladet.

TYR har krevd O+. Ingen andre i landbruks-
familien har støttet det. Snarere tvert imot. 
Statsråd Dale imøtekom kravet fordi han ville 
målrette midlene mot ammekua. Dette for  
å bedre lønnsomheten i ammekunæringa  
som fortsatt ligger betydelig etter.

TYR krevde – statsråd Dale imøtekom.  
Dette er sannheten. Så registrerer jeg at 
sannheten er provoserende.

4.  I likhet med Nortura vil TYR fortsatt være 
en pådriver for økt norsk storfekjøttproduksjon 
både i forbindelse med melkeproduksjon og 
ammekuproduksjon.

TYR ønsker en god dialog med Nortura og de 
andre i landbruksfamilien, med resultat at den 
norske forbrukeren får norsk storfekjøtt av 
god kvalitet – produsert bærekraftig på norske 
gras- og beiteressurser.

5.  TYR håper at en tar lærdom av det som har 
skjedd de siste femten årene. Nye femten år 
med stor import av storfekjøtt til graslandet 
Norge vil forsterke skandalen. Nødvendige 
grep må tas. 
«Den som ikke lærer av historien, står i fare  
for å få den repetert.»

«Fred er ei det beste, men at en noget vil!»

SISU hest og husdyr feirer NY hjemmeside med 15% rabatt 
på komplett prosjektordre for storfeinnredning

Ta en titt: www.sisuhestoghusdyr.no

KONTAKT EN AV VÅRE SELGERE FOR ET UFORPLIKTENDE TILBUD: INGUNN 488 94 403 ELLER KENNETH 488 94 400 
SISU HEST OG HUSDYR – TLF 63943900 – E-POST SHH@SISU.NO – WWW.SISUHESTOGHUSDYR.NO

Tilbudet varer ut mars 2018
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Kvinnekurs i storfekjøttproduksjon  
– med fokus på kompetanse og nettverksbygging

De hadde ikke hørt om andre kurs om ammeku 
som bare har vært for damer. Norsk Land-
bruksrådgivning Østafjells var arrangør, men 
både Nortura, prosjekt Framtidsretta landbruk  
i Numedal og midt-Buskerud, Fylkesmannen  
i Buskerud, Buskerud fylkeskommune og TYR 
Buskerud har vært delaktige på ulikt vis. 

Fargerik og variert forsamling
Og når kurset dro i gang var det faktisk mer 
enn 60 entusiastiske damer som hadde møtt 
opp. Det var damer i alle aldre med ulike 
erfaringer, alt fra store produsenter til de som 
lurte på å starte opp. Der var de som drar frem 
strikkepinnene, de som må ha med seg 
minstemann, de som ser ut som rosabloggere 
og de som vi i TYR har kjent gjennom mange 
år for å ha ulike tillitsverv i organisasjonen. Det 
var damer fra Trysil i øst til Stryn i vest – og 
alle mulige steder i mellom. Noen kom alene, 
andre hadde med søstra si og flere kom noen 
venninner sammen. Men alle så på dette som 
en god mulighet til å bygge seg et større 
nettverk – «for det er jo ikke så mange damer 
som pleier å møte opp på de ulike arrange-
mentene.» «Det er jo mannen min som får alle 
invitasjoner!» og «det er vel bare mannfolk der» 
var kommentarer damene kom med på spørs-
mål om hvorfor det var så mange damer her, 
men ikke så veldig mange på andre arrange-
menter. 

Norsk Landbruksrådgivning Østafjells med rådgiver Aslak Botten i spissen har  
holdt kurs for storfekjøttprodusenter før, men i fjor fikk han en idé om et eget jentekurs. 
Ideen ble drøftet med kollega Mari Hage Landsverk som så satte ideen ut i livet.

«Husmorferie» med allsidig program
I forkant av kurset var dette beskrevet som 
«årets happening for ammekudamer». Ut-
talelser som husmorferie, bedre enn spahelg 
og helt perfekt med fri halve helga lød gjennom 
spisesalen under lunsjen. Det var satt opp et 
tett, allsidig faglig program disse to dagene. 
Tema som ble drøftet var alt fra god agronomi 
og beitebruk til sikkerhet i landbruket, dyrevel-
ferd, markedssituasjon, rasevalg, driftsstyring, 
fôring, kusignal, brunstkontroll og kalvingspro-
blematikk. Så ferie var det vel drøyt å kalle det. 
Selvsagt var alle forelesere kvinner de også!

Garden Røed øvre
Det var også funnet plass til produsentinnlegg. 
Produsenten som presenterte sin gård og «slik 
gjør vi det» var Tonje Ouff. Da hun ble spurt om 
å stille, så hun for seg en 10 – 15 kursdeltage-
re – det er litt annerledes å holde innlegg for 
en smikk full sal med interesserte damer. Men 
Tonje klarte seg helt fint. Hun fortalte at både 
hun og mannen er hjemme på heltid, en ansatt 
og dessuten hjelper datter på 17 mye til – «det 
er hun som gjør min jobb mens jeg er her.» 
Gården til Tonje heter Røed Øvre og ligger på 
Hurum. Det er 80 ammekyr av Limousin rase, 

Org.- og infosjef, TYR
Tekst: Guro Alderslyst

Tonje Ouff fortalte om drifta på egen gård – det var svært inspirerende for alle.
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70 okseslakt og 146 mellomkalv i 
tillegg til 100 slaktegris og 15 vinter-
fôra søyer på gården. Gården tok de 
over etter Tonjes foreldre i 2003, og  
da var det ikke storfe på gården. Men 
siden Tonje og mannen hadde erfaring 
med storfe fra en gård de hadde 
for paktet før de tok over familiegården, 
ville de satse på dette. Derfor ble 
første fjøsbygging igangsatt i 2003, 
deretter har de bygd i 2006 og senest  
i 2016 da oksefjøset kom opp. All 
bygging har de stått for selv – «og da 
hjelper det ikke å være kjærring – alle 
må hjelpe til». Tonje og mannen har 
valgt å dele drifta mellom seg, i praksis 
betyr det at hun har ansvar for mellom-
kalv og han for ammeku, men selvsagt 
hjelper de hverandre også. Det var 
tydelig at kursdeltagerne syntes det 
var flott å høre på Tonje og ikke minst 
se bildene. Hun understreket viktig-
heten av å ta seg tid og råd til å ha fri 
av og til, men at det kanskje ikke blir  
så mange muligheter til å reise vekk  
i løpet av sommeren. Men Tonje viste 
bilde av hvordan de har løst det – med 
egen strand på tunet. (Det tror jeg 
egentlig mange av damene kunne 
ønsket seg).

Kyr og damer og «Møøtoo»
En av de andre foredragsholderne var 
veterinær Guro Sveberg som har en 
Ph.d i brunst og brunsttegn hos storfe. 
Hennes åpningskommentar «Dette er 
noe av det råeste jeg har vært med på!» 
sier utrolig mye. En munnrapp Guro fikk 
overbevist forsamlingen om at det er 
de som har storfe som gjennom alle 
tider har vært de som har makt – sau, 

gris og fjørfe har ingen ting å stille  
opp med i forhold til dette».Og at vi  
er damer, nei dæ bli bare en uslålig 
kombinasjon!» Under hennes innlegg 
ble også «møøtoo» begrepet opp-
funnet. Det passer bra i disse tider.

Hanne «Høne», -vin og «Nabo-
kjærringan frå Rollag»
Selv om det var tett fagprogram var 
den sosiale biten og det å bygge 
nettverk på en slik samling også veldig 
viktig. I alle pauser «kakla» det godt i 
salen. Tidlig på kvelden dukka Hanne 
Veikåker (Hanne «Høne») opp på 
podiet. Henne kjenner vi fra Norsk 
Highland Cattleforening, men hun 
driver også med import av vin og bød 
både på vinprøve smaking og seg selv. 
Dama er jo et fyrverkeri – og hun satte 
absolutt standard for kvelden. Under 
middagen kom et nytt fyrverkeri – 
 «Nabokjærringan frå Rollag» – på 
besøk (for øvrig kursdeltagere også). 
De tok for seg en ammekukvinnes 
hverdag på en morsom måte og satte 
også fokus på dette med å bry seg 
med hverandre og nabo'n. Stemningen 
var på topp!

Noe av grunnen til at dette kurset 
ble en suksess var at det blant annet 
ble opprettet en Facebook gruppe 
«Damer med ammeku» i forkant. Her 
kunne kursdeltagerene fortelle litt om 
seg selv og sin produksjon, finne noen 
de kunne samkjøre med til kurset og 
knytte kontakter. TYR gratulerer med 
et flott initativ og godt gjennomført 
kurs og skulle det være noen andre 
som kunne tenke seg å arrangere  
noe lignende så ønsker vi lykke til.

3 på kurs
Kari Randi Rognerud
Sokna, 35 kalvinger/år

Hørte om kurset via Facebook 
gruppa Nettverk for kvinnelige 
bønder.
Det er mannen min som får 
alle invitasjoner på mail og 
slikt noe, da hører jeg sjeldent 
om det. Veldig fint med 
Face book. Flott med et eget opplegg for damer.

Ingrid Bakke
Sigdal, 26 mordyr

Far holdt på med melk, så 
kryssa vi inn kjøttfe. Jeg ble 
invitert via mail fra landbruks-
kontoret. I og med at jeg ikke 
kjenner så mange storfekjøtt-
produsentdamer fra før så er 
dette et veldig bra opplegg. 
Godt med litt «husmorferie». 
På ulike møter og kurs er det ofte veldig mange menn, 
og da blir i hvert fall jeg litt taus.

Gunn Skrede
Stryn, – helt i oppstart med 
ni kviger av Tiroler Gråfe

Jeg så dette kurset på TYRs 
Facebook side og syntes 
agendaen var spennende. 
Mannen min ble nesten litt 
misunnelig for at jeg fikk slikt 
tilbud bare for at jeg er dame. 
I utgangspunktet kjenner jeg ingen her, men regner  
vel med å bli kjent med noen i løpet av kurset.
Jeg har kjørt fem og en halv time for å komme hit, så 
håper jeg lærer masse som er nyttig når vi nå skal 
bygge fjøs for 26 mordyr.







    


Kuløfter Hodelås
















«Slik sitter ofte de tradisjonelle mannebøndene  på kurs og møter – litt bak på», 
demonstrerer Guro Sveberg.
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«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.»

Målet med avlsarbeidet på ammeku er å 
opprettholde ei produktiv ku med god helse, 
gode tilvekstegenskaper, gode grovfôregen-
skaper og moregenskaper. Grovfôrutnyttelse 
er en av egenskapene som har stor vektleg-
ging i avlsarbeidet. Dette tiltaket i seg selv vil 
bidra positivt til klimaregnskapet, men vi har 
foreløpig ikke konkrete tall å vise til. 

Utvikling innen tilvekst er også ett av 
tiltakene med positiv effekt inn i klimaregnska-
pet. Gjennomsnittlig slaktevekt de siste 10 
årene har økt med 25 – 50 kg for okser slaktet 
ved 16 – 18 måneders alder, og økningen er 
ganske jevn for alle raser. Èn måned kortere 
framfôringstid utgjør 60 000 tonn CO2 i året.

Dette elementet koblet til gjennomsnittlig 
levealder per mordyr, genererer et mål om 
antall kg kjøtt produsert per kg mordyr. En 
optimalisering av dette målet vil ha en positiv 
effekt i forhold til metanutslipp per kg produ-
sert kjøtt.

Bruk av et naturlig ressursgrunnlag
«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 landet.»

Ammekuproduksjonen er en ekstensiv 
produksjon som utnytter norske ressurser  
i utmark og på beite. 70 % av jordbruksarealet  
i Norge kan kun benyttes til grovfôrproduksjon. 
Verken korn eller grønnsaker, som vi kan 
livnære oss på direkte, kan dyrkes på disse 
arealene. Alternativet er at det legges brakk 
dersom vi ikke har beitedyr som nyttiggjør  
seg disse ressursene. 

Det er registrert teknikker ved beitebruk 
som har oppnådd binding av karbon i jord på 
godt over ett tonn per dekar. Om vi trekker fra 
25% av dette som metangassutslipp, så sitter 
vi uansett igjen med et stort overskudd i 

klimaregnskapet. Fra å være en versting i et 
klimaperspektiv, har beitedyra blitt en vesentlig 
del av løsningen.

Klimasmart landbruk
«Gjennom økt kunnskap om klimabesparende 
tiltak i ammekuproduksjonen, skal vi være en 
aktiv bidragsyter til å nå mål om klimagass
utslipp fra norsk jordbruk innen 2030.»

Gjennom internasjonale avtaler har  
Norge forpliktet seg til å redusere klimagass- 
utslipp med 40 % innen 2030 sett i forhold til 
1990- utslipp. Reduksjonen må skje på mange 
områder, og landbruket må ta sin del av kaka.

Ammekuproduksjonen er en del av et 
helhetlig norsk landbruk som skal finne tiltak 
for å redusere utslipp av klimagasser, på lik 
linje med andre næringer. Gjennom prosjektet 
«Klimasmart landbruk», som er et felles 
prosjekt basert på et faglig arbeid, skal 
 potensialet i alle produksjoner kartlegges.  
TYR ønsker å bidra aktivt inn i dette prosjektet 
gjennom forskning og avlstiltak. 

I 2014 startet prosjektet «OptiBiff». Målet 
med prosjektet var å få økt kunnskap om 
hvordan vi kan øke storfekjøttproduksjonen i 
ammekubesetningene gjennom optimalisering 
av driftsopplegg og avlsmessig framgang. 
Resultatene fra dette prosjektet skal benyttes 
inn i en avansert klimagasskalkulator som på 
sikt kan benyttes på hver enkelt gård for å 
finne klimabesparende tiltak. Det blir viktig å 
kunne dokumentere og synliggjøre klimatiltak 
som skjer på gården i framtida. Klimakalkula-
toren vil bli et nyttig verktøy i denne sammen-
hengen.

Beregninger viser at mange tiltak er både 
lønnsomme og ikke så vanskelige å gjen-
nomføre. Men det krever sikker dataflyt inn i 
systemet, deriblant informasjon fra Storfekjøtt-
kontrollen. En av våre fanesaker er derfor flere 
registreringer fra alle ammekubesetninger inn  
i Storfekjøttkontrollen slik at beregninger kan 
gjøres på et så sikkert grunnlag som mulig.

Klimadebatten foregår på et sviktende grunn-
lag, og det er et stort behov for ny kunnskap, 
noe det jobbes iherdig med i de sentrale 
landbruksorganisasjonene. TYR ønsker å være 
en del av denne debatten for å nyansere bildet 
og gjøre enkelte myter til skamme.

Som et ledd i TYRs klimastrategi har 
organisasjonen utarbeidet fem kommunika-
sjonsmål. Disse kommunikasjonsmålene er 
basert på et faktagrunnlag og er viktige 
elementer i en klimadiskusjon som av og til 
sporer av i et forsøk på å rettferdiggjøre 
elementer i vårt individuelle klimafotavtrykk.

Norsk ammekuproduksjon i et internasjonalt 
perspektiv.
«Storfekjøtt produsert under norske forhold er 
dobbelt så klimavennlig som gjennomsnittet  
på verdensbasis.»

Befolkningsveksten globalt vil gi store 
utfordringer for matproduksjonen i framtida  
og i seg selv føre til økte klimagassutslipp. FN 
(FAO) spår at verdens befolkning vil øke til ni 
milliarder innen 2050 og at dette vil medføre et 
globalt behov for å øke matproduksjonen med 
60 – 70 %. FNs klimapanel er på grunnlag av 
dette klare i sine råd om at selvforsyning blir  
et viktig tema i fremtiden.

20 % av det totale storfekjøttforbruket i 
Norge importeres fra andre land. Klimatrykket 
på importert kjøtt er over dobbelt så stort per 
kg som norskprodusert storfekjøtt (46 kg 
CO2-ekv./kg kontra 19 for norskprodusert kjøtt) 
(basert på tall fra FAO, 2013). I flere av landene 
vi importerer fra er klimatrykket enda større. 

Bidrag gjennom avl
«Avlsarbeidet på ammeku i Norge har hatt sin 
basis i å avle fram dyr med stor grovfôropptaks 
kapasitet (GFO) og fôrutnyttelse (FUP). Selek
teringen inn i avlsarbeidet gjøres ut ifra disse 
forutsetningene. Ei effektiv og velfunger ende  
ku gir det beste utgangspunktet for en klima
vennlig produksjon.» 

Tekst: Eli Hveem Krogsti

Ammekua i et klimaperspektiv
Ammekua har fått det litt urettferdige stempelet «klimaversting», både innen landbrukssektoren og  
i diskusjonen om utviklingen i det klimatiske bildet generelt. Nye beregninger viser at utslipp av metan 
fra ammekuproduksjonen er lavere enn tidligere antatt (ref. Bente Aaby, NMBU). Dessuten viser tall 
fremlagt av FAO (FN) i 2013 at klimaavtrykket i norsk storfekjøttproduksjon er atskillig lavere enn  
i land vi importerer storfekjøtt fra. Dette er viktig kunnskap å dele i den pågående klimadebatten.
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Behovet for mer mat, produsert med lavere 
klimaavtrykk er en av de aller største utford-
ringene verden står overfor. Likevel blir pro-
blemstillingen paradoksalt nok ofte møtt med 
en enorm lettvinthet i norsk debatt.  Det er 
krangelen om den ekstra kjøttpåleggskiva eller 
hvorvidt middagspølsa skal stamme fra ei ku 
eller en kylling, som dominerer.  Noen tar også 
til orde for å slutte å produsere storfekjøtt i 
Norge, mens andre mener en storsatsing på 
kylling i graslandet vårt vil bidra til å løse 
klimakrisen.

I dette resonnementet må jeg også komme 
med en erkjennelse av at vi i næringa kanskje 
ikke har tatt tilstrekkelig ansvar i å forklare de 
som spiser maten, hvordan den produseres og 
ikke minst hvilke muligheter vi i landbruket har 
for å gjøre maten vår mer klimasmart. Vi som 
lever av å produsere mat vet at det ikke finnes 
noen quick fix. Å produsere maten vår, jord
brukets viktigste oppgave, tar tid og arbeidet 
må gjøres skikkelig. Det samme kan sies om 
arbeidet med å redusere klimaavtrykket fra 
matproduksjonen vår. 

Klimagassutslipp fra matproduksjon 
stammer i hovedsak fra biologiske prosesser  
i naturen og kan ikke kuttes på samme måte 
som klimagassutslipp fra en bil eller et gass-
kraftverk som går på fossilt brennstoff. Men 
konsekvensene av klimaendringene er drama-
tiske, og det haster å redusere klimagassut-
slippene. Vi må derfor redusere klimaavtrykket 
der vi kan, også fra naturen, det være seg 
utslipp fra jordsmonnet, sauen eller kua. 

Norsk landbruk leder an
Norsk landbruk har gode forutsetninger for å bli 
en internasjonal spydspiss innen klimasmart 
matproduksjon. Gode strukturer for styring og 

KLIMA OG AMMEKUA

Klima og kua

Nestleder, Norges Bondelag
Tekst: Bjørn Gimming

kompetansedeling er allerede på plass. 
 Sam arbeidet mellom næringsaktørene og stat 
gjennom jordbruksforhandlingene gir oss gode 
verktøy for omstilling. God organisering og 
samarbeid mellom næringen og forsknings-
miljøer, gjør at gode løsninger raskt finner veien 
fra forskningslabben og inn i fjøset eller ut på 
jordet. Jeg vil også minne om at i motsetning 
til land som har liberalisert sitt landbruk, så har 
vi i Norge en regulering på plass som kan gi 
økonomisk trygghet til de selvstendig nærings-
drivende på norske gårdsbruk som vil satse  
på klimasmart matproduksjon. 

I prosjektet Klimasmart Landbruk samler vi 
landbruket til felles klimainnsats. Formålet er  
å utvikle landbrukets egen klimakalkulator, et 
rådgivingsverktøy som både skal dokumentere 
klimagassutslipp og gi bonden skreddersydd 
informasjon om hvordan egen gårdsdrift kan 
bli enda mer klimasmart.

Målet er at klimakalkulatoren over tid skal 
utvikles til å dekke samtlige landbruksproduk-
sjoner.

Stadig flere landbruksbedrifter- og sam-
virker har blitt medlem og vi håper at flere  
vil være med. Det er kun ved å dra lasset 
sammen at vi kan lykkes.

Arbeidet med målretta avl har vært og vil 
fortsatt være et av våre aller viktigste tiltak og 
konkurransefortrinn i klimaarbeidet. Avl med 
mål om bedre dyrehelse og økt fôreffektivitet 
har gitt oss klimasmarte husdyr i verdens-
klasse. På dette feltet trenger vi også mer 
kunnskap om potensialet for klimasmart avl  
for spesia lisert storfekjøttproduksjon.

Langsiktig arbeid – med store ambisjoner
Målretta og langsiktig arbeid skal fortsatt være 
vår oppskrift på suksess i norsk landbruk. Men 
jeg vil likevel også slå et slag for at vi som 
næring sammen blir flinkere til å formidle det 
arbeidet vi gjør, også til de som ikke har vokst 
opp på gård.

For mens det tidvis har vært tilløp til hane-
kamp mellom politikere om hvem som har de 
største ambisjonene innenfor miljøvennlig 
gasskraft, er det så langt forsvinnende få som 
har slåss om pallplassen for å bli verdens-
mester i klimasmart matproduksjon. Det er et 
paradoks, for i motsetning til klimafiendtlig olje, 
kull og gass som på sikt må fases ut, så skal vi 
ikke slutte å spise mat. Tvert imot så vi vil 
verden trenge mer av den, produsert ressurs-
effektivt og på miljøets premisser.

Den norske debatten om land-
bruk og klima går ofte i stampe 
rundt om man er for eller mot 
en kjøttfri mandag. Det er synd, 
fordi den har potensial til  
å handle om så mye mer.

Nestleder i Norges Bondelag og storfekjøttprodusent, Bjørn Gimming.
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- Stolt sponsor av kombinertlandslaget!

STRATEGISK PARTNER:

Sjekk ut vårt 
fôrsortiment til gris

 på vår  hjemmeside!

Riktig input 
gir vinnere!

GLEDEN VED Å LYKKES
Teknikk og ytelse og  god ernæring er avgjørende for resultatet. Med grundighet og 
kvalitet i alle ledd kommer suksessen. Det handler om å ligge i forkant - både for 
storfekjøttprodusenten og gutta på kombinertlandslaget. 

NORGESFÔR HEIER PÅ BEGGE!

STRATEGISK PARTNER:
STRATEGISK PARTNER:
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Det er økende fokus fra norske forbrukere og 
myndigheter på at norsk matproduksjon skal 
baseres på mest mulig lokale råvarer. Dette er  
en utfordring som påvirker hele næringa. Negativt 
fokus på import av soya- og palmeprodukter har 
gjort at kraftfôrindustrien har blitt utfordret til  
å finne alternative råvarer og løsninger. Ved å 
utnytte de lokale råvarene på best mulig måte kan 
importen av de langreiste råvarene reduseres. 

De siste årene har kornavlingene vært store. 
Samtidig har det vært vanskelig å bruke tilstrek-
kelig store mengder korn i kraftfôret til høyt-
ytende dyr uten at det påvirker produksjons-
resultatene negativt. Årsaken til dette er den 
høye andelen lettfordøyelig stivelse som fører  
til rask frigivelse av flyktige fettsyrer og pH-fall  
i vom. Sammen med det økte fokuset på lokale 
råvarer har dette ført til at Strand og Norgesfôr 
har søkt etter alternative løsninger. Valget falt til 
slutt på Home n'Dry, et produkt utviklet i England 
for over 30 år siden. Home n'Dry er en pellets 
bestående av urea og ulike reaksjonsfremmere. 
Produktet ble først og fremst brukt til å alkalisere 
og konservere helgrøde og seinere korn hjemme 

på gården. Det viste seg også at konserverings-
metoden hadde positive effekter på fôrutnyttelse 
og ytelse. I dag benyttes den over store deler av 
verden. 

Produksjon av alkalisk kraftfôr
Før Home n'Dry kan inngå i produksjonen av 
alkalisk kraftfôr blandes den med norsk bygg. 
Under lagring omdannes urea til ammonium. 
Dette fører til økt pH og gjør at kornet er lagrings-
stabilt til tross for et vanninnhold på 18 – 20 %.  
I tillegg øker proteinverdien gjennom tilførsel av 
nitrogen fra urea. Etter lagring under plast i 3 – 4 

uker er råvaren klar til bruk i kraftfôr. Her kan 
blandingen av Home n'Dry og norsk bygg 
fullstendig erstatte importerte karbohydrat-
fôrmidler som mais og roesnitter og delvis 
erstatte importerte proteinfôrmidler som soya 
og maisgluten.

Det har hittil blitt laget «alkalisk» kraftfôr både 
til kjøtt- og melkeproduksjon under navnet ALKA 
SuperVom. ALKA SuperVom Mjølk har en 
norskandel på 75 – 80 %, og ALKA SuperVom 
Kjøtt har en norskandel på over 90 %. Dette er  
en betydelig økning sammenlignet med de 
øvrige kraftfôrblandingene til høytytende dyr 
som typisk har en norskandel på 40 til 50 %.  

Kraftfôr til kjøttfe med  
over 90% norske råvarer

Av: Geir Henning Nore Fjuk (Strand), Lina Ruud 
(Strand), Inger Johanne Karlengen (Norgesfôr 
AS) og Gisken Trøan (Norgesfôr AS)

Erfaringer
ALKA SuperVom-blandingene har vært på 
markedet siden februar 2017, og står i dag for 
20 % av kraftfôrsalget til drøvtyggere hos Strand. 
Kraftfôret brukes av produsenter med ulike 
driftsformer og produksjonsmål. Tilbake-
meldingene tyder på at det norskbaserte 
kraftfôret presterer like godt som kraftfôr basert 
på en høy andel importerte råvarer. ALKA 
SuperVom Kjøtt er en fullverdig kraftfôrblanding 
som passer alle typer oksefjøs, både de som vil 
gi fri appetitt og de som fôrer mer restriktivt. 
Flere produsenter fôrer med fri appetitt og 

forteller at oksene spiser 7 – 9 kg ALKAkraftfôr 
om dagen samtidig som møkka er tørr og 
oksene vokser godt. Vanligvis vil fôring med 
6 – 8 kg ren bygg til en okse føre til sur vom  
og blaut møkk. Hemmeligheten er det alkaliske 
kornet i ALKA SuperVom. Det alkaliske kornet 
opprettholder optimal pH i vom og gjør at vi 
unngår problemer med sur vom som ofte 
kommer ved fôring med store kraftfôrmengder 
og mye rask nedbrytbar stivelse fra korn. Når 
vommiljøet holder seg stabilt får mikrobene som 
bryter ned fôret tid til å etablere seg skikkelig. 
Dette gjør at de kan utnytte grovfôret bedre. 

Foto: Cathrine Dokken Ufordøyde partikler.  Foto: Nora Sandberg
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Optimal fordeling fra fibertest, 1/3 grove og 2/3 fine partikler i møkka.
Foto: Nora Sandberg

Økt fiberfordøyelighet
I flere besetninger har det blitt gjennomført en fibertest (vasking av 
gjødsel) før og etter bruk av ALKA-kraftfôr for å undersøke om vommiljøet 
fungerer optimalt. Med fibertesten ser man på fordelingen mellom grove 
og fine partikler i gjødsla. For mye grove partikler kan tyde på en dårlig 
fordøyelse i vomma, og betyr rett og slett at mye verdifull næring går  
«rett ut i møkka». 

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

www.fkra.no  •  www.felleskjopet.no

Pluss_Bedre helse med Ammeku_A5_2016_FKRA.indd   1 21.03.2016   09:08:14

Dersom fordelingen er 1/3 grove partikler og 2/3 fine partikler  
regnes det som at vomma fungerer godt og det er nok fiber i rasjonen. 

Resultatene av fibertestene stemmer godt med det vi ser i fjøset  
og tyder på at ALKA SuperVom øker fôreffektiviteten fordi vommiljøet 
optimaliseres.

Bærekraft
ALKA SuperVom bidrar til økt bærekraft ved høyere fiberfordøyelighet 
som følge av et mer stabilt vommiljø og fører til bedre utnyttelse av 
grovfôret som dyrkes lokalt på gården. Dermed øker fôreffektiviteten  
som igjen bidrar til å redusere mengden metangass som slippes ut per 
produserte kg kjøtt. Dette gjør det mulig å drive en mer bærekraftig 
kjøttproduksjon med maksimal utnyttelse av lokale og kortreiste råvarer. 
Selv ved intensiv produksjon kan man produsere en biff på over 90 % 
norske råvarer. 

Utviklinga videre
Vi jobber stadig med å utvikle våre ALKA-blandinger for å sikre best mulig 
kvalitet på kraftfôret. Det vil etter hvert bli produsert flere ALKA-blandinger 
med blant annet ulikt innhold av protein. Da vil kraftfôret være enda bedre 
tilpasset kvaliteten på grovfôret, og resultatet blir en mer økonomisk 
optimal fôring.
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Norges klimamål for 2050 – drastiske kutt 
må til og også landbruket må bidra
Først til sakens kjerne. Parisavtalen! Hvorfor 
skal vi bry oss om den? Klima står høyt på den 
politiske agendaen. Gjennom Parisavtalen har 
Norge forplikta seg til drastiske utslippskutt 
innen 2050. Vi har til og med fått en egen 
klimalov! For å illustrere hva disse målene vil si 
for samfunnet bruker vi et par figurer nedenfor 
på tenkte scenarioer fra Miljødirektoratet som 
fort kan si mer enn tusen ord.  

KLIMA OG AMMEKUA

Storfekjøtt og klimadebatten:

God fôring og FORMEL Biff  
bidrar positivt!

Jordbruk bidrar med ca. 8 % her til lands og 
rundt halvparten av dette er metan. MEN i 
figuren for 2050 ser vi at dagens samfunn må 
gjennom store endringer om vi skal oppfylle 
målene! Den observante leser har nok fått 
med deg at jordbruksfirkanten var ganske 
uforandra. MEN det skal også produseres mer 
mat på de samme utslippene i 2050 så også 
landbruket må jobbe for reduserte utslippene 
der det er mulig og økonomisk forsvarlig.  

Legitimiteten for norsk kjøttproduksjon 
påvirkes i klimadebatten
I tillegg til det åpenbare påvirker debatten 
legitimiteten til næringa. Vi bør ta innover oss 
at det er mange andre enn næringa som har 
andre og til dels sterke meninger om storfe-
kjøtt. Selv om man som kjøttprodusent eller 
næringsaktør kan være uenig i meningene bør 
man være obs på signalene. Organisasjoner 
som Framtiden i våre hender har en med-
lemsmasse i dag på over 28 000 personer og 
mener mye om matproduksjon. De har sterke 
kanaler inn til politikere og forbrukere og er 
flinke på kommunikasjon. I stedet for å bygge 
et fiendeforhold mot slike organisasjoner og 
tenke at vi selv vet best kan næringa være 
tjent med å se på hvilke grep som kan/bør tas 

Kjøttproduksjonen er en utsatt 
næring i klimadebatten og 
Parisavtalen medfører store 
 forpliktelser til utslippskutt i 
hele samfunnet, også land bruket 
må ta sin del av hensyn til næ-
ringas legitimitet. Høsten 2017 
ble den anerkjente  FORMEL Biff 
serien fra Felleskjøpet tilsatt 
Agolin  Ruminant. Vinter/vår 
2018 vil dette bli tilsatt i hele 
drøvtyggersortimentet til Felles-
kjøpet. Agolin Ruminant består 
av essensielle oljer som i forsøk 
har redusert produksjonen av 
metangasser med 15 – 20 %. 
Produksjon av metan i vomma 
er en energikrevende prosess. 
Gjennom å hemme denne 
 pro sessen økes fôreffektiviteten 
hos dyra med 5 – 8 %. Det betyr 
bedre økonomi for deg som 
produsent, samtidig som vi gjør 
kjøttproduksjon fra drøvtyggere 
mer klimavennlig. 

Tekst: Martha Grøseth,  
Felleskjøpet Fôrutvikling

❯❯❯

Foto: Arild Fallingen
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Isle ET av Øiestad. Full french Eliteokse. 
Allrounder. Meget sterk på produksjon, 
både på tilvekst, slakteklasse og 
fett. Rasens høyeste grovfôropptak 
i  årgangen. Lovende avlsverdier på 
 moregenskaper.

Farmann av Dovre. Full French 
 Eliteokse. Produksjon/lettkalver. Lavt 
fettinnhold og slaktprosent på gjennom-
snittlig 60 %, gir Limousin rasen den 
høyeste kjøttklassen og med det den 
høyeste kjøttprisen. 
 

Ibiza P av Hovde. Kolla Bruksokse.
Produksjon/lettkalver. Nr 2 Biff MAXX 
rangering. Betyr at Ibiza anbefales i 
intensivt driftsopplegg. Kombinerer høy 
produksjon og lettkalver-egenskaper og 
anbefales brukt til kviger. 
 

Imaldur av Dovre. Full french 
Bruksokse. Produksjon/lettkalver.    
Finlemmet beinbygning, gir lette 
 kalvinger og tilveksten og slakteklassen 
er fenomenal.

 

Javardage av Utgårdstrøen. Full French 
Bruksokse. Produksjon/forutnytting. 
Høyst forutnytting for Limousin på 
Staur. Lang tids avlsarbeid har resultert 
i at Limousin er en ener i å utnytte grov-
fôret.

Laban av Schjøll. Full french Ungokse.
Produksjon. Staur 2016/17. Høyest 
innveingsvekt uansett rase med 471 kg. 
Høyest utveingsvekt uansett rase med 
691 kg.

Flere og flere bønder har fått øynene opp for Limousins  
unike kombinasjon av egenskaper som den mest 
 lønnsomme og produksjonseffektive kjøttferasen i Norge.

Kjøttkvaliteten er helt unik. 
Det følger av kjøttets struktur med korte fibre og lite fett.  
Tester utført ved nasjonale og internasjonale forskningsinstitutter viser at kjøttet fra Limousin,  
scorer høyest på de områdene som betyr mest for et smakelig måltid.

Eliteokser må forhåndsbestilles på tlf. 950 20 600.
Inseminør har alltid en limousin ungokse på dunken.
Les mer om limousin på limousin.tyr.no

Resultater fra landets testasjon viser et dekningsbidrag på kr 65,- pr dag/dyr.*
*Forutsetning tilskudd kr 4,50,-

WWW.TYR.NO 15    TYRmagasinet 1-2018



KLIMA OG AMMEKUA

i landbruket for å styrke legitimiteten til 
næringa for å vise at landbruket bryr seg. 
Holdningene hver og en har og grepene vi tar 
påvirker organisasjoner, politikere, velgere, 
forbrukeren. Altså de som legger ramme-
betingelsene for næringa.

Angrep på tilskuddsordningene
Fremtiden i våre hender bruker en figur der 
man setter utslipp opp mot tilskudd og viser  
til at de (påstått) mest klimafiendtlige produk
sjonene støttes med tilsynelatende store beløp 
hvert år i forhold til andre næringer som hvitt 
kjøtt og potet/korn/grønnsaker. Ekstensive 
produksjoner som ammeku og sau kommer 
naturligvis dårlig ut i en slik fremstilling  
på grunn av metanproduksjon. At disse 
 næringene har mange positive effekter som 
bruk av beite/utmarksressurser og binding  
av klimagasser fokuseres det dessverre lite  
på i slike fremstillinger. 

 

Forslag om reduserte produksjonstilskudd, 
mindre markedsføring og høyere pris/avgift 
på rødt kjøtt
I en undersøkelse fra nevnte organisasjon i 
juni 2017 sier 43 % (!) av de spurte at de kunne 
tenke seg å redusere kjøttforbruket av hensyn 
til klima og dyrevelferd. Nå viser det seg jo at 
man ikke alltid gjør som man sier og forbruket 
av kjøtt er fortsatt økende her til lands. Men 
like fullt har begrep som kjøttfri mandag og 
veganerprodukt blitt mye vanligere enn for 
noen få år siden. Fremtiden i våre hender har 
på nyåret 2018 gitt ut en rapport kalt «Høy pris 
for billig kjøtt» der de foreslår blant annet  
å bruke pris som et effektivt virkemiddel for  

Norsk kjøttproduksjon utnytter store gras-
arealer og utmarksressurser som også  
binder CO2.  

Foto: Martha Grøseth

Figur 2. God grovfôrkvalitet og rett mengde kraftfôr tilpasset grovfôret kan fra før gi kortere 
framfôringstid og lågere metanproduksjon 

å få folk til å spise mindre kjøtt. Det jobbes 
også aktivt for mindre reklame for kjøtt med 
begrunnelse i effekt på klima, dyrevelferd og 
veiledende kostholdsråd. Et utvalg satt ned  
av regjeringa (Grønn skattekommisjon 2015) 
foreslo til og med en reduksjon i produksjons-
støtta for å stimulere til lavere produksjon. 

 
Økt fôreffektivitet og reduserte klimagass-
utslipp med FORMEL Biff
Felleskjøpet lanserte høsten 2017 FORMEL 
Biff serien tilsatt Agolin Ruminant. I vinter/vår 
vil dette også inngå i det øvrige sortimentet  
til drøvtyggerene (melkekyr, sau, geit). Det er 
gjort en rekke vitenskapelige fôringsforsøk  
i Europa som dokumenterer virkningene av 
Agolin Ruminant til både okser og mjølkekyr, 
også på grasbaserte rasjoner. Dette er hoved-
grunnen til at det ble Agolin som ble tatt inn 
og ikke andre tilsvarende produkt som 
markeds føres med at det kan ha effekt. Skal 
man påstå noe rundt et fôr må man ifølge 
regelverket også kunne dokumentere det! 

Det er beregnet at drøvtyggere taper 
5 – 15 % av bruttoenergien i fôret på grunn av 
produksjon av metan i vomma. Agolin vil 
blokkere deler av denne energikrevende 
prosessen og har i forsøk redusert produk-
sjonen av metan – og dermed utslipp av 
metangasser med 15 – 20 %! Når vi kan 
påvirke og redusere produksjonen av den 

energi krevende metanproduksjonen i vomma 
vil vi øke utnyttelsen av fôret i dyret. I forsøk 
med 5 – 8 %. Det vil i praksis si at en får mer 
kjøtt på samme mengde fôr, som igjen er 
positivt for din økonomi og med en mer 
klimavennlig produksjon som bonuseffekt. 

Godt grovfôr og passe mengde kraftfôr til 
den grovfôrkvaliteten du har vil også kunne 
korte ned framfôringstida og på den måten 
redusere metanproduksjonen, se figur 2. 
Ønsker du å diskutere oksefôring kan du ta 
kontakt med Felleskjøpets fagkonsulenter for 
mer informasjon. Vi har også et verktøy for 
planlegging av fôringa av ammekua.

Foto: Felleskjøpet
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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 

Kontakt: 
Sørbøen Landbruksprodukter
Tel: 97 56 22 68 / 41 23 83 40
mail: post@sorboen.com

www.sorboen.com

Orkla-Sørbøen
Fuktbestandige vegg-  

og himlingsplater
Ferdigbehandlede plater som egner seg godt til 
bruk i garasjer, industrihaller, driftsbygning/fjøs, 
slakteri, meieri o.l. 

Norskprodusert plate, hvor det 

kun blir benyttet norske råvarer! 

Lagervare, rask levering over hele landet!

Not og fjør (skjult spikring).
Leveres i fargene: hvit, venezian sand og grå. 
Mål veggplater: 62 cm x 239/244/260 cm
Mål himlingsplater: 60 cm x 120 cm (leveres kun i hvitt)
Pris: 175,- pr m2 + mva

Vi har i tillegg et godt utvalg av kompakte  
plastplater til fjøs! Se våre nettsider!

Nytt ammekufjøs fra SAAC 
eller innredning fra Jyden

Kontakt oss!
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Ny utslippsfaktor for metan- 
utslipp fra ammeku
I Optibeef prosjektet er studert ammekuas produksjonseffektivitet og økonomi.  
Artikkelen omhandlar resultat frå økonomiske analyser av regnskap for 
samarbeidsbesetningane i prosjektet.

For å beregne klimagassutslippet fra enterisk 
metan (metan fra fordøyelsen) fra norske 
ammekyr, brukes en såkalt utslippsfaktor, et 
gjennomstall for metanutslippet per ammeku 
og år. Denne utslippsfaktoren har nylig blitt 
revidert ved NMBU på oppdrag for Miljødirek-
toratet. Den nye utslippsfaktoren ble beregnet 
basert på data fra forskningsprosjektet 
Optibiff, og faktoren vil brukes i det offisielle 
klimagassregnskapet. Mer om Optibiff- 
prosjektet og de studerte besetningene  
kan leses i TYR-magasinet nr. 5 2017. 

Klimagassregnskapet for jordbruket
Norge rapporterer årlig sitt klimagassregnskap 
til FNs Klimakonvensjon og Kyotoprotokollen. 
Klimagassutslippene fordeles etter ulike kilder, 
hvorav jordbruket er en av de. I 2016 var 
klimagassutslippene fra jordbruket 4,5 mil-
lioner tonn CO2ekvivalenter, litt over 8 % av de 
totale utslippene. Metan er en viktig klimagass 
fra jordbruket, og det meste av metanutslippet 

Forsker NMBU
Tekst: Bente Aspeholen Åby  
bente.aby@nmbu.no

kommer fra dyras fordøyelse (enterisk metan), 
hovedsakelig fra drøvtyggerne våre. 

Beregning av enterisk metan fra ammekua
Klimagassutslippene beregnes etter regelverk 
og anbefalinger fra FNs klimapanel (IPCC). 
Ente risk metan fra drøvtyggerne beregnes ved  
å bruke en fast utslippsfaktor per dyr per år for 
alle dyregrupper, som multipliseres med antall 
dyr i hver gruppe. En kan enten bruke standard-
verdier fra IPCC eller beregne landsspesifikke 
utslippsfaktorer basert på nasjonale forutset-
ninger. Norge bruker det siste, og det er derfor 
viktig at denne faktoren er så nøy aktig som 
mulig. Til nå har utslippsfaktoren for ammeku 
vært basert på den samme metoden som er 
brukt for melkeku, og har vært beregnet ut ifra 
en antatt ytelse (2000 kg melk) og kraftfôrpro-
sent (15 %), på grunn av manglende data fra 
ammekupopulasjonen. Dette ga en utslipps-
faktor på 109 kg metan per ammeku og år. I for - 
hold til land som det har vært naturlig å sam-
menlikne seg med, f.eks. Sverige, har man sett 
at den norske utslippsfaktor for ammeku sann  - 
synligvis har vært høy. Dette er bakgrunnen til 
at utslippsfaktoren ble ønsket revidert i 2017. 

Siden Optibiff-prosjektet har gitt oss detaljerte 
fôringsdata fra mange besetninger, har det gitt 
mulighet for å gjøre nye og bedre beregninger 
for metanutslipp fra norske ammekyr.

Ny utslippsfaktor 
Metanproduksjon er avhengig av brutto energi-
opptaket fra fôret. Av dette er det en andel som 
blir til metan (kalles Ym), som er  avhengig av 
fordøyeligheten av fôret (høy fordøye lighet gir 
mindre metanproduksjon, og dermed lavere 
Ym). I dag brukes et brutto energiopptak på  
236 og en Ym på 7,09. Bruttoenergiinntak per 
ammeku og Ym for de 31 Optibiff-besetningene 
varierte hhv. fra 173 til 207 MJ og 6,09 % til 
7,25 %. Dette ga en variasjon i metanproduk-
sjon fra 55 til 107 kg metan per ammeku og år. 
Gjennomsnittet for de tunge rasene var 92, og 
78 kg metan for de lette rasene. Ut i fra dette 
ble det regnet et vektet gjennomsnitt ut i fra 
fordelingen av tunge og lette raser i Norge, og 
den nye utslippsfaktoren ble 86 kg metan per 
ammeku og år. I praksis betyr det at utslipps-
faktoren for ammeku blir redusert med over 
20 %. Forutsatt antall ammekyr som i 2017 vil 
det si en reduksjon på over 2000 tonn metan. 

AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLENKLIMA OG AMMEKUA

Foto: Han Petter Gilje
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Norsk Simmentalforening  |  Info: tlf. 412 75 330  |  e-post: bengvest.online.no  |  www.norsksimmental.no

Simmental er kjøttferasen med 
egen- skaper som gjør at denne rasen 
sannsynligvis  er den mest effektive 
 kjøttferasen i Norge.
Simmentalkyr som reinrasa eller som 
 krysninger har kalvingsegenskaper som 
gir lite kalvingsproblemer. 
Simmental som reinrasa eller som krys-
ninger har gode produksjonsegenskaper 
med høy tilvekst, slaktevekt, slakteklasse 
og lite fett, samt meget god fôrutnyttelse.
Simmentalkyr som reinrasa eller som 
 krysningskyr produserer mye mjølk 
i utmark og på innmark og avvender 
de tyngste kalvene.
Simmentalkyr som reinrasa eller som 
 krysningskyr har god fruktbarhet og 
korte kalvingsintervaller.
Simmental er robuste og lett 
handterlige dyr.  
Et naturlig førstevalg i lønnsom og 
 bærekraftig  storfekjøttproduksjon!

73119 Lotto P av Klevmo kollet ungokse uttatt til semin i 2017 e. Elvis P av  Hovde – 
mf. Steinadler. Okse uten egne avkom, men har indekser med middels god sikkerhet som 
tilsier at avkom har fødselsforløp omtrent som rasemiddelet. Har god tilvekst og slakte-
egenskaper samt døtre som mjølker godt og avvender tunge kalver. Anbefales brukt på 
reinrase avl og krysningsavl.  Fødselsindeks: 95 Produksjonsindeks: 106 Morindeks: 119 
Totalindeks: 108

73121 Liksom P av Søråsen kollet ungokse uttatt til semin i 2017 e. Excalibur
Pp – mf. Frost P av Teleneset. Okse uten egne avkom med indekser for fødsel som tilsier 
lette  kalvinger og avkom med god slakteegenskaper. Har genetikk som gir mordyr som 
mjølker godt. Kan brukes på kvige i reinrase og krysningsavl. Fødselsindeks: 111 
Produksjonsindeks: 107

Et naturlig førstevalg i lønnsom og 
 bærekraftig  storfekjøttproduksjon!Eliteokser fra Simmental

73062 Elvis P av Hovde kollet okse e. Brasil av Almanuet P ET – mf. Vegard av Stubberud. Elvis utmerker seg som 
morfar okse med døtre som kalver lett, har høy mjølkeytelse og avvender tunge kalver. Anbefales i brukt på ku i reinraseavl og 
 krysningsavl  spesielt for rekruttering av mordyr. Fødselsindeks: 91 Produksjonsindeks: 107 Morindeks: 112 Totalindeks: 105

73069 Frost P av Teleneset kollet okse e. Steinadler PP – mf. Lynun Pasko. Frost gir avkom som har høy tilvekst, 
 slakteklasse, slaktevekt, lite fett og døtrene er meget gode mordyr med høy mjølkeytelse og lite kalvingsvansker.  
Anbefales brukt på ku i reinrase og krysningsavl. Fødselsindeks: 85 Produksjonsindeks: 115 Morindeks: 119 
Totalindeks: 110

73077 Gulli av Stustad  kollet okse e. Poldau PP – mf. Stål P av Vollum. Gulli er en allroundokse med indekser for fødsel, 
 produksjon og moregenskaper uten svakheter og høyest totalindeks av alle norske seminokser uansett rase. Nå med semin-
eksport til Sverige og  Danmark. Gulli sine avkom har lave fødselsvekter, høy slaktevekt, meget god slakteklasse og lite fett.  
Døtre er gode mordyr med høy  mjølkeytelse. Anbefales brukt i reinrase og krysningsavl. Fødselsindeks: 114  
Produksjonsindeks: 115 Morindeks: 114 Totalindeks: 128

73084 Hiawata av Hovde hornet eliteokse e. Apollo av Nes – mf. Vegard av Stubberud. Hiawata sine avkom fødes lett, 
har god kjøttsetting og et fi nt eksteriør. Hiawatha er anbefalt okse i Geno sin avlsplan for bruk av kjøttfesemin på mjølkeku, 
ved å ha  dokumentasjon i Kukontrollen på å ikke gi kalvingsvansker i kombinasjon med NRF ku – og å avle bruksdyr  krysninger 
med gode slakteegenskaper. Kan brukes på kvige i reinrase og kryssningsavl. Fødselsindeks: 106 Produksjonsindeks: 102 
 Morindeks: 89 Totalindeks: 103

Elvis P av HovdeGulli av Stustad

Hiawata av HovdeFrost P av Teleneset



Tekst: Stine Samsonstuen, Institutt for  Husdyr- og Akvakulturvitenskap, NMBU
stine.samsonstuen@nmbu.no

Befolkningsvekst og klima
Jordens befolkning er forventet å overstige 9 milliarder innen 2050,  
og for å dekke etterspørselen må den globale matproduksjonen øke 
70% (FAO, 2009). De naturlige ressursene som er tilgjengelige for 
matproduksjon varierer mellom land, og produksjonen må derfor 
tilpasses tilgjengelige nasjonale ressurser. Grasproduksjon utgjør 2/3 
av Norges dyrkede areal, og melk/kjøtt fra drøvtyggere utgjør ca. 55% 
av den landbaserte matproduksjonen i Norge på energibasis. For å øke 
eller opprettholde selvforsyningsgraden med de gitte begrensningene  
i landbruket, må den norske husdyrproduksjonen baseres på økt 
utnyttelse av grovfôr og utmark. Det er en politisk målsetning å øke 
norsk matproduksjon i takt med befolkningsveksten og samtidig 
redusere klimagassutslippene med 40% innen 2030 sammenliknet  
med 1990 (Rapport landbruk og klima). 

Klimagasser er gasser som påvirker klimaet ved å absorbere lang-
bølget stråling fra jorda. Gassene fungerer som et isolerende teppe  
og bidrar derfor til å øke jordens temperatur. I jordbruket snakker vi 
vanligvis om tre ulike klimagasser; karbondioksid (CO2), lystgass (N2O) 
og metan (CH4). Disse gassene produseres gjennom ulike prosesser  
på en gård. CO2 er forbundet med bruk av fossilt drivstoff, transport  
og elektrisitet. CH4 er forbundet med omsetning i vomma (fermen tering 
av fôr) og gjødselhåndtering. N2O er forbundet med tilførsel av nitrogen 
til jorda, for eksempel gjennom spredning av husdyrgjødsel  
og kunstgjødsel. 

HolosNorBeef
Forskning på klimagasser i husdyrproduksjonen har til nå hatt fokus på 
kombinert melk- og kjøttproduksjon. Det er lite kunnskap om utslipp fra 
kjøttproduksjon på ammeku, særlig under norske forhold. Det er store 
forskjeller i klimagassutslipp både på tvers av kontinenter og mellom 
gårder innen land. Disse forskjellene skyldes blant annet ulikt ressurs-
grunnlag og management. En klimamodell må derfor være tilpasset 
produksjonssystemene og ressursgrunnlaget vi har i Norge. Gårds-

KLIMA OG AMMEKUA

modellen (HolosNorBeef) har derfor blitt utviklet, som en del av en 
doktorgrad ved Institutt for Husdyr- og Akvakulturvitenskap (NMBU),  
for å estimere nivå og variasjon i utslipp av klimagasser fra ammeku-
produksjon under norske forhold. Modellen er basert på metodikk fra 
FNs klimapanel (IPCC) og er bygget på to andre gårdsmodeller; 
 HolosNor og BEEFGEM. HolosNor er en norsk modell for beregning  
av klimagassutslipp fra kombinert melk- og kjøttproduksjon, mens 
BEEFGEM er en irsk ammekumodell. 

HolosNorBeef er en gårdsmodell med årlige tidssteg og beregner 
gårdens netto klimagassutslipp. Modellen beregner direkte utslipp av 
metan, lystgass og karbondioksid fra husdyrproduksjonen og indirekte 
utslipp knyttet til driftsmidler brukt på gården, i tillegg til lagring eller tap 
av karbon i jord. Modellen ser hele gården som et system og krever 
detaljert informasjon om blant annet fødselsvekt, tilvekst, slaktevekt, 
slaktealder, voksenvekt, antall dyr i hver kategori (kyr, kviger, slakte-

Gårdsmodellen HolosNorBeef –

doktorgrad i klimagass- 
utslipp fra ammeku
Gårdsmodellen HolosNorBeef har blitt utviklet 
for å beregne nivå og variasjon i utslipp av 
klima -gasser fra ammekuproduksjon under 
 norske produksjonsforhold. Modellutviklingen 
er en del av en doktorgrad ved Institutt for 
 Husdyr- og Akvakulturvitenskap (NMBU).

Foto: Anders Ring
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15.02. Avlsrådsmøte (telefonmøte)

15.02. Årsmøte TYR Buskerud

16.02. Årsmøte TYR Innlandet

16.02. Årsmøte Norsk Limousin

17. – 18.02. Årsmøte TYR Møre og Romsdal

22.02. Styremøte

27.02. Ammekuskole – Nortura Hærland

27.02. Opplæring av tillitsvalgte Gardermoen

05.03. Opplæring av tillitsvalgte Stavanger

06.03. Ammekuskole – Nortura Hærland

09.03. Opplæring av tillitsvalgte, Stjørdal

16.03. Storfepøbb  Ek gård i regi av TYR Buskerud

19. – 20.03. Årsmøte TYR

27.04. Styremøte

27.04. Kvelden før dagen arrangement

28.04. TYRs okseauksjon på Staur Gård i Stange

KLIMA OG AMMEKUA

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

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

Stort utvalg av lagerførte varer i Norge – tykkelse 1,5–42 mm.

okser), fôrkvalitet og energiinnhold, bruk av 
kraftfôr, gjødselhåndtering, areal og avling 
(gras og korn), management, jordsmonns- og 
værdata på gårdsnivå, produksjonsresultater, 
forbruk av kunstgjødsel, spredning av husdyr-
gjødsel plantevernmidler, bruk av strøm og 
drivstoff etc. 

HolosNorBeef er en todelt modell hvor den 
første delen lager en detaljert beskrivelse av 
gården. Eksempelvis vil informasjon om 
vekter, tilvekst og alder ved slakt gi en beskriv-
else av besetningen som danner grunnlag for 
beregning av fôrbehov/-opptakskapasitet, og 
gir et forventet tørrstoffinntak gjennom året.  
I del to av modellen blir metanutslippet fra 
besetningen beregnet på bakgrunn av både 
tørrstoffinntaket og rasjonens næringsinnhold.

Klimarådgivning på gårdsnivå
I likhet med modellen for kombinert melk-  
og kjøttproduksjon skal HolosNorBeef videre-
utvikles til en klimakalkulator gjennom land-
bruksnæringens fellesprosjekt «Klimasmart 
landbruk». En gårdsmodell er et godt verktøy 
for å optimalisere ressursbruk og ta gode 
klimavalg tilpasset det enkelte gårdsbruk. Ved 
å se hele gården som en helhet, vil det sikre at 
endringer i management på et område ikke 
forårsaker en negativ effekt på utslippene på 
et annet område på gården. Erfaringer fra den 
irske klimakalkulatoren «Carbon Navigator» 
viser at det er økonomisk lønnsomt for 
bonden å redusere klimagassutslippene. Ved 
å for eksempel optimalisere gjødslingstids-
punkt og -mengde vil man kunne redusere 
både klimaavtrykket og utgiftene. 

Videre arbeid med modellen omfatter  
blant annet å beregne klimagassutslipp fra 
utvalgte norske gårdsbruk med ammeku. 
Beregningene vil gi verdifull kunnskap om 
utslipp og ressursbruk i norske ammeku-
besetninger. Dokumentasjon av utslipp fra 
norske besetninger vil styrke næringas ståsted 
i samfunnsdebatten om kjøtt og klima.
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Nytt fra Optibeef prosjektet;

undersøkelser hos norske ammeku- 
besetninger om bruk av teknologiske  
hjelpemidler innen fruktbarhetsstyring

Dipl. ECAR, NMBU
Tekst: Caroline Haadem

I løpet av 2018 skal vi gjennomføre to under-
søkelser hos norske ammeku-produsenter 
som bruker teknologiske hjelpemidler i frukt-
barhetsarbeidet. De to undersøkelsene vil ta 
for seg: (1) Heattime®, for å bestemme 
drektighetsresultat i forhold til tidspunkt for 
inseminering etter brunst-alarm, og (2) 
 Medrias Vel’Phone, for å beregne gjennom-
snittlig tid fra alarm til kalven er ute. Målet med 
denne delen av prosjektet er å bidra med 
oppdaterte råd til produsenter om optimalt 
tidspunkt for inseminering (ved hjelp av 
Heattime) og å forklare normalt forløp av 
fødsel (ved hjelp av Vel’Phone). Flere produ-
senter har allerede bidratt med data.

AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLENOPTIBEEF

Heatime®, inseminering og drektighet:
Forskergruppen har tidligere gjennomført et 
prosjekt i en svensk Hereford besetning, hvor 
tidspunkt for eggløsning ble regnet ut fra 
tidspunkt for alarm fra Heattime® boksen 
(TYR-magasin nr. 5 2016). Drektighetsresul-
tater etter inseminering inngikk imidlertid ikke  
i den undersøkelsen. Med kunnskapen fra 
prosjektet i Sverige, rekrutteres nå norske 
ammeku produsenter som benytter Heattime® 
og inseminasjon. Vi ønsker å finne ut om det  
er forskjeller i drektighetsprosent mellom dyr  
ved ulike tidspunkt for inseminasjon etter 
Heattime® alarm (aktivitetstopp). Det kreves 
ny og bedre forskning på optimalt tidspunkt  
for inseminasjon av kjøttferaser sammenlignet 
med NRF, da bl.a. forsøket fra Sverige viser at 
tid fra aktivitetstopp til eggløsning kan være 
meget kort hos ammeku.

Data som innhentes fra produsentene inklu-
derer tidspunkt for alarm fra Heattime®, og 
nøyaktig tidspunkt for inseminasjon. Veteri-
nærer i besetningen tar blodprøver ved insemi-
nasjon for måling av kjønnshormon (proge-
steron) for å utelukke falske brunster. 
Drektighetskontroll ved ultralyd skal utføres 
hos alle inkluderte kyr før okse slippes med de 
inseminerte dyra. Innsamling av data vil pågå 
til og med sommer 2018. 

Bruk av kalvingsvarsler Vel’Phone:
En godt fungerende kalvingsvarsler er svært 
gunstig. Ved å få informasjon om nært fore-
stående fødsler samt når fødsel skjer, vil man 
kunne være tilgjengelig når det er behov for 
assistanse, men slipper å konstant holde øye 
med høydrektige kyr. Kyr med fødselsvansker 
kan få hjelp på et tidligere tidspunkt, noe som  
i høy grad vil være med på å påvirke utfallet 

22 TYRmagasinet 1-2018



A
BE

RD
EEN ANG

U
S

Ungokser fås som 
spermvital!

www.norskangus.no

Kjøttferasen med minst 
kalvingsvansker

100 % 
kollet avkom

Eliteokse 74029 Horgen Erie. Avler meget gode 
moregenskaper med høy mjølkeevne på døtre. God på 
slaktevekt og slakteklasse. Gode tall for fødselsforløp ku. 
Egen IMF prosent 3,80.

Eliteokse 74033 First Boyd fra Li. God på fødselsforløp 
både på kvige og ku. Meget sterk på produksjon når det 
gjelder tilvekst og slakt. Egen IMF prosent: 3,30

Elite okse 74039 Li`s Great Tigre. Begrenset sædlager,  
bør brukes i renraseavl. En allround okse som er god på 
det meste, total indeks på 122! Egen IMF prosent: 3,16

Ungokse 74074 Lakris av Funnaunet. Okse med meget 
flott eksteriør. Hadde god tilvekst, godt grovfòr opptak på 
testen. Ryggmuskel 8,02cm! Egen IMF prosent: 4,23

Ungokse 74075 Laurens av krogedal. Hadde god tilvekst 
og meget god fòrutnyttelse i testen. Bra eksteriør. Forven-
tes og gi gode slakteresultater og mye mjølk i sine døtre. 
Egen IMF prosent: 2,79

Ungokse 74076 GBA Lord. Stor og lang okse med flott 
eksteriør. Gjorde det mget godt på grovfòropptak og 
muskeldybde på testen. Egen IMF prosent: 3,29

Elite okse 74043 Hovin Hauk.  Meget god på fødselsforløp både på kvige og ku. God på tilvekst og gir 
dermed bra slaktevekter. Egen IMF prosent: 3,25
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AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLENOPTIBEEF

Fakta om prosjektet
OPTIBEEF er et 4-årig prosjekt 
(2014 – 2017) finansiert av Fondet 
for forskningsavgift på landbruks-
produkter og Forskningsmidler 
over Jordbruksavtalen, samt 
samarbeidspart nere fra næringa: 
Nortura, KLF, TYR, Animalia og 
Geno. Forskningsarbeidet utføres 
av Institutt for husdyr- og akvakul-
turvitenskap (IHA-prosjekt leder) og 
Institutt for produksjons dyrmedisin 
(PRODMED) ved NMBU, i sam-
arbeid 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.

både for ku og kalv.  Kalven sikres også en god 
start i livet når personal blir varslet om kalving 
med en gang det skjer. 

Målet med undersøkelsene av Vel’Phone i 
norske ammekubesetninger er å analysere 
effektiviteten av denne kalvingsvarsleren. Vi 
ønsker å avdekke hvor lang tid det tar fra alarm 

om forestående kalving til fødselen starter, samt 
hvor sannsynlig det er at kalving starter innen  
48 timer. Vi vil også notere eventuelle fødsels-
vansker og om kalven var levende født, dette  
kan senere benyttes til å avdekke eventuelle 
for skjeller i resultatet av en vanskelig fødsel. 

De produsentene som er med i undersøkelsen 
fører lister over hvilken Vel’Phone (ID-nummer), 
som blir satt inn i hvilket individ på hvilken dato, 
samt tid for alarm og tidspunkt for kalving. I til legg 
registreres kalvingsvansker på en skala fra 0 – 3. 

Undersøkelsene utføres av veterinær Caroline 
Haadem. Vi ønsker å oppfordre alle som bruker 
Heattime® og inseminasjon, eller Vel’Phone  
i sin besetning, til å ta kontakt dersom dere  
kunne tenke dere å delta i prosjektet. 

Kontaktinformasjon;
Mail: caroline.haadem@nmbu.no 
Tlf. 67 23 21 64

Undersøkelse
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Gruppa var en fin miks av TYRs styre, mange 
fylkesledere, noen ledere i raselag og andre 
medlemmer i TYR. Her var far og sønn, ekte-
par, gamle kjente og nye kjente. I løpet av turen 
skulle dette bli ei sammensveiset gruppe som 
kom hjem med felles opplevelser og minner. 

Tett program
Programmet for turen var lagt opp av et 
canadisk ektepar og deres sønn, Candice, John 
og Helge By. Candice og John er redaktører for 
det canadiske charolaismagasinet «Charolais 
Banner». I tillegg er de med og arrangerer 
livdyrauksjoner ute på gårdene. Å ha Candice 
og Helge som reiseledere, med sitt store 
nettverk, var helt uvurderlig. Programmet var 
godt tilrettelagt i forkant og tidsskjemaet var 
spikret, men ikke tettere enn at vi fikk føle på 
atmo sfæren i dyrehallene og vi kunne slå  
av en prat med bøndene vi besøkte.

Livet på prærien
Vi bodde i sentrum av Regina, en by på rundt 
200 000 innbyggere, som er handelssenter i 
den sørlige delen av provinsen Saskatchewan. 
Dette er på prærien i Canada og vi skulle ikke 
langt utenfor bykjernen før jordene strakk seg 
så langt øyet kunne se. I november er jo 
jordene høstet og dyrene fôres i området rundt 
gården. Rundt gårdstunet var det gjerne 
plantet noen få trær og busker for å skjerme 
for vinden. 

Reisebrev fra Canada
Her er reisefølget. Deltagerne hadde spenn både i alder, bosted i Norge, driftsform og rase.

Temperaturene kan 
variere fra ekstreme 
40 grader sommers-
tid til 40 minus på 
vinterstid. Årlig 
nedbørsmengde 
ligger på mellom 
250 – 400mm. 
Vann er med andre 
ord en begrenset 
ressurs. Mange av 
 bøndene hadde for 
lite fôr i år fordi det 
hadde vært veldig tørt i 
sommer. Det var grunnvannsreservene som 
hadde reddet årets avling, men hvis det ikke 
kommer mer regn til sommeren igjen har de 
store utfordringer med å få til nok fôr. 

Rundt gårdene var det store stabler med 
rundballer, og gedigne lager med fôr. Høy ble 
fôret i rundballehekker eller rett på bakken ute 
på jordene, men i likhet med her hjemme var 
fôringsregimet noe forskjellig ut ifra om dyret 
skulle videre i avl eller fôres til slakt. 

Levegger istedenfor fjøs
Den største forskjellen fra Norge er kanskje 
fjøsene. Alle gårdene vi besøkte hadde en 
enkel hall som ble brukt i forbindelse med 
kalving og til auksjon utover det gikk dyra ute. 

Langs de store innhegningene var det fôrtrau hele veien 
hvor de gjerne fôret med fullfôrblanding eller maissilo.

Med litt god plass i kofferten, for plass til mer på hjemreisen, 
 møtte 42 forventningsfulle ammekubønder opp på Gardermoen  
en tidlig novembermorgen. 
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Ettersom det er så lite nedbør så blir det ikke 
klinete selv om dyra tråkker mye på samme 
sted sånn som vi opplever i Norge. De strødde 
med halm i en del av innhegningen for at dyra 
skulle ha et liggeareal. Canada er med andre 
ord ikke et land hvor en bruker tid på ulike 
fjøsløsninger, her er det ikke snakk om matte-
tykkelse, liggebåsbredde eller helning, ei heller 
ulik oppbevaring av møkk.

It’s Showtime – Canadian Western Agribition
Om du tenker at du sitter lenge i frisørstolen 
før et selskap, skulle du fulgt noen av dyra  
før utstillingen. Det var ikke bare å koble på 
leietauet og gå i ringen. Først ble dyra vasket 
grundig, så blåst tørre, børstet og gredd så 
pelsen lå rett vei. Her var målet og gi et godt 
inntrykk når dommeren gikk rundt og rangerte 
dyrene. Dyreutstillingen holdt på i flere dager 
med ulike raser og ulike klasser. I husdyr-
hallene sto dyrene tett, men det var rolig der  
og vi kunne vandre fritt rundt mellom dyrene. 

Canadiere er lette å komme i kontakt med, 
og med ulike engelskferdigheter gjorde vi oss 
stort sett forstått. Hva vi forsto tilbake kunne 
nok variere, men viljen til å forklare var stor. Vi 
tilbrakte tre dager på Agribition som inneholdt 
både maskinutstilling, ulike dyrerelaterte 
artikler og en egen hall rettet mot skoler og 
barn. I tillegg til dyreutstillinger som pågikk 
hele dagen, var det auksjoner av avlsdyr, 
sæddoser og seminrettigheter. Å overvære en 
auksjon er en opplevelse! Flere har sikkert fått 
med seg TYRs årlige okseauksjon med auksjo-
narius Håkon Marius Kvæken, men her slo 
tunga krøll og kun et trenet øre hørte budene.

Siste dagen på utstillingen var det finale for 
alle kjøttfeutstillingene i Canada i 2017, Beef 
Supreme Challenge.  Her ble de 10 beste 
hann- og hunndyr kåret, og såklart sto kun den 

aller beste i hver kategori igjen til slutt. Over 70 
dyr var kvalifisert til finalen. De ti beste av hvert 
kjønn fikk 65 000 kroner i premie, mens vinne-
ren fikk en flunkende ny pick up. Det vanket 
også beltespenner, som fra en boksekamp, 
som symboliserte seieren. Spenningen var stor 
da dommeren ble fulgt av en lyskaster i mørket 
da hun gikk rundt blant de ti finalistene, og til 
slutt klappet vinneren på låret til stor applaus 
fra en fullsatt tribune. Til og med en sindig 
nordmann kjente på ærefrykten da. Det er stor 
prestisje å vinne noe slikt. Det er noe man bare 
drømmer om sa vinneren av årets beste okse. 

Vi kom på gårdsbesøk til Nordal Limousin, 
eieren av oksen, dagen etter og møtte en 
overlykkelig vinner som gjentatte ganger 
unnskyldte seg for at han ikke kunne vise oss 
rundt så lenge som planlagt da feiring hadde 

tatt av og den seirende oksen var på vei hjem 
til gården. Oksen hadde han kjøpt på auksjon  
i desember 2016. Siden da hadde oksen stått 
hos en profesjonell utstiller. Vi antok at oksen 
fikk en kongelig mottagelse når den ankom 
gården like etter vi dro, og eieren bare ristet 
lurt på hodet da vi spurte om verdistigningen 
på oksen.

Feedlot
Hoveddelene av fôringsdyr fôres opp i store 
feedloter. Vi besøkte Buffalo Plains Cattle 
Company med 25 000 fôringsdyr fordelt på  
80 binger og 6000 ammekyr. Avvendt kalv blir 
kjøpt inn fra ulike gårder. Når dyra ankommer 
går de først i egen binge før de veies, vaksi-
neres og hormonbehandles. Okser som ikke 
allerede er kastrert blir kastrert ved ankomst, 

På de store beitene var det enkle gjerder mens innhegningene rundt gården var satt opp av flyttbare grinder og enkle plankevegger. I tillegg hadde 
de flyttbare  levegger så dyrene fikk litt skjerming mot vinden

Charolaiskalvene så ut som små isbjørner, pelsen ble fluffet opp så muskulaturen kom ikke så 
tydelig frem.

❯❯❯
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det samme gjelder  avhorning. Tilveksten hos dyrene i feedloten lå på 
1700 – 1900 gram. De var 22 ansatte og det daglige tilsynet av dyra 
foregikk fra heste ryggen. De red sakte gjennom bingene for å sjekke 
alle dyr og eventuelt skille ut syke eller skadde dyr, før oppfølging ble 
tatt i sykebingene.

For oss er det uvant og kanskje også skremmende og tenke på 
hormonbruk og vaksinasjonsprogram de benyttet, i deres driftsopplegg 
var dette naturlig og en selvfølge. Ved en forskningsstasjon vi besøkte 
skulle de nå i gang med testing av fremfôring uten hormoner, da etter-
spørselen etter hormonfritt kjøtt var økende. 

Familiebruk
På alle gårdene vi besøkte fikk vi et inntrykk av at familiene sto sammen 
om drifta, og at de hadde sterke familiebånd. Det var langt flere damer 
synlig i det som skjedde, og den yngre generasjon ble tidlig engasjert. 
Samvirketanken, målpris og markedsregulering eksisterer ikke så her er 
det opptil hver enkelt å gjøre penger. Markedsføring av egen besetning  
er derfor mye viktigere her enn hjemme. Hele familien var i sving på 
utstil lingen også. Men ikke alle er tålmodige nok til å reise rundt på 
utstillinger så en del av oppdretterne satte bort de beste dyrene til 
 profesjonelle utstillere. 

Betaling for marmorering 
Angus er den store rasen, og flere av rasene ligner lite på det vi kjenner 
fra Norge. Mens Hereford har beholdt sine særpreg med hvitt hode og 
Charolais fremstår hovedsakelig som hvit, har både Limousin og Sim-
mental noe mindre rasepreg. Dette skyldes nok i stor grad prissystemet 
på slakt. Her får de betalt for grad av marmorering i tillegg til kjøttfylde. 
Rundt 80% av storfeet er derfor angus/anguskrysninger. Det var heller 
ikke uvanlig at avlsbesetninger hadde flere forskjellige raser. Med be-
setningsstørrelser på 300 – 400 mordyr er det jo plass til litt forskjellig. 

Stor gjestfrihet
Som internasjonale gjester fikk vi innpass til et eget område på utstillin-
gen med utsikt til arenaen, og vi deltok også på mottagelse for alle 
utenlandske gjester. I tillegg til flere gårdsbesøk var vi også på en 
forskningsstasjon som utførte ulike forsøk basert på Canadiske forhold 
og klima, noe kjente vi igjen fra vår egen teststasjon, mens andre ting 
var nytt. Blant annet hadde de et pågående forsøk hvor de så på utnyt-
telsen av skårlagt korn som hadde ulikt høstetidspunkt. Kuene gikk rett 
og slett og spiste rett fra den skårlagte strengen og ble flyttet videre når 
det var tomt. Leveggene ble flyttet etter i takt med beitingen til dyra.

På feedloten gikk det ca. 260 dyr i hver binge. Bingene var 65 x 70 meter. 
Hele anlegget hadde en helning på 6% for å ta unna overflatevann/gjødsel. 
Jorda i  bingene byttes ut innimellom. Det som kjøres ut selges som gjødsel.

De hadde egen fôr-
fabrikk på feedloten.

Det sosiale på turen bør fremheves, i kjøttfemiljøet vet vi å sette pris 
på felleskapet og samtalen rundt bordet. Det ble mange muligheter for 
dette på turen. Vi fikk muligheten til å knytte nye kontakter, utveksle 
erfaringer og diskutere dagens opplevelser. Vi fikk en usminket versjon 
av hverdagen, og her som andre steder handler bondens hverdag om  
å optimalisere egen drift og tilpasse seg markedet.

Her er Canadas fineste dyr. Oksene står linet opp til venstre og kyrne til 
høyre. De ti beste i hver kategori står på midten.

Budgiverne hadde 
 ulike tegn, og et lite 
nikk med  capsen 
kunne høyne budet 
opp et nivå.
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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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SEMINÅRET Avlskonsulent – TYR
Tekst: Julie Vaagaasar

Flere ammekuprodusenter har fått øynene opp 
for hvilke fordeler inseminering kan gi, og 
mange har investert i hjelpemidler som kan 
forenkle brunstkontrollen og få kalv i kua til 
rett tid. Raskere avlsmessig framgang, et mer 
nøyaktig kalvingstidspunkt og en høyere pris 
ved salg av livdyr er noen av fordelene ved 
bruk av semin. 

Gjennom dataverktøyet «Avlsplanlegging  
i egen besetning» kan du også få hjelp til å 
velge riktig seminokse til hvert enkelt individ  
i besetningen. På denne måten oppnår du en 
optimal avlsmessig framgang både på individ- 
og besetningsnivå.

Raser med nasjonalt avlsarbeid
Aberdeen Angus
Aberdeen Angus tar en klar andreplass i 
sammendraget med en økning på 75% og 
1940 doser sammenlignet med 2016. Noe av 
denne økningen skyldes en bevisst satsing 
gjennom Angus-avtalen som ble inngått 
mellom Norsk Aberdeen Angus og Nortura/ 
Prima Jæren. Avtalen innebærer en merpris på 
slakt som har minst 50% Angus. Dette mulig-
gjør også en merpris på melkebruket ved bruk 
av Angus semin, noe som har bidratt til at 
seminsalget har økt formidabelt siste året. 
Norsk Aberdeen Angus har også arbeidet aktivt 
internt for å få en økning i bruk av semin. 

Simmental
Denne rasen har også økt jevnt og trutt de 
siste årene og hadde en økning på 24% i 2017. 
Dette utgjorde et antall på 539 doser. Det er 
også interessant å se utviklingen for melkesim-
mental som har økt med 27% siste kalenderår.

Charolais
Charolais har hatt en svært god utvikling i året 
som har gått. Rasen har nådd en milepæl med 
over 10 000 brukte doser i 2017. Dermed går 
Charolais rett inn på topp-plassering når det 
gjelder seminbruk blant rasene med nasjonalt 

Seminåret
Utviklingen innen kjøttfesemin har hatt nok et år med god utvikling. Selv om vi ikke har klart  
å oppnå en like stor prosentvis økning som i 2016, har vi oppnådd et større antall solgte doser. 
 Utviklingen har vært positiv for de aller fleste raser, men det er Blonde d’Aquitaine som tar kaka 
med en økning på hele 82% i 2017! Aberdeen Angus er hakk i hel med sine 75%, og på tredjeplass 
finner vi Dexter med 59% økning. For øvrig kan vi nevne at de fleste rasene har bortimot doblet 
 antall inseminasjoner de siste fem årene, bortsett fra Highland Cattle som har gått noe tilbake.

avlsarbeid. Norsk Charolais har også jobbet 
med økt bruk av semin, og delte blant annet ut 
pris for besetning med flest brukte doser i 
2017 på sitt årsmøte.

Limousin
I likhet med Charolais har også Limousin  
så nær som doblet seminbruken i perioden 
2013-2017. Dette er en kraftig økning når det 
gjelder antall inseminasjoner. Rasen ender opp 
med 11% økning for 2017, noe som utgjør 927 
doser.

Hereford
Hereford har hatt en stabil vekst i flere år. I 
2017 økte seminbruken med 11% som utgjør 
586 doser. Dette ligger omtrent på samme 
nivå som Simmental, men den prosentvise 
veksten har vært noe større hos Simmental. 

Andre raser
Blonde d’Aquitaine
Blonde d’Aquitaine har den relativt sett største 
prosentvise framgangen i 2017 med 82%. 
Dette utgjør en økning på 147 doser og er 
nesten en dobling fra 2016. 

Dexter
Tredje beste prosentvise utvikling blant alle 
rasene har Dexter med 59% økning. Dette 
utgjør 51 doser. Rasen har hatt en jevn stig-
ning i brukte doser de siste årene unntatt i fjor. 
Derfor er det ekstra moro at tallene utvikler 
seg i riktig retning igjen i 2017.

Tiroler Grauvieh
Også for Tiroler Grauvieh ser vi en jevn positiv 
utvikling de siste årene. Det har vært noe 
utfordrende å få tak i ny genetikk innen rasen, 

 2013 2014 2015 2016 2017
 Endringer 
fra i fjor % 

Endringer i 
antall doser

Aberdeen Angus 1773 1738 2135 2572 4512 75 1940

Blonde d›Aquitaine 81 106 97 179 326 82 147

Charolais 5553 5357 6891 8624 10003 16 1379

Dexter 76 69 90 86 137 59 51

Galloway 58 58 69 104 121 16 17

Hereford 2210 2238 2508 3205 3791 18 586

Highland Cattle 52 34 70 64 50 (22) ÷14

Limousin 4912 5290 6613 8474 9401 11 927

Simmental 1453 1573 1799 2219 2758 24 539

Tiroler Grauvieh 277 261 330 394 474 20 80

Sum 16445 16724 20602 25921 31573 22 5652

Melkesimmental 2881 2952 3191 3659 4654 27 995

Tabell 1: Oversikt over brukte doser for de fem siste årene. 
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Mattilsynet
minner om at «blåspray» med fargestoffer 
uten MRL-verdi eller E-nummer er forbudt til 
matproduserende dyr.

Dersom du ønsker å benytte «blåspray»  
til matproduserende dyr, inkludert hest som 
også er i matkjeden, er det viktig at du først 
undersøker hvilket fargestoff sprayen inne-
holder. Flere blå fargestoffer, for eksempel 
krystall fiolett, basic violet, metylrosanilin eller 
gentiana fiolett, er ikke oppført i tabell 1  
i vedlegget til forskrift om legemiddelrester  
i næringsmidler fra dyr. De skal derfor ikke 
brukes til matproduserende dyr. Det finnes 
også sprayer med blå farge som inneholder 
tillatte fargestoffer som har E-nummer, for 
eksempel E131 Patent blå V og E133 Bril-
liantblå FCF. I Norge finnes det ingen god-
kjente legemidler med disse fargestoffene.
LES MER: https://www.mattilsynet.no/dyr_
og_dyrehold/dyrehelse/Legemidler_til_dyr/
blaaspray_uten_mrlverdi_eller_enummer_ 
forbudt_til_matptoduserende_dyr.28813

Aktive avlsbesetninger
Avlsavdelingen i TYR jobber i disse dager 
med oversikten over hvem som er godkjent 
Aktiv avlsbesetning i 2018. Foreløpig ser det 
ut til å være rett i underkant av 100 beset-
ninger som tilfredsstiller kravene. Fullstendig 
liste over alle godkjente Aktive Avlsbeset-
ninger i 2018 publiseres i TYR-Magasin nr. 2.

Årets forbokstav
Den anbefalte forbokstaven i 2018 er N.  
Vi ser frem til å møte Noldus, Nukleus,  
Nisse og andre kalver med N-navn.

Nye Canbiffer
På Biffakademiet Modul 4 på Olrud ble det  
hele ni nye CanBiff-kandidater. Nå er det 120 
personer som har oppnådd denne tittelen.

SMÅNYTTSEMINÅRET

men for neste år er det håp om å kunne tilby 
blodlinjer fra Italia. Dette kan være positivt i 
forhold til en ytterligere økning i seminbruk  
for de kommende år.

Highland Cattle
Highland Cattle har hatt en noe ustabil 
 utvikling i seminbruk. Rasen hadde et toppår  
i 2015 med 70 inseminasjoner, men deretter 
har antallet inseminasjoner hatt en nedad-
gående trend. I år endte vi opp med 50 insemi-
nasjoner, som er på samme nivå som i 2013. 
Men her er det muligheter, og vi har nå fått inn 
to gode importokser som er viktige å formidle 
ut til oppdretterne.

Figurene ovenfor viser utviklingen hos de ulike 
rasene de siste fem årene.

Foto: TYR
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AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLENOKSEBAROMETERET

Ved årsskiftet er det alltid spennende å gå inn 
i tallene og se hvordan året egentlig har gått. 
2017 var et godt år for seminsalget. Det ble 
solgt i overkant av 31 000 semindoser av 
kjøttfe på ammeku og mjølkekua til sammen. 
Dette tilsvarer en økning fra i fjor på hele 22%! 
Økningen er jevnt fordelt på ammeku og 
mjølkeku. I oksebarometeret lister vi opp de 
fem mest brukte oksene i hver oksekategori; 
eliteokser, ungokser og importokser av raser 
med og uten nasjonalt avlsarbeid. Antall 
insemineringer er summen av innrapporterte 
insemineringer på ammeku og mjølkeku.  

Eliteokser
Eliteoksene er avkomsgranskede okser med 
god sikkerhet på avlsverdiene. Det er kun de 
beste seminoksene fra hver årgang som 
oppnår eliteoksestatus. Ved å inseminere med 
eliteokse kan man tilpasse oksevalget til hver 
enkelt ku ut ifra oksens avlsverdier. KB Granit 
og Farmann av Dovre er begge gode på 
kalving og slakteklasse og har derfor vært 
anbefalt til inseminering på NRF. Dette kan ha 
vært med på å føre de til topps på lista. 

Ungokser
Ungokser har mindre sikre avlsverdier fordi de 
baserer seg på mindre informasjon. Disse 
oksene er ikke avkomsgransket, men baserer 
avlsverdier på informasjon om oksen sjøl og 
dens slektninger. Hvis avkommene oppnår 
gode resultater kan oksene bli eliteokse. Når 
man inseminerer med ungokse er det derfor 
svært viktig å registrere informasjon om 
avkommet som f.eks fødselsforløp og vekter. 
Ungoksene er faktisk mer brukt enn elite-
oksene. Det er bra at ungoksene blir mye brukt 
for da får vi mer registreringer på disse, men 
det er først og fremst insemineringer i ren-
rasepopulasjonen som betyr mest for avls-
arbeidet.  Noe av grunnen til at ungoksene  
blir mye brukt er nok at det som regel alltid  
er tilgjengelig ungoksesemin av kjøttfe på 
semindunkene, men hvis man ønsker spesi-
fikke okser må det som oftest bestilles.

Semin-
nummer Navn Rase Antall 

 insemineringer
Antall insemineringer 
≥75% raserene mordyr

70104 KB Granit Charolais 990 260

72091 Farmann av Dovre Limousin 751 122

74039 Li’s Great Tigre Angus 651 227

70106 Gideon av Stang Charolais 428 183

73077 Gulli av Stustad Simmental 415 149

Semin-
nummer Navn Rase Antall 

 insemineringer
Antall insemineringer 
≥75% raserene mordyr

70162 KB Kramer Charolais 1508 241

74068 Kid av Vølstad Angus 1498 176

70164 Komatsu av Lenna Charolais 1477 363

74067 Kløpper av Nordstu Angus 1454 163

71088 Kiwi av Søndre Mo Hereford 1358 222

Tabell 1: De fem mest brukte eliteokser i 2017. Antall insemineringer totalt er semindoser brukt 
på ammekyr og mjølkekyr av alle raser. Antall insemineringer på ≥75% (75 – 100%) raserene 
mordyr er på samme rase som oksen.

Tabell 2: De fem mest brukte ungoksene  
i 2017. Antall insemineringer totalt er semin-

doser brukt på ammekyr og mjølkekyr  
av alle raser. Antall insemineringer på ≥75% 
(75 – 100%) raserene mordyr er på samme 

rase som oksen.

Avlskonsulent – TYR
Tekst: Julie Vaagaasar

74093 Lis Great Tigre

70162 KB Kramer
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Importokser med nasjonalt avlsarbeid
For å opprettholde genetiske variasjon i de norske populasjonene impor-
teres det noe avlsmateriale. Importoksene skal samsvare med de norske 
avlsmålene slik at Norge kan føre et samlet avlsarbeid i den retning vi 
ønsker.  Importokser og deres avkom får ikke morindeks og totalindeks  
før 10 av importoksens døtre har fått kalver med registrert fødselsforløp  
og 200 dagers vekt, så her er det ekstra viktig å registrere for at vi skal få 
informasjon på disse individene.

75028 Babs Goliath PP
Ny import fra Danmark. Homozygot kollet 
okse med gode produksjonsegenskaper. 
Den har gode indekser for fødsel og 
 tilvekst.

Vi har også en okse som er kjønnsseparert, 
for å gi oksekalver, kontakt raseforeningen 
for mer informasjon.

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

75024 Anis

Må bestilles fra Geno i god tid

B
lo

nd
e 

d’
A

qu
it

ai
ne

For mer informasjon 
om rasen/
foreningen må du 
gjerne kontakte 
Norsk Blonde 
d’Aquitaineforening:

Styreleder: 
Lars Arne Bakkken, 
tlf. 992 71 778 

Kåre Anders 
Ingeborgrud, 
tlf. 905 65 296 

Lasse Stær, 
tlf. 928 137 61

Magnus Johnsen,
tlf. 971 92 068

Avkomsgransking:
Når man beregner avlsverdier bruker man registreringer fra dyret 
sjøl og dets slektninger. Jo flere slektninger med registreringer som 
ligger til grunn jo sikrere blir avlsverdiene. 

Fordelen med semin er at en okse kan få flere avkom i flere 
 be -set ninger enn han ville fått ved naturlig bedekning. Avkommenes 
prestasjoner registreres og tas med i beregning av oksens avls-
verdier. Dermed oppnår seminoksene mye sikrere avlsverdier enn 
en gårdsokse. 

For å få sikre tall fra avkom for moregenskaper må oksens døtre 
ha kalvet og avvent kalven slik at både kalvingsforløp og avvennings-
vekt blir registrert. Dette er grunnen til at det tar lengre tid å avkoms-
granske en okse for moregenskaper enn for kalvingsegenskaper (far 
til kalv) og produksjonsegenskaper.

Semin-
nr. Navn Rase Antall   

insemineringer Nasjo nalitet

70166 Dumas Charolais 189 Frankrike

72160 Posthaven PP Zansibar Limousin 140 Canada

70141 VB Ivanhoe Charolais 139 Sverige

73117 Zentrum Simmental 117 Tsjekkia

74072 Weeton Black Jack Angus 112 Storbritannia

Semin-
nr. Navn Rase Antall   

insemineringer Nasjonalitet

79509
Lullenden 
Aztec Warrior

Galloway 115 Storbritannia

75024 Anis Blonde D’Aguitaine 106 Frankrike

75025 Faust Blonde D’Aguitaine 94 Frankrike

76059 Camilo Tiroler Grauvieh 73 Østerrike

78017
Whitestone  
Phoenix

Dexter 62 Storbritannia

Tabell 3: De fem mest brukte importoksene for rasene med nasjonalt avls-
arbeid i 2017

Tabell 4: De fem mest brukte importoksene uten nasjonalt avlsarbeid i 2017

Importokser uten nasjonalt avlsarbeid
Det er fem raser i Norge som ikke har store nok populasjoner til at det er 
mulig å drive nasjonal avl. Disse rasene er Belted Galloway, Tiroler Grauvieh, 
Blonde d`Aquitaine, Highland Cattle og Dexter. For å kunne tilby semin må 
det derfor importeres fra andre land. Med små populasjoner er det enda 
viktigere med import av ubeslektet genetikk for å unngå innavl.
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Anbefales brukt på NRF 

71054 Fredd av Skjatvet 
Meget god på fødselsforløp, en 
lettkalver som fint kan brukes på 
kviger. Meget god på slakte- 
egenskaper. Anbefales også 
til sluttproduksjon i bruks-
dyrkrysning.

Hereford – en robust 
og rolig ressursutnytter!
Robust: Minst dødfødsler og best overlevelsesevne  

på kalvene frem til avvenning!

Rolig: Rasen med desidert best lynne!

Ressursutnytter: Høyt grovfôropptak og god fôrutnyttelse!

Eliteokser:

71064 Hyper av Hånde
Gir kalver med lav fødselsvekt 
og lett fødselsforløp. Bra på 
tilvekst og over middels for 
slaktekvalitet. Gir døtre med god 
kalvingsevne og bra mjølke- 
mengde. En allroundokse!

NY

Hereford Ungokse 
71096 Loke av Knirk
Testvinner på Staur med god tilvekst 
og bra eksteriør. Har gode tall både på 
grovfôropptak og fôrutnyttelse fra Staur. 
Meget høyt ryggmuskelmål fra testen. 
Avstammingen tyder på god produksjon.

Nye ungokser:

Ved ønske om okser som er  
Homozygote kollet, kan vi tilby:

71081 James av Rindal PP
71082 Jala Jala PP av Hovde
71083 Jackson av Birkeli 366 PP

71058 Gullars av Kleivi
God på tilvekst og slaktevekt. 
Meget god på moregenskaper, 
både på kalvingsevne døtre og 
mjølkeevne til døtrene. Bør 
brukes på ku.

71066 Heatseeker av 
Rindal
Gir kalver med lav fødselsvekt 
og meget lett fødselsforløp. 
Kan brukes på kviger. God på 
slakteklasse. Gir døtre som gir 
bra med mjølk til kalven.

Hereford Ungokse 
71098 Lonestar av Birkeli
En okse med bra tilvekst og meget god 
fôrutnyttelse fra testen på Staur. Fikk 
også gode resultater for eksteriør og for 
å ha bra fôrutnyttelse. Forventes å avle 
høy produksjon og gode moregenskaper.

NY

Får avkom som helt sikkert er kollet. Må bestilles hos Geno.

Lørdag 28. april 2018 er det duket for årets store 
festdag – TYRs okseauksjon av fenotypetesta 
 okser. Kvelden før vil det «tradisjon tro» bli 
 «Kvelden før dagen arrangement» med fagforedrag 
og oksepresentasjon. Påmeldinga til «Kvelden før 
dagen» med middag og overnatting, legges ut på 
www.tyr.no. 

Hver enkelt må melde seg på selv –  
TYR VIL IKKE TA I MOT PÅMELDING  
AV HELE GRUPPER.

Styret i TYR har vedtatt at ingen okser kjøres ut  
til kjøper etter auksjon før oksen er betalt – 
 alternativt må kjøper stille med bankgaranti.

Vi kjører videre med budgivernummer –  
påmelding for dette og eventuelt deltagelse  
via telefon vil også bli via www.tyr.no

AUKSJON 2018

32 TYRmagasinet 1-2018



WWW.TYR.NO 33    TYRmagasinet 1-2018

Last ned vår kjøttfekatalog på www.delaval.com, 
og les mer der eller på www.felleskjopet.no/i-mek

Kjøttfeinnredning
Ta kontakt med Felleskjøpets I-mek-selger for 

hjelp til å planlegge ditt optimale kjøttfefjøs



Stambok-
nummer Navn Født Far Morfar Total- 

Indeks
Fodsel-
Indeks

Prod-
Indeks

Mor-
Indeks

 ANGUS
32459 Gloria av Grani 2011 CAN 1469322 HF EL TIGRE 28U NOR 54295 122 98 114 155
30823 Ester fra Li 2009 NOR 55883 Kronborg Design NOR 74001 Arctic's Samson 106 100 98 145
37098 Kronborg Bexi 2010 NOR 57305 Kronborg Rambo USA 12853604 DESIGN PLUS 97 128 106 119 144
34087 Gina av Nordstu 2011 CAN 1469322 HF EL TIGRE 28U NOR 51724 NILS AV MOEN 120 95 116 141
36615 Hanne av Kyllingmo 2012 NOR 58263 Fredrik av Bognes NOR 54795 ASVO 113 100 108 133
49776 Av Selotten 2015 NOR 58891 Horgen NOR 74028 Emil av Lillebakken 123 106 116 130
39117 Gunda av Grani 2011 NOR 74025 Dunder av Bognes USA 12915498 SUMMITCREST PRIME CUT 1G42 121 100 117 130
29244 Danilla av Funnaune 2008 USA 14843192 CONNEALY FOUNDATION 426 GBR UK560308 WEDDERLIE NETMARK A281 113 101 109 129
24713 Hovin Ane 2005 GBR UK560308 WEDDERLIE NETMARK A281 DNK 72251-0553 AJSHÖJ GODSKE 106 95 103 129
30806 Fanny av Grani 2010 NOR 56673 Dag av Grani NOR 74001 Arctic's Samson 102 105 95 129

 CHAROLAIS
21681 ELEONORE AV SØNDRE ÅRØ 2005 FRA 5897127519 NOVOTEL NOR 50525 LEON AV FINSRUD 145 104 127 155
26010 Dolly av Lenna 2008 NOR 70010 Tayler av Oppegård NOR 7050 AV JORKJENN 149 107 129 151
34299 EMERAUDE av Stang 2012 NOR 56586 Douglas av Sørbraate NOR 51733 NICKODEMUS AV STANG 117 102 103 145
26456 Delta B av Høyfjell 2008 NOR 56249 Baloo G. ET av Høyfjell USA M479005 RC RAINMAKER 883 POLLED 120 106 105 142
33688 DOLLY AV ISTRE 2012 FRA 4240711848 TREZEGOAL SWE 52470 ROSS AV GRØNEKULLA 120 96 110 141
28741 WHITE LADY 0903 av Søndre Årø 2009 SWE 59606 BEST AV BACKAGÅRDEN NOR 50525 LEON AV FINSRUD 133 97 123 140
32914 FANCY LITTLE THING AV FLITTIE 2010 NOR 55796 JGC Birk NOR 70001 Silverado av Høyfjell 117 113 98 140
32119 KB Blenda 2011 NOR 57304 KB ENZO 494 CAN MC294731 CEDARDALE REBEL 3R 122 105 108 138
34174 DOLLY av Stang 2012 NOR 56586 Douglas av Sørbraate FRA 7120608354 ORIGINAL 115 101 103 138
37747 Ravndal 2013 NOR 57245 Embrino ET av Høyfjell NOR 70010 Tayler av Oppegård 118 112 101 137

 HEREFORD
100016 June av Bogstad 2014 NOR 71059 Gard av Kleivi NOR 71037 Dean av Aaland 121 110 105 116
32601 av Rindal 2009 NOR 56049 Cedrik av Rindal NOR 50641 MUGIDO AV RINDAL 117 119 97 116
32612 av Rindal 2010 NOR 56049 Cedrik av Rindal USA 42122873 HUTH PROSPECTOR K085 116 108 103 116
33220 Lassie av Skjatvet 2012 NOR 71046 Exelent av Rindal NOR 54742 Anton av Skjatvet 107 101 98 115
37868 JENNY AV EIKENES 2014 NOR 71059 Gard av Kleivi NOR 55304 Balder av Øygarden 108 101 99 115
25591 Rydsaa 2003 NOR 53074 CARLOS AV SØNDRE ÅRØ DNK 69668-0035 FARMENS GORM 111 102 103 115
48813 Roberta av Rindal 2014 NOR 71058 Gullars av Kleivi CAN C02880797 CCR 57G STAMINA ET 199S 108 99 103 115
28340 Elina av Hånde 2009 NOR 56347 Cdice av Hånde NOR 9385 PUTIN AV REINA 104 99 97 115
36559 Simbia av Rindal 2012 NOR 71046 Exelent av Rindal NOR 6414 BARRAK AV VESTGÅRD 121 98 116 115
34485 Melody av Skjatvet 2013 NOR 71046 Exelent av Rindal NOR 57166 Eco av Skjatvet 110 118 95 115

 L IMOUSIN
100997 Ofelia P av Flatmo 2016 NOR 72151 Ibiza P av Hovde NOR 56391 Milord av Eide 121 110 106 143
33495 Fia av Viersdalen 2010 NOR 57363 Conrad av Fredly NOR 72017 Uncas av Bliksrudhagen 109 100 99 143
32666 Huldra 2009 NOR 54910 Victor av Helgum NOR 52577 Rambo 111 98 103 140
33314 Mika av Flatmo 2010 NOR 56391 Milord av Eide NOR 53248 SILLEJORD SCORPIO 131 95 127 139
37852 Cozette av Flatmo 2014 NOR 72120 Gino av Kittelsrud NOR 56391 Milord av Eide 109 98 103 132
34235 Gilla av Udlaland 2011 NOR 56012 Clinton av Svalestad NOR 52420 Peik av Svalestad 112 97 107 131
48496 Lydia  av Mauset 2014 NOR 59634 AV RENDUM NOR 55802 Argus av Hjellan 121 99 115 130
38726 HEIDRUN AV EIKELUND 2012 NOR 72057 Charmant av Dovre FRA 1992002007 HYMOUR 116 102 108 129
33338 Gina av Henda 2011 FRA 1717626948 REMIX NOR 53234 Suggen av Gaustad 118 102 112 128
25669 Ada av Høiby 2005 NOR 52876 Ramses av Velo NOR 7879 LEOPOLD AV VELO 113 96 110 126

 S IMMENTAL
38046 inga av hegnes 2013 NOR 73077 Gulli av Stustad NOR 73039 Brasil P ET av Almanaunet 125 103 115 129
32944 Fina av hegnes 2010 NOR 56612 Lynum Aslak NOR 51536 LYNUM NOTHAR 119 95 114 129
37136 Jessica av Bjørvang 2014 NOR 73046 Cadett av Stustad NOR 57935 120 100 114 126
36113 ila.p.av telneset 2013 NOR 73069 Frost P av Telneset DEU 0937631910 STEINADLER 113 95 109 126
33904 Gudrunn av Hakedal 2011 NOR 73029Vegard av Stubberud NOR 53953 109 99 103 125
28845 Ekstra 2005 NOR 54113 ENGELAND GORDON NOR 52375 Vetle av Hægeland 103 97 98 125
37221 Juli av Hakedal 2014 NOR 58741 Fabian av Hovde NOR 53953 107 99 101 124
39194 Irma P av Søråsen 2013 NOR 73040 Bas av Hægeland DEU 0937631910 STEINADLER 132 136 103 123
37974 ingeborg av hegnes 2013 NOR 73077 Gulli av Stustad NOR 17193253/2090 Lynum Rallin 126 106 116 122
32123 Kose av Hægeland 2011 NOR 73056 Dankert av Utistu AUT 503.770.141 MAX 117 100 111 122

Mordyrlister
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Stambok-
nummer Navn Født Far Morfar Total- 

Indeks
Fodsel-
Indeks

Prod-
Indeks

Mor-
Indeks

 ANGUS
32459 Gloria av Grani 2011 CAN 1469322 HF EL TIGRE 28U NOR 54295 122 98 114 155
30823 Ester fra Li 2009 NOR 55883 Kronborg Design NOR 74001 Arctic's Samson 106 100 98 145
37098 Kronborg Bexi 2010 NOR 57305 Kronborg Rambo USA 12853604 DESIGN PLUS 97 128 106 119 144
34087 Gina av Nordstu 2011 CAN 1469322 HF EL TIGRE 28U NOR 51724 NILS AV MOEN 120 95 116 141
36615 Hanne av Kyllingmo 2012 NOR 58263 Fredrik av Bognes NOR 54795 ASVO 113 100 108 133
49776 Av Selotten 2015 NOR 58891 Horgen NOR 74028 Emil av Lillebakken 123 106 116 130
39117 Gunda av Grani 2011 NOR 74025 Dunder av Bognes USA 12915498 SUMMITCREST PRIME CUT 1G42 121 100 117 130
29244 Danilla av Funnaune 2008 USA 14843192 CONNEALY FOUNDATION 426 GBR UK560308 WEDDERLIE NETMARK A281 113 101 109 129
24713 Hovin Ane 2005 GBR UK560308 WEDDERLIE NETMARK A281 DNK 72251-0553 AJSHÖJ GODSKE 106 95 103 129
30806 Fanny av Grani 2010 NOR 56673 Dag av Grani NOR 74001 Arctic's Samson 102 105 95 129

 CHAROLAIS
21681 ELEONORE AV SØNDRE ÅRØ 2005 FRA 5897127519 NOVOTEL NOR 50525 LEON AV FINSRUD 145 104 127 155
26010 Dolly av Lenna 2008 NOR 70010 Tayler av Oppegård NOR 7050 AV JORKJENN 149 107 129 151
34299 EMERAUDE av Stang 2012 NOR 56586 Douglas av Sørbraate NOR 51733 NICKODEMUS AV STANG 117 102 103 145
26456 Delta B av Høyfjell 2008 NOR 56249 Baloo G. ET av Høyfjell USA M479005 RC RAINMAKER 883 POLLED 120 106 105 142
33688 DOLLY AV ISTRE 2012 FRA 4240711848 TREZEGOAL SWE 52470 ROSS AV GRØNEKULLA 120 96 110 141
28741 WHITE LADY 0903 av Søndre Årø 2009 SWE 59606 BEST AV BACKAGÅRDEN NOR 50525 LEON AV FINSRUD 133 97 123 140
32914 FANCY LITTLE THING AV FLITTIE 2010 NOR 55796 JGC Birk NOR 70001 Silverado av Høyfjell 117 113 98 140
32119 KB Blenda 2011 NOR 57304 KB ENZO 494 CAN MC294731 CEDARDALE REBEL 3R 122 105 108 138
34174 DOLLY av Stang 2012 NOR 56586 Douglas av Sørbraate FRA 7120608354 ORIGINAL 115 101 103 138
37747 Ravndal 2013 NOR 57245 Embrino ET av Høyfjell NOR 70010 Tayler av Oppegård 118 112 101 137

 HEREFORD
100016 June av Bogstad 2014 NOR 71059 Gard av Kleivi NOR 71037 Dean av Aaland 121 110 105 116
32601 av Rindal 2009 NOR 56049 Cedrik av Rindal NOR 50641 MUGIDO AV RINDAL 117 119 97 116
32612 av Rindal 2010 NOR 56049 Cedrik av Rindal USA 42122873 HUTH PROSPECTOR K085 116 108 103 116
33220 Lassie av Skjatvet 2012 NOR 71046 Exelent av Rindal NOR 54742 Anton av Skjatvet 107 101 98 115
37868 JENNY AV EIKENES 2014 NOR 71059 Gard av Kleivi NOR 55304 Balder av Øygarden 108 101 99 115
25591 Rydsaa 2003 NOR 53074 CARLOS AV SØNDRE ÅRØ DNK 69668-0035 FARMENS GORM 111 102 103 115
48813 Roberta av Rindal 2014 NOR 71058 Gullars av Kleivi CAN C02880797 CCR 57G STAMINA ET 199S 108 99 103 115
28340 Elina av Hånde 2009 NOR 56347 Cdice av Hånde NOR 9385 PUTIN AV REINA 104 99 97 115
36559 Simbia av Rindal 2012 NOR 71046 Exelent av Rindal NOR 6414 BARRAK AV VESTGÅRD 121 98 116 115
34485 Melody av Skjatvet 2013 NOR 71046 Exelent av Rindal NOR 57166 Eco av Skjatvet 110 118 95 115

 L IMOUSIN
100997 Ofelia P av Flatmo 2016 NOR 72151 Ibiza P av Hovde NOR 56391 Milord av Eide 121 110 106 143
33495 Fia av Viersdalen 2010 NOR 57363 Conrad av Fredly NOR 72017 Uncas av Bliksrudhagen 109 100 99 143
32666 Huldra 2009 NOR 54910 Victor av Helgum NOR 52577 Rambo 111 98 103 140
33314 Mika av Flatmo 2010 NOR 56391 Milord av Eide NOR 53248 SILLEJORD SCORPIO 131 95 127 139
37852 Cozette av Flatmo 2014 NOR 72120 Gino av Kittelsrud NOR 56391 Milord av Eide 109 98 103 132
34235 Gilla av Udlaland 2011 NOR 56012 Clinton av Svalestad NOR 52420 Peik av Svalestad 112 97 107 131
48496 Lydia  av Mauset 2014 NOR 59634 AV RENDUM NOR 55802 Argus av Hjellan 121 99 115 130
38726 HEIDRUN AV EIKELUND 2012 NOR 72057 Charmant av Dovre FRA 1992002007 HYMOUR 116 102 108 129
33338 Gina av Henda 2011 FRA 1717626948 REMIX NOR 53234 Suggen av Gaustad 118 102 112 128
25669 Ada av Høiby 2005 NOR 52876 Ramses av Velo NOR 7879 LEOPOLD AV VELO 113 96 110 126

 S IMMENTAL
38046 inga av hegnes 2013 NOR 73077 Gulli av Stustad NOR 73039 Brasil P ET av Almanaunet 125 103 115 129
32944 Fina av hegnes 2010 NOR 56612 Lynum Aslak NOR 51536 LYNUM NOTHAR 119 95 114 129
37136 Jessica av Bjørvang 2014 NOR 73046 Cadett av Stustad NOR 57935 120 100 114 126
36113 ila.p.av telneset 2013 NOR 73069 Frost P av Telneset DEU 0937631910 STEINADLER 113 95 109 126
33904 Gudrunn av Hakedal 2011 NOR 73029Vegard av Stubberud NOR 53953 109 99 103 125
28845 Ekstra 2005 NOR 54113 ENGELAND GORDON NOR 52375 Vetle av Hægeland 103 97 98 125
37221 Juli av Hakedal 2014 NOR 58741 Fabian av Hovde NOR 53953 107 99 101 124
39194 Irma P av Søråsen 2013 NOR 73040 Bas av Hægeland DEU 0937631910 STEINADLER 132 136 103 123
37974 ingeborg av hegnes 2013 NOR 73077 Gulli av Stustad NOR 17193253/2090 Lynum Rallin 126 106 116 122
32123 Kose av Hægeland 2011 NOR 73056 Dankert av Utistu AUT 503.770.141 MAX 117 100 111 122

MORDYRLISTER
Totalindeks og delindekser på kjøttfe ble innført i oktober 2016.  
Med dette ble det enklere å se hvilke dyr som var best totalt sett og for 
grupper av egenskaper. Som et ledd i å sette fokus på moregenskaper 
ble det i TYR-magasinet nr. 5 – 2016 presentert lister over de 50 beste 
stambokførte mordyrene av hver rase etter gitte kriterier. Gitt at 
 eksteriør og lynne er godkjent kan dette være fremtidens oksemødre.  
På de neste sidene følger oppdaterte lister basert på avlsverdiene fra 
november 2017. Kriteriene for å komme på listen er som følger: 
•  Kyrne må være innmeldt i Storfekjøttkontrollen
•  Kyrne må være stambokført, og født senest i 2016
•  Totalindeks og alle tre delindekser må være publisert
•  Totalindeksen må være 100 eller høyere
•  Produksjonsindeksen må være 95 eller høyere
•  Fødselsindeksen må være 95 eller høyere

Når disse kravene er oppfylt er kyrne rangert etter morindeksen, og 
deretter totalindeksen dersom morindeksen er lik mellom to eller flere kyr.   

Grunnlaget for avls- og indeksverdiene er registreringer på fødselsforløp 
og vekt i ulike aldersklasser. Enhver produsent kan øke sikkerheten på 
avlsverdiene i sin besetning ved å veie alle sine dyr, og med økt sikkerhet 
kan man få økt genetisk framgang. Som en bonus kan produsenten 
gjennom vektregistrering også få økt kontroll over tilveksten og produk-
sjonen i egen besetning. Registreringer er derfor en vinn-vinn situasjon,  
til nytte både for den enkelte produsent og for fellesskapet.

De ti første mordyra fra hver rase er gjengitt her –  
fullstendige mordyrlister finner du på www.tyr.no

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.
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KRAFTFÔRAUTOMAT 

DYRETRANSPORTHENGER DYRETRANSPORTHENGER

RUNDBALLHENGER LANDBRUKSHENGER DYRETRANSPORTHENGER

BEHANDLINGSBOKS

Kraftfôrautomat
kalv

Behandlingsboks 
/ klauvboks

Elektronisk
vekt for
behandlingsboks

eks. mva

10.000,-
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eks. mva

20.000,-

10.000,-

Dyretransporthenger 
med avtagbar topp.
2 hengere i en!
Flere forskjellige 
lengder.

Modell 18’/550cm – 30’/915cm. Forsterket hengerfeste med fjæring 
i draget. Bladfjærer 5-lags Hi Roc

med avtagbar topp

Utgiver:
Conpot Norge AS
Tlf.: +47 992 89 500
Fax: +47 73 51 65 50
Mail: conpotnorge@conpot.com

Korrektur:
Knut Gangåssæter
Grafisk designer
Tlf.: +47 924 27 038
Mail: knut@conpot.com

Vi ber om at endringer blir meddelt oss innen 02.11.2012
Nr. 14/2012

BEKREFTELSE AV ANNONSETEKST / LAYOUT!

LES NØYE GJENNOM KORREKTUREN.
DU ER SELV ANSVARLIG FOR FEIL SOM IKKE ER AVMERKET.

Ifor Williams Norge AS holder til ved E6 på Rudshøgda

Bergen

Oslo

Lillehammer

Hamar

Trondheim

IFOR WILLIAMS NORGE ER 
HOVEDIMPORTØR AV MARKEDETS 
MEST SOLIDE TILHENGERE TIL DET 

NORSKE MARKEDET

Landsdekkende
forhandlerkjede

 Rudsveien 9,
2360 Rudshøgda
Tlf: 62 34 41 41,
Faks: 62 34 45 82
post@ifor-williams.no
www.ifor-williams.no
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Vi har de fleste tilhengere på lager!Vi har de fleste tilhengere på lager!

Vi har de fleste tilhengere på lager!

FLATHENGER

Proffenes favoritt og markedets  
mest solide flathenger!

IFOR WILLIAMS STOCKMASTER

Nyhet

Stockmaster Rå dyrehenger for traktor med en smart  
avtagbar dyrekasse!

Solid fôrhekk 
uten fôrspill!

Markedets  
mest pålitelige  
hestehenger!

Best i klassen!
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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.

Kampanje!

HB506 fra kr 59.900 
eks. mva

HB511 fra kr 64.900 
eks. mva

Kampanjen varer  

til 30. juni
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Opptatt av klima 
og økonomi?
Da bør du gi meg 
FORMEL Biff!

Felleskjøpet Agri  •  Tlf.: 72 50 50 50  •  www.felleskjopet.no
Felleskjøpet Rogaland Agder  •  Tlf.: 99 43 06 40  •  www.fkra.no

FORMEL Biff er vår kraftfôrserie utviklet spesielt for oppfôring av  okser. Vi har nå 
tilsatt en ny komponent i FORMEL Biff-sortimentet som i forsøk har gitt betydelig 
økning i fôreffektivitet og lavere utslipp av  metangass.
  
Vi bidrar derfor til enda bedre tilvekst på oksene, bedre økonomi for bonden og 
reduserte klimagassutslipp.

Formel Biff A4 jan18.indd   1 26.01.2018   14:16



AVLSFORSKERENS HJØRNE Katrine Haugaard

Andel av kalver etter ulike typer fedre
For mange kalver er registrert uten far

Jeg har for denne statistikken sett på kalver 
født fra 2010 til 2016. Kalven tilhører en rase 
om den er 75 % raseren, mens er den under 
75 % raseren er den definert som krysning.  
Jeg har laget sju ulike grupper med fedre: 

1) Norske seminokser
2) Salgsokser fra Staur
3) Utenlandske seminokser 
4) Stambokførte bedekningsokser
5)  Renraset okse som ikke er stambokførte 

(100 % raseren)
6) Ikke renraset far
7) Far mangler

For mange kalver er registrert uten far
Alle rasene hadde en viss andel kalver som var 
registrert uten far, for flere av rasene så mye 
som en fjerdedel av de fødte kalvene. Det er 
flere ulemper med at kalvene registreres uten 
avstamning. Informasjon om vekt, slakteegen-
skaper og fødselsforløp på kalven blir verdiløs i 
forhold til avlsverdiberegning, da informa sjonen 
verken kan knyttes mot foreldre eller mot andre 
slektninger. Noen av de farløse kalvene blir selv 
foreldre, men uten kjennskap til far og informa-
sjon via avlsverdier er det vanskelig å vite hva 
slags egenskaper man skal forvente av indivi-
det, og derfor også vanskelig å vite hva slags 
individ dyret skal pares med for å lage det mest 
optimale avkommet. Når avstamningen er 
ukjent blir det også vanske ligere å unngå 
innavl, da man ikke vet om dyrene har felles 
slektskap. Mangel på far er for dårlig dokumen-
tasjon ved salg av fôringsdyr og livdyr ellers. 
Slike hull i stamtavlen er heller ikke godkjent  
i forhold til å dokumentere raserenhet ved 
oppkryssing til renraset individ og eventuelt 
stambokføring for raser med åpen stambok. 

Angus, Charolais, Hereford, Limousin  
og Simmental
Figur 1 viser hvor stor andel av kalvene fra  
de fem rasene med nasjonalt avlsarbeid som 
hadde de ulike kategoriene av fedre. Andelen 

kalver etter norsk seminokse lå mellom 7 %  
og 16 % prosent, der Simmental hadde høyest 
andel, og Hereford hadde lavest. Simmental 
hadde også den høyeste andelen av kalver født 
etter salgsokser fra Staur (14 %), mens ande-
len var om lag 6 – 7 % for de fire andre rasene. 
Andel kalver etter importsemin var på 2 % for 
Hereford og Angus, og 5 – 6 % for Charolais, 
Limousin og Simmental. Ikke uventet var 
stambokførte bedekningsokser far til en stor 
andel av kalvene i alle de fem rasene. Andelen 
var størst for Limousin med 57 %, deretter fulgt 
av Charolais med 48 %, Simmental og Angus 
med 37 % og Hereford med 30 %. I tillegg var 
det en del kalver som hadde renraset ikke 
stambokført far, 13 – 28 % av kalvene, med 
høyest andel for Hereford og Angus. Få kalver 
hadde en far som ikke var renraset, men det 
var en god del kalver som var registrert uten 
far. For Charolais, Limousin og Simmental var 
andelen 6 – 10 %, mens den for Angus og 
Hereford var på henholdsvis 21 og 25 %.

Om man slår sammen alle stambokførte fedre 
(norsk og utenlandsk semin, salgsokser fra 
staur og stambokførte bedekningsokser) utgjør 
disse far til 54 % av kalvene for Angus, 71 % for 
Charolais, 45 % for Hereford, 80 % for Limousin 
og 73 % for Simmental. Det er en tydelig høyere 
bruk av stambokførte okser i raser med åpen 
stambok, hvor man har mulighet til å krysse 
seg opp til et stambokført mordyr ved å bruke 
stambokført okse i fire generasjoner. Fordelen 
med stambokført far kontra en ikke stambok-
ført far, selv i en rase med lukket stambok, er at 
førstnevnte har et bekreftet slektskap gjennom 
avstamningskontroll. Man er dermed helt sikker 
på at den avstamningen som står oppført i 
P-beviset er den korrekte.  

Krysninger 
Figur 1 inkluderer også krysninger, da disse har 
alle de samme kategoriene av fedre som de 
fem rasene med nasjonalt avlsarbeid. Det var 
mange krysninger (30 %) som var registrert 

uten far, og 10 % har en far som ikke er ren
raset. 20 % av krysningskalvene har en far som 
er renraset, men ikke stambokført. Andelen  
av kalvene som hadde stambokførte bedek-
ningsokser som fedre var 30 %. Sammen med 
andelen med norsk seminfar (6 %), utenlandsk 
seminfar (1 %) og salgsokser fra Staur (4 %) er 
det totalt 42 % av krysningskalvene som har  
en stambokført far. 

Galloway, Blonde d’Aquitaine, Dexter, 
Highland Cattle og Tiroler Grauvieh
Figur 2 viser hvor stor andel av kalvene fra  
de fem rasene uten nasjonalt avlsarbeid som 
hadde de ulike kategoriene av fedre. Norsk 
semin og staurokse er ikke en del av denne 
tabellen da det ikke finnes slike fedre for disse 
rasene. Galloway har størst andel kalver etter 
semin med 24 %, etterfulgt av Tiroler på 16 %. 
Highland Cattle er rasen med lavest semin-
andel, kun 3 %. Både Blonde d’Aqtuitaine og 
Dexter har en høy andel kalver etter stambok-
ført far, henholdsvis 75 % og 81 %, godt fulgt 
av Tiroler med 64 %. Dexter hadde lavest andel 
kalver etter renraset ikke stambokført far (3 %), 
mens Highland Cattle hadde høyest andel 
(22 %). Highland Cattle hadde også høyest 
andel kalver registrert uten far (27 %), med 
Galloway like bak (22 %). For de tre andre 
rasene var 5 – 8 % av kalvene registrert uten 
far. For alle fem rasene var det kun noen få 
kalver som hadde en far som ikke var renraset. 

Om man slår sammen de stambokførte 
fedrene (semin og stambokført bedeknings-
okse) utgjør disse far til 63 % av kalvene for 
Galloway, 83 % for Blonde d’Aquitaine, 92 % for 
Dexter, 51 % for Highland Cattle og 80 % for 
Tiroler Grauvieh.

Det er mange muligheter når man skal velge far til neste sesong 
kalver. Semin eller bedekningsokse, stambokført eller ikke, eller 
kanskje man kjøper en okse på Staur? Det er interessant å se på 
hvor stor andel av kalvene i de ulike rasene som er av ulike typer 
fedre, og dette vil bli presentert her.

Foto: TYR
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Figur 2: Prosentandel av kalver etter 
ulike typer fedre av rasene Blonde 
d’Aquitaine, Dexter, Galloway, 
Highland Cattle og Tiroler Grauvieh.

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:

Figur 1: Prosentandel av kalver etter 
ulike typer fedre av rasene Aberdeen 
Angus, Charolais, Hereford, Limousin 
og kjøttsimmental, samt krysninger.
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Tekst: Solveig Bjørnholt og Kristin Bruun  |  Foto: Caroline Roka/Animalia

www.animalia.no

Animalia AS
1. januar 2018 ble Animalia sin virksomhet skilt 
ut i et eget aksjeselskap, Animali AS. Eierne av 
selskapet er Nortura SA og Kjøtt- og fjørfe-
bransjens Landsforbund (KLF). Alle oppgaver 
og ansvar som ble utført av Animalia har blitt 
overført til Animalia AS.

Kjøttets tilstand 2017
Kjøttets tilstand er Animalias årlige statusrap-
port for norsk kjøtt- og eggproduksjon, og gir 
et godt grunnlag for debatt gjennom et nøk-
ternt og faktabasert bilde av produksjonen. 
Rapporten inneholder oppdatert statistikk  
når det gjelder husdyrproduksjon, dyrehelse, 
dyrevelferd, mattrygghet, slaktkvalitet, kjøtt-
forbruk, bærekraft og forbrukerholdninger. 
Ønsker du å få Kjøttets tilstand 2017 tilsendt, 
send en epost til animalia@animalia.no eller gå 
inn på animalia.no for å lese den elektronisk.

Årsrapporter
Årsrapportene er nyttige for å sammenligne 
resultater i egen besetning mot landssnittet, og 
for å lete etter forbedringspunkter. Storfekjøtt-
kontrollen har to årsrapporter, en for ammeku 
og en for slaktedyr. Du finner dem under 
Rapporter.

Årsmelding 2017
Når du leser dette er mest sannsynlig års-
meldinga for 2017 klar. Storfekjøttkontrollens 
årsmelding blir, i likhet med i fjor, kun sendt  
ut til de som bestilte den under «Egne valg» i 
Sauekontrollen. Bestillingsfristen var 1.februar. 
Rakk du ikke å bestille den så send e-post til 

brukerstotte@animalia.no Det kan hende vi  
har noen ekstra på lager. Den kan også leses 
på våre nettsider.

Produksjonstilskudd 
Snart tid for å søke produksjonstilskudd. 
Fristen er 15. mars 2018, med telledato  
1. mars 2018. Under Rapporter > Produk-
sjonstilskudd ligger det en rapport som kan 
brukes som grunnlag ved utfylling av søk-
naden. Rapporten viser antall dyr i de ulike 
kategoriene per telledato. Ammekyrne skilles 
på de med kalving siste 15 mnd og de uten 
kalving siste 15 mnd. Tall i blå skrift er klikk-
bare og du vil da få opp en liste over individene 
som ligger bak tallet. Dette kan være til hjelp 
dersom du mistenket at det er avvk mellom 
faktisk antall og antallet i Storfekjøttkontrollen. 

For nye medlemmer som enda ikke har hatt 
kalvinger som rapportert inn i programmet vil 
disse komme opp under «Kyr uten kalvings-
registrering» gitt at du har vært inne på dyre-
nes individkort og angitt antall kalvinger ved 
innmelding på hvert enkelt dyr. 

Årsoppgjør
Når regnskapet for året skal gjøres opp, 
trenger regnskapsføreren en del tall og 
 dyre status. Da har Storfekjøttkontrollen en 
rapport som heter Årsoppgjør. Den henter  
frem  aktuelle tall om ulike dyregrupper ved 
årets start, endringer gjennom året og status 
ved årets slutt. Du finner den under  
Rapporter > Årsoppgjør 

Noteringsliste kalving
Noteringsliste kalving er en spesialrapporte 

NYTT STORFEKJØTTKONTROLLEN

som er beregnet på å skrive ut og ha med  
i fjøset for å gjøre noteringer på. Listen viser 
med bedekninger og forventet kalvingsdato. 
Dyr som har hatt forventet kalvingsdato de 
siste to månedene er også med. Listen er 
tilpasset slik at det skal være enkelt å regist-
rere i programmet når har en ferdig utfylt liste 
foran deg. Du finner den under Rapporter > 
Noteringslister > Kalving 

Nøkkeltallanalyse slakt
Nøkkeltallanalyse slakt er en fin rapport for  
å studere slakteresultater i din besetning.  
Du begynner med å angi to perioder du ønsker  
å sammenligne. Så må du velge om du ønsker  
å sammenligne slakteperiode (når dyrene er 
slaktet) eller innkjøpsperiode (når dyrene er 
kjøpt inn). I denne rapporten vil du få ut tall 
som slaktevekter, slaktetilvekst og tilvekst 
innkjøp-slakt.

Helsetjenesten for storfe
1. januar flyttet helsetjenesten for Storfe  
med Harald Holm og Åse Margrethe Sogstad 
til Animalia. Vi ønsker de velkommen til oss!

Personalendringer
Agnethe-Iren Sandem er 
ansatt i et ettårig vikariat 
og begynte 1. desember. 
Hun har mastergrad i 
etologi fra NLH og doktor-
grad med temaet velferds-
indikatorer hos storfe. Hun 
har tidligere jobbet med produktstøtte innen 
melkeproduksjon og landbruk generelt.  
Vi ønsker  Agnethe-Iren velkommen til oss.

Foto: Anders Ring
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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

Lely Vector 
– smart fôring med flere muligheter!

Vector og grabben  

For deg som har flere fôrslag på menyen. 
Grabben kan hente opptil 16 fôrslag  
i fôrkjøkkenet.

Vector og BvL  

For deg med besetning som krever stor  
kapasitet. BvL vil snitte ned lengden på  
fôret før det lastes over i Lely Vector.  
Kan også settes i system med Exact Feeder.

Vector og Exact Feeder  

Et enkelt og arealeffektivt system som  
passer overalt.

Kombinasjon 1 

 Kombinasjon 2 

Kombinasjon 3 

 

Vector som distributør  

Med Lely Vector fôres dyrene med både grovfôr, kraftfôr og mineraler etter grupper, 
fordelt på alder og kjønn. Vector registrerer mengde fôr på fôrbrettet og sørger for at 
det alltid er nok ferskt fôr. Vector skyver også fôret inn til dyrene hver time. Lely Vector 
er helt unik og er markedets mest innovative fôringssystem.
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TYRs AMBISJONER FOR DEN SPESIALISERTE 
STORFEKJØTTPRODUKSJONEN

Generelt
TYR som avls- og interesseorganisasjon 
jobber aktivt for at den spesialiserte storfe-
kjøttproduksjonen får samme økonomiske 
utvikling som andre landbruksproduksjoner 
som det er naturlig å sammenligne seg med.
Noe av årsaken til det store importbehovet 
som vi har sett de siste 10 – 15 årene skyldes 
dårlig økonomi, og at denne produksjons-
formen ikke har fått den rollen knyttet til økt 
norsk selvforsyningsgrad som den burde hatt.

Innføring av kvalitetstillegget, samt noen 
andre generelle forbedringer over jordbruks-
oppgjøret, har bedret økonomien. Det var først 
etter at kvalitetstillegget ble målrettet ved å 
skille kvalitetstillegget knyttet til O og O+ , at 
ammekuproduksjonen fikk bedre prioritet.

Denne endringen har også gjort det mer 
lønnsomt for melkebruket å satse på kjøttpro-
duksjon gjennom krysning med kjøttferaser.

Endringene i kvalitetstilleggets innretning 
som har skjedd i de to siste jordbruksopp-
gjørene er kommet på tross av faglaga sine 
prioriteringer.

Ansvaret for bedret økonomi i denne 
produksjonsformen har alle avtalepartene  
i jordbruksoppgjøret.
      

AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLENJORDBRUKSFORHANDLINGENE

Jordbruksforhandlingene 2018/2019

Dette er uheldige signaler og kan få konse-
kvenser for de pågående forhandlinger knyttet 
til Mercosur landene.

TYR krever at dette i sin helhet må kompen-
seres for storfenæringen på lik linje som det er 
foreslått for bortfall av eksportstøtte for 
melkesektoren.

Nasjonalt ansvar for norsk kjøttfeavl
TYR er tildelt det nasjonale ansvaret for norsk 
kjøttfeavl. Som avlsorganisasjon har TYR siden 
90-tallet avlet på genetikk for det norske 
markedet med basis i grovfôropptakskapasitet 
og fôrutnyttelse. 

Det er slik genetikk som blir prioritert i 
selekteringen i avlsarbeidet, og vi mener dette 
er svært nødvendige forutsetninger til å avle 
fram genetikk som passer til å utnytte de norsk 
gras- og beite ressursene.

TYRs avlsstrategi er knyttet opp mot 
organisasjonens visjon: Bærekraftig og lønn-
som. Derfor er over 40 % av rangeringen av ny 
genetikk knyttet opp mot GFO (grovfôropptaks-
kapasitet) og FUP (fôrutnyttelse). Vi mener 
dette vil være et avgjørende bidrag for å 
pro dusere kjøtt på norske ressurser med lavest 
mulig klimaavtrykk.

Det er derfor en glede for TYR at vi i februar 
2018 skal presentere vårt avlsarbeid med 
basis i grovfôropptakskapasitet og fôrutnyt-
telse på World Congress on Genetics Applied 
on Livestock Produktion på New Zealand.

Avlsarbeid generelt og storfeavl spesielt er 
svært langsiktig. Med det ansvaret vi som 

Arbeidet med TYRs forslag til tiltak er delegert til Økonomiutvalget  
i TYR, som for 2018 har bestått av: Sivert Mauset – Møre og Romsdal, 
Dag Ivar Hansen – Hålogaland, Tor Erik Kolbræk – Buskerud, samt 
Erling Gresseth og Leif Helge Kongshaug fra styret.

Arbeidet starter tidlig på høsten der utvalget går gjennom siste års 
oppgjør, og hvordan avtalen påvirker økonomien i ammekunæringen.

I fjor ble det som kjent brudd i forhandlingene mellom partene,  
men et flertall i Stortinget ba partene å fortsette forhandlingene etter  
at Venstre fikk flertall for en påplussing på 225 millioner på statens 
forslag.

Disse forhandlingene må sees på som en rådslagning om hvordan 
en skulle fordele disse ekstramidlene.

Økonomiutvalgets foreløpige forslag ble også presentert på høstens 
ledersamling i oktober 2017.

Forslaget ble sendt på høring til alle rase- og fylkeslag i begynnelsen 
av desember med høringsfrist til 12. januar 2018.

I år ga nesten alle rase- og fylkeslag tilbakemelding, noe vi synes  
er svært bra.

Økonomiutvalget hadde møte den 17. januar for å vurdere alle 
tilbakemeldinger, og bli enig om det endelige forslaget som styret 
skulle gjøre vedtak om. Økonomiutvalgets forslag til styret var 
 enstemmig.

Styret behandlet Økonomiutvalgets forslag og sluttet seg  
til  Økonomiutvalgets forslag enstemmig.

TYRs forslag til tiltak for ammekua vil fortsatt ha sitt utgangspunkt  
i TYRs visjon:

Norsk storfekjøttproduksjon 

BÆREKRAFTIG OG LØNNSOM
Produksjon av kvalitet på norske ressurser

Dyrevelferd – beitende ku med kalv
Norsk ammekuproduksjon er en beite- og 
grovfôrbasert produksjon. Ammekua dier sin 
kalv i de første seks månedene. En slik produk-
sjon tar vare på både god dyrevelferd og er et 
godt kommunikasjonsmål for norsk storfe-
kjøttproduksjon der vi utnytter norske ressur-
ser på en god måte.

Leiejordproblematikken
Norsk matproduksjon har sitt utgangspunkt i 
de nasjonale ressursene.  I alle deler av landet 
er en stor del av det jordarealet, som er i aktiv 
produksjon leiejord. Andel leiejord er økende.
Konsesjonsbehandling der jordeier og driver  
er enig om overdragelse av jord til aktiv driver 
forenkles.

Prop.115S Ny artikkel 19 avtale i EØS avtalen
Regjeringen tredobler den tollfrie EU-kvoten på 
storfekjøtt med 1600 tonn til en varig kvote på 
i alt 2500 tonn. Økning i kvoten utgjør om lag 
100 millioner kroner i tapt verdiskaping for 
norsk landbruk og matindustri. Storfe repre-
senterer et av de største vekstområdene for 
norsk landbruk. 

Forslag til tiltak  
fra TYR
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organisasjon har, mener vi at tilskudd til norsk 
kjøttfeavl må økes.

Det kan ikke lenger være nødvendig at noen 
få kjøttfebønder fortsatt må betale en testav-
gift for at vi skal ha mulighet for å avle fram 
framtidsrettet norsk kjøttfegenetikk.

Bærekraftig og lønnsom 
TYRs visjon har siden 2013 vært:  
Norsk storfekjøttproduksjon:  
Bærekraftig og lønnsom.  

Norsk storfekjøttproduksjon knyttet til amme-
kua, skal ha sin basis i grovfôr og beite. 

Å bruke ammekua med sin diende kalv for  
å utnytte beite i inn- og utmark fra mai/juni til 
september, bidrar til en bærekraftig storfekjøtt-
produksjon, ivaretar kulturlandskapet og er en 
bidragsyter til å øke landbruksproduksjonen i 
distriktene.

Større utnyttelse av inn- og utmark av storfe 
som er avlet fram for å utnytte disse ressursene, 
er derfor avgjørende for den framtidige norske 
storfekjøttproduksjon. Som organisasjon er vi 
opptatt av at det skal være rom for både store 
og små ammekuprodusenter i alle deler av 
landet. Det skal være gården eller områdets 
ressurser som skal legges til grunn for denne 
utviklingen.

Virkemidlene må derfor målrettes.

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

HOVEDKRAV: 
Tiltak 1.  
Utnyttelse av beite og grovfôrressurser
Norsk storfekjøttproduksjon må ha sin basis i 
å utnytte norske gras og beiteressurser. 

I dag er det store areal som kunne blitt 
utnyttet bedre som beiteareal på innmark- og 
utmark i alle soner, i tillegg til grovfôrarealet.

AK tilskudd og beitetilskudd er viktig stimuli 
til å opprettholde gras og beiteressursene.

Arealets produksjonsgrunnlag må i større 
grad legges til grunn for utbetaling av tilskudd.

TYRs forslag til tiltak:

AK-tilskudd økes med kr 40 i sone 1 og 
med kr 20 i sone 3 for areal som ikke kan 
brukes til korn og grønnsaker.

Beitetilskudd innmark økes med kr 250  
til ny sats kr 600.

Utmarkstilskudd økes med kr 372  
til ny sats kr 1000.

Det må og stimuleres til at det utarbeides 
beitebruksplaner for alle kommuner og fylker  
i Norge slik at en oppnår økt bruk av utmarks-
beite.
TYR mener det er avgjørende at det gis ytter-
ligere stimuli til økt beitebruk både på inn og 
utmark.

Tiltak 2. 
Kvalitetstillegg
•   Dagens innretning i kvalitetstillegg for 

klassene O og O+ beholdes. 
•   Ny sats fra R÷ økes med ytterligere kr  3,00  

til totalt kr  10,50
Bakgrunnen for at TYR nå foreslår økningen  
fra R÷ er:
1.   For å unngå stimulering av økte slakte vekter 

og dermed unngå økt fettproduksjon.
2.   Ved å legge dette på R÷ vil dette i stor grad 

komme ammekuproduksjon og krysninger 
til gode.

Tiltak 3.
Driftstilskudd 
•   Driftstilskudd ammeku økes slik:
•   Sone 1 – 4 øker fra dagens sats til kr 4000 

(+718) for 6 – 25 kyr og til kr 3600 (+218)  
per ku intervall 26 – 50 kyr

•   Sone 5 – 7 øker fra dagens sats til kr 4500 
for 6 – 25 kyr (+868) og til kr  100 (+468)  
per ku intervall 26 – 50 kyr

Tiltak 4.
Driftsvansketilskudd 
For å opprettholde areal som er lite rasjonelt å 
drive innføres et driftsvansketilskudd i alle soner. 
Dette vil bidra med å ivareta høsting og beiting 
på areal som ikke er rasjonelle. I tillegg vil dette 
også bidra til å opprettholde distriktsjordbruket. 
Areal som skal inngå, vurderes av tilskudds-
myndighet ut i fra kriterier når det gjelder  
f.eks. jordart, størrelse, arrondering og 
 utforming av arealet.

Tiltak 5.
Økt tilskudd norsk kjøttfeavl  
TYR er den eneste avlsorganisasjon som har 
jobbet målrettet med å avle på dyr knyttet til 
grovfôropptakskapasitet og fôrutnyttelse. 
Disse krav går i dag inn i rangtallet med en 
vektlegging på 40 – 47 % ved utvelgelse av nye 
seminokser fra teststasjonen. 
TYR har i en årrekke påpekt viktigheten av vårt 
avlsarbeid for storfekjøttproduksjon med basis 
i disse egenskapene. Vi mener derfor at 
tilskuddet til norsk kjøttfeavl må økes slik at vi 
og kan ha mulighet til å øke vår avlsforsker-
kompetanse.

TYR mener at kravet finansieres med 
økte midler over jordbruksavtalen 

Tiltak 6.
Økt tilskudd husdyr/ammeku
Tilskudd husdyr skal stimulere til økt produksjon 
og stimulere til økt produksjon der ressursene 
er. Den største utfordringen i norsk landbruks-
produksjon er nå et stort underskudd på mordyr. 
Det er derfor avgjørende at det stimuleres til 
økning i mordyrtallet.  
•   TYR ber derfor om at tilskudd for ammeku 

økes med kr 600 per mordyr. 

Tiltak 7. Andre tiltak
7.1 Satser for tilskudd avløsning
TYR ber om at satsene for de ulike dyreslagene 
justeres slik at de i større grad tilsvarer det 
reelle arbeidsforbruket. For ammeku foreslås  
å heve satsen til kr 1500 og taket justeres i takt 
med økningen. 

7.2 Produksjonskrav og driveplikt av arealet
TYR er glad for at Stortinget opprettholder 
produksjonskravet til areal for å få tilskudd. TYR 
ber derfor om at myndighetene håndhever regel-
verket om driveplikt av jordbruksareal. 

7.3 Godkjenne Tiroler Gråfe som ammeku  
på melkebruket
TYR har sammen med Norsk Tiroler Gråfefore-
ning i mange år tatt opp saken med å få god-
kjent rasen Tiroler Gråfe som ammeku på 
mjølkebruket både med Mat- og Landbruks-
departementet og Landbruksdirektoratet. 
TYR ber om at saken fremmes på nytt i de 
kommende forhandlingene slik at rasen Tiroler 
Gråfe blir godkjent som ammeku og på mjølke-
bruket og kommer inn under definisjon amme-
ku i gjeldene avtale.  

OPPSUMMERT  
TYRs innspill og forslag med basis i referanse-
bruk nr. 8, 30 ammekyr sone 5, har følgende 
økonomiske konsekvenser.

TILTAK KOSTNADSRAMME
Økt bruk av beite og grovfôrressurser kr 26 160
Økt kvalitetstilskudd fra R÷ og bedre kr 14 700
Økt driftstilskudd kr 24 040
Økt tilskudd husdyr kr 19 200
SUM kr 84 100

Bakgrunnen for kravet er å synliggjøre gapet 
mellom inntektsmuligheter for referansebruk  
nr. 8 og andre bruk som det er naturlige  
å sammenligne seg med.

TYR ønsker at det blir tatt med flere bruk  
i grunnlaget i driftsgranskingen knyttet  
til referansebrukene ut i fra størrelse og 
 geografisk plassering.

Daglig leder i TYR
Oddbjørn Flataker
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RASE- OG FYLKESLAG TYR Møre og Romsdal
Tekst: Asbjørn Dahlen

TYR Møre og Romsdal – fagtur til Italia
I nærmere ett års tid har Tyr Møre og Romsdal 
planlagt en medlemstur til Italia. Turen hadde 
kommet i stand etter et initiativ fra vårt med-
lem, Simone Tessa som ønsker å vise fram sitt 
hjemsted, Piemonte i nordvest Italia og sam-
tidig ta oss med til den store mat - og land-
bruksmessen «Fiera del bue grasso», som 
oversatt betyr «messen for feit okse».

7. desember møttes 14 spente turdeltagere 
på Gardermoen. De fleste hadde ankommet 
med morgenflyet fra Molde, men noen kom 
også fra Ålesund og Værnes. Videre skulle 
ferden gå til Milano. Der møtte vi Domeniko 
som var vår privatsjåfør med minibuss for  
hele oppholdet.

Første dagen ble i hovedsak en transport-
etappe fram til hotellet som skulle være vår 
base de første dagene. Det var interessant  
å se å se landskapet rund oss. Vi befant oss  
på Po-sletta, et flatt landskap som strekker  
seg fra Middelhavet og inn mot alpene. For oss 
virket det helt paddeflatt, mens det i realiteten 
var en jevn helling mot havet. Landbruket i 
dette området besto i hovedsak av korn- og 
maisproduksjon. Mens utfordringene i hjemlige 
trakter består i å få vannet bort fra jordene, var 
situasjonen helt motsatt her. Det var utbygd  
et avansert kanalsystem, der hver minste lille 
høydeforskjell var utnyttet for å kunne føre 
vannet dit en vil ha det, og det er rasjonering  
på vannet slik at alle skal få.

Etter hvert som vi nærmet oss Alpene ble 
terrenget mer kupert, og det ble mer vanlig 
med drueplantasjer for vinproduksjon. Det ble 
også en stopp hos en lokal vinprodusent der 
det var mat og vinservering. Vi ble servert et 

sjuretters måltid, med forskjellige viner til hver 
rett. Piemonte er et av Italias mest berømte 
områder for vindyrking. I området produseres 
kjente viner som Barolo, Barbaresca, Nebbiolo 
og Barbera, og det ble selvfølgelig en smak på 
alle disse.

På dag 2 var det tid for besøk på messen 
«fiore del bue grasso». Hovedattraksjonen her 
er de 6 – 8 år gamle kastrater av rasen Piemon-
tese som har blitt auksjonert bort til forskjellige 
slaktere. De ble på messen rangert etter 
kriterier for egnethet i forbindelse med slakte- 
og spisekvalitet. Det var store dyr, men som 
kastrater manglet de den tette kjøttfylden som 
rasen er kjent for. Av dyret lages en av de mest 
tradisjonsrike måltid i Piemonte, «il bollito» 
(kokt kjøtt). Syv forskjellige deler av oksen 
pluss syv andre typer kjøtt som serveres med 
syv forskjellige sauser. Denne retten ble servert 
i en stor hall, og var tydligvis veldig populær. Vi 
måtte stå i over en time i kø for å komme inn i 
det svære lokalet som sannsynligvis rommet 
rundt 2000 sultne, og tørste, messedeltagere.  
I tillegg til «il bolito» var det fri servering av vin. 
Kaffe måtte en imidlertid betale ekstra for. På 
slutten av dagen ble det et besøk på museet  
for Piemontese. Her fikk vi innføring i historikk 
og avlsarbeid.

Dag 3 startet med et besøk på et «lokalt 
samvirke» som drev maskinstasjon for landbru-
ket, og biogassanlegg basert på utnytting av 
landbruksavfall. Det var avfall fra vinproduk-
sjon, halm og annet organisk avfall. Dette 
gjennomgikk en forråtningsprosess og ble 
gjenvunnet som gjødsel. Gassen som ble 
utvunnet gikk gjennom en forbrenningsprosess 

og ble solgt som elektrisitet. Neste besøk var 
på et større melkebruk. Her var det 150 melke-
kyr som ble melket i stall. Det ble drevet 
kryssningsavl, der utgangspunktet gjerne var 
Montbeliard, som ble krysset med NRF og 
Holstein. Kjønnsseparert kjøttfesemin ble 
benyttet på de dårligste kyrne. Alle oksekalver 
ble solgt videre. Dette bruket var eid av to 
brødre, som begge deltok aktivt i den daglige 
driften. Vi fikk fortalt at det hadde vært besøk 
av nordmenn på gården før, og de var godt 
forberedt med papirer for å dokumentere 
sva rene på spørsmål vi kunne komme med. 
Selv om Italia er et av de europeiske landene 
som har høyest antibiotikaforbruk, er det 
tydeligvis stor forskjell mellom de enkelte bruk. 
Her kunne de dokumentere at medikament og 
veterinærutgifter utgjorde kun 10 øre pr liter 
produsert melk. Dagens program ble avsluttet 
hos en ammekuprodusent. Her var det spesiali-
sert ammekudrift på 100 mordyr, med videre-
salg av kalv etter avvenning. Dyra gikk i hoved-
sak på halmtalle i et nyere bygg, mens noen dyr 
sto på bås i en gammel, flott verneverdig 
bygning. Dyra var av piemontese rase.

Søndag 11. desember var 4. og siste dag 
med program før hjemreise, Denne dagen 
pakket vi sakene våre og sjekket ut fra hotellet 
tidlig på morgenen. Ferden gikk i første om-
gang nordover inn i alpelandkapet. Vi besøkte 
en landsby som heter Coazze. Dette er Simo-
nes hjemsted. Her ble det først en stopp hos en 
lokal sjokoladeprodusent. Vi fikk en smak på 
nydelig sjokolade laget helt fra bunnen av, og 
sjansen til å kjøpe med oss noen av godbitene 
hjem. Neste stopp var en gård nærmest midt 
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inne i landsbyen. Bruket hadde før 100 melke-
kyr. Økonomien var vanskelig og de ble tvunget 
til å tenke nytt. Løsningen ble å halvere antall 
melkekyr, og starte egen foredling av produk-
tene. Storfe ble levert til slakteri, og tatt tilbake 
som ferdige slakt, og foredlet i egne lokaler på 
gården. Der var et gårdsysteri der de laget 
forskjellige typer ost. Gårdsutsalg var det også 
inne på tunet. Denne gården der de slet med å 
få endene til å møtes med en driver, har nå blitt 
til en familiebedrift der tre søsken og foreldre 

henter sitt levebrød. I tillegg var det i sesong 
fem deltidsansatte på gården. Dette var det 
siste gårdsbesøket i løpet av oppholdet. Det ble 
et lite opphold på markedet i landsbyen før 
ferden gikk sørover mot Torino der siste natt 
ble tilbragt på hotell i sentrum av byen. Kvelden 
ble benyttet til julehandel og studier av spesiell 
gammel arkitektur, før vi satte oss til bords til 
et kulinarisk fellesmåltid.

Femte dagen var tida for hjemreise, og det 
ble litt tid til ettertanke. En innholdsrik tur med 

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

et tett og variert program. Vi satt igjen med et 
inntrykk av at økonomien i italiensk storfedrift 
er mer presset, og marginene er små sammen-
lignet med hjemlig drift.

Simone hadde operert som kjentmann, 
tilrettelegger, tolk og guide på en utmerket 
måte som absolutt har beriket vår opplevelse 
av turen. TYR Møre og Romsdal vil derfor rette 
en stor takk til Simone Tessa for den måten 
han har tatt oss med på gjennom det området 
han selv kommer fra i nordvest-Italia.

Hele turfølget samlet. God mat og godt drikke er det mye av i Italia.
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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
Steinar Schanke
  6873 Marifjøra
Telefon: 402 44 688     
E-post: sschanke@online.no  

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

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

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

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

Aberdeen Angus
Sjøvoll Angus
Jorunn og Inge Grønli
Hølondveien 3501
7213 Gåsbakken
Telefon: 915 47 205, 72 85 07 38
E-post: ingegronli@gmail.com  

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

Charolais
Dillerud Charolais
Knut Otto Espeseth
Fjellskarveien 17
3073 Sande
Telefon: 33 77 06 56, 908 67 344
E-post: knutotto49@hotmail.com  

Charolais
Nyheim Charolais
Bertil Nyheim og Kristine Fagerland
  7944 Indre Nærøy
Telefon: 951 84 595     
E-post: bertil.nyheim@gmail.com
www.nyheim.no

Charolais
Søndre Huser Charolais
Ingar Andersen og Anita Johnson
Hagaveien 735
1929 Auli
Telefon: 957 86 822     
E-post: ingarandersandersen@
gmail.com  

Charolais
Jahrengard Charolais
Per Øivin Sola
Jahren Søndre
3070 Sande
Telefon: 412 37 312     
E-post: sola@jahrengard.no  

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

Hereford
Løsnes Poll Hereford
Kjell Kaurstad
  2634 Fåvang
Telefon:      905 77 767
E-post: kaurstad@online.no  

Hereford
Rindal Hereford
Anne og Thomas Rindal
Ø-Rindal
2607 Vingrom
Telefon: 61 26 21 07, 930 83 866
E-post: rindalfarm@gmail.com  

Hereford
Deset Hereford
Anne Dieset og Ludvig Fjeld
Desetvn. 196
2450 Rena
Telefon: 905 06 986     
E-post: ludvig.fjeld@gmail.com  

Hereford
Lilands Hereford
Terje Liland
Liland
4438 Sira
Telefon: 38 37 59 42     
       

Hereford
Skjatvet Gård
  
Hølandsveien 355
1903 Gan
Telefon: 63 88 76 20, 918 48 375
E-post: skjatvet@online.no  

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

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

Highland Cattle
Oftedal Highlander Farm
Frode Ovedal
Oftedal
4440 Tonstad
Telefon: 917 88 525     
     
www.ovedal.info

Simmental
Skjølaas Simmental
Odd Henning Skjølaas
Dystlinna 189
2847 Kolbu
          
E-post: vibtof@gmail.com  

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

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

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

Tiroler Grauvieh
Røstad Tiroler Grauvieh
Magnus Hauge
Børtevannsveien 336
1730 Ise
Telefon: 419 04 628     
     
www.rostadtiroler.no

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

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

RASE- OG FYLKESLAG TYR Innlandet
Tekst: Else Engen

TYR Innlandet
Et stort geografisk fylke har sine utfordringer 
når det gjelder å samle medlemmene. Men en 
fagtur hver høst gir muligheter for medlemmer 
som vanligvis har mange mil i mellom seg, til  
å treffes og bli kjent. Sist høst gikk turen til 
Sveits. Selv i en høst med rekordmange 
fagturer og mye trøblete vær for mange,  
del tok ca. 25 på turen. Målet var et vakkert 
fjell område preget av landbruk og beitedyr. 

Også i år samarbeidet vi med Reisegleder 
om turen. Paul Rief fra Hadeland var en 
utmerket reiseleder og oversetter for oss.  
Vi besøkte det økologiske samvirkemeieriet 
Milchmanufaktur Einsiedeln AG, landbruks-
skolen Strickhof, fire gårder og en landbruks-
butikk. Gårdene vi besøkte hadde 30 – 40 
mordyr. En drev med oppfôring. Meieriet var 
eid av bønder i området og var økologisk, de 
krevde blant annet fôring med høy, ikke silo. 

Programmet var tett, men vi rakk også litt 
kultur i form av et vakkert kloster og tur med 
gondolheis opp på en 2504 meter høy fjelltopp 
hvor vi fikk servert god middag.

Den første gården vi besøkte, lå på omtrent 
500 meters høgde og var veldig bynær. Det ga 
muligheter til utleie av beiter og staller til 
hesteeiere. Dette sto for en tredjedel av 

inntekta på gården. De drev med Angus og 
vinproduksjon. Mye av kjøttet ble solgt direkte 
til kundene, og de fikk over 250 kroner kiloen 
for de finere delene. Prisen fra slakteriet var ca. 
kr 100,- pr. kg. Det ble slaktet mye kalv i Sveits. 
Vi fikk inntrykk av at de var selvforsynt med 
storfekjøtt og meieriprodukter. Mye av produk-
sjonstilskuddet var relatert til dyktighet når det 
gjaldt drifta.

En av gårdene vi besøkte, lå i Appenzeller-
land på omtrent 900 meters høgde. De drev 
med Hereford som de mente egnet seg best i 
fjellområdene. Ungdyrene gikk fortsatt på beite 
i 1100 meters høgde da vi var der. Men så sent 
på høsten kunne det like gjerne være snø.

Oppe i fjellene ble graset gjerne slått en 
gang og høstet som høy. Resten av sommeren 
ble det beitet. Kuene gikk på beite fra tidlig vår 
til sen høst og ble flyttet oppover ettersom 
beitet kom der. De gikk ute til oktober – novem-
ber, avhengig av hvor tidlig vinteren kom. De 
høyeste beiteområdene lå på 1500 moh.

Det var en lærerik tur. Sveitserne verdsetter 
sitt landbruk høyt og beskytter egen kjøttpro-
duksjon med toll. Kulturlandskapet var tydelig 
også veldig viktig. Det var utrolig velpleid 
oppover fjellsidene. Graset var slått helt ut  

til asfaltkanten, selv i de bratteste fjellsidene. 
Landbruksområdene ble beskyttet mot inngrep 
i form av industri og lignende. Prisnivået i 
Sveits er omtrent som her.

Overalt ble vi tatt godt imot og servert mat, 
og noen plasser egenprodusert vin. 

Fjøs med hems som halmlager

Småkalvavdelingen i oppforingsfjøset hos Paul Aregger Velpleid kulturlandskap og drivgang på land-
bruksskolen.

Familien Stumpler
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hantogaard.123hjemmeside.no
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Hvis gardbrukeren legger til 
rette for klauvskjæring, er det 
større muligheter for at klauv-
skjæringa blir vellykket. Her 
kan du lese hva klauvskjærerne 
ønsker at du som gardbruker 
skal ordne med før besøket.

Håndtering. For å lette arbeidet for alle parter 
og redusere påkjenningen for kua, er det viktig 
at dyra vennes til håndtering fra ung alder.

Sikkerhet og ansvar
Drivganger og løse grinder som fører dyret helt 
inn i klauvboksen bør være tilgjengelig, slik at 
grime ikke er nødvendig. Dyreeier skal stille 
med minst én hjelper til å drive dyr. Klauvskjæ-
ring er ikke en én-mannsjobb. Det er svært 
arbeidskrevende og slitsomt å drive dyr alene. 
Og mye kan skje under drivingen av dyra, både 
med klauvskjærer og dyr. Klauvskjærer har 
bare ansvar for dyret inne i klauvboksen.

Egen boks: Skrivet «Kvalitetssikret klauv-
skjæring», som alle klauvskjærere skal følge, 
sier at klauvskjærer har ansvar for kua bare når 
hun er inne i boksen. Også inne i boksen kan 
det være grunner til at skader og uhell skjer 
uten at klauvskjærer kan belastes for dette: 

5.0 Kunden/dyreeieren skal:
5.1   Stille med mannskap i samsvar med 

klauvskjærerens ønsker slik at dyra blir 
samlet og ført til klauvboksen på en 
rasjonell måte. Klauvskjærer har bare 
ansvar for dyre når de er inne i klauv-
skjæringsboksen.

5.2   Regelmessig klappe, stelle og håndtere  
kalver/unge dyr, for å forenkle klauv-
skjæringsrutinene når de blir voksne.

5.3   Legge til rette for at NoKL – klauv
skjæreren systematisk kan registrere  
alle beskårete dyr i Helsekort Klauv og 
rapportere hendelser til Kukontrollen.

5.4   Sørge for at varmt og kaldt vann og 
høgtrykksspyler er tilgjengelig til  
rengjøring av utstyr.

Tilrettelegging for  
vellykket klauvskjæring

Styret i Norsk klauvskjærerlag

Arealbehov
Det er svært viktig å tilrettelegge for klauv-
skjæring ved bygging av nye fjøs. Det er ikke 
alle steder i landet at klauvskjæring kan 
utføres utendørs, til alle årstider. Arealbehovet 
er avhengig av klauvboksens størrelse. Flere 
og flere klauvskjærere benytter hydrauliske 
klauvbokser. Disse trenger en gulvflate med 
arbeidsareal på minimum 3 m bredde x 
5 – 6 m lengde x 2,6 m høyde. NoKL anbefaler 
3 x 3 m port for å kunne ta klauvboksen inn i 
fjøset. Klauvboksene veier 800 – 1200 kg og 
trenger tørre og stødige underlag. De flyttes  
på hjul. Store nivåforskjeller i gulvet der 
boksen skal inn, må derfor unngås. Hvor det  
er naturlig å sette klauvboksen er avhengig av 
oppstallingsform og fjøsets utforming. Man 
bør også ha mulighet til å fotbade klauvene til 
dyr med infeksiøse klauvlidelser, dersom dette 
er et besetningsproblem. Fotbading i lausdrift 
kjøttfebesetninger kan være mer utfordrende 
enn i mjølkeku lausdriftbesetninger da man 
ikke har en naturlig dyreflyt gjennom fjøset  
i løpet av dagen. 

Utstyr 
I tillegg til eventuelle grimer, skjøteledninger 
og arbeidstøy, skal Helsekort klauv ligge klart. 
Det er viktig at registreringene i kortet rappor-
teres inn til Storfekjøttkontrollen av dyreeier 
eller rådgiver. Geno, TINE og Helsetjenesten 
for storfe jobber med å få til direkte elektro-
nisk innrapportering fra klauvskjærer og 
veterinær.

Strømtilgang 
Det er behov for tilgang til 230 volt 3-faset 
kontakt med minimum 16 ampere trege 
sikringer i rimelig nærhet til klauvskjærings-
stedet.

Smittebeskyttelse
Gardbruker skal ha klart utstyr som grimer, 
skjøteledninger, drivganger og overtrekksklær. 
Jo mindre av sitt eget utstyr klauvskjæreren 
må benytte, jo mindre risiko for smitte-
spredning. Gardbruker skal stille til disposisjon 
varmt vann og høytrykksvasker for vasking  
av klauvboks ved endt arbeid.

Bestilling av klauvskjæring
Bestilling bør skje i god tid slik at klauv-
skjæreren lettere kan planlegge arbeidet sitt. 
Faste avtaler eller bestilling av neste klauv-
skjæring ved siste besøk er en grei ordning. 
Helsetjenesten for storfe anbefaler kontroll  
av klauver på alle kjøttfe hunndyr over 18 
måneder minst én gang i året. Dette gjelder 
også avlsokser. Klauvskjærerne har veldig  
mye å gjøre sen vinter, vår og forsommer. 
Klauvskjæring kan gjerne utføres til andre  
tider av året!

Foto: TYR
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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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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.

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
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om å bidra til best økonomi for bonde - både på 
kort og lang sikt.
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Hvorfor fanghekk fra BBagro?

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

Fôringskasse m/u fanghekk. Vi er behjelpelig med planløsninger.

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

Hodeløfter for
innlegg av bolus.

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

To rør i innfestning

gir styrke og stabilitet.

    Telefon: 69 12 68 00
www.bbagro.no

NYHET:
BBagro-
hekken
Diam. 230 cm

 Høyde: 160 cm

Returadresse: TYR, Storhamargata 44, 2317 Hamar


