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Tovbakk2@online.no
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post@nordaasencharolais.no

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

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

Norsk Herefordforening Inge Grepstad Kristoffersen, tlf: 91545613,  
inge.g.k@online.no
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tonje.heggertveit@nortura.no

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

TYR Akershus Kristen Svarstad, tlf: 900 86 278, 
kriguns@online.no

Hildur E. Brøvig, tlf: 950 20 392  
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TYR Hordaland Hans Petter Eide, tlf: 976 51 146, 
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Bjorn.ove.tuft@nortura.no

TYR Innlandet Else Engen, tlf: 907 83 416, 
elseng@online.no 
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trond.alm@nortura.no

TYR Møre og Romsdal Asbjørn Dahlen, tlf: 90790139, 
asbjorn.dahlen@hotmail.com

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

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

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

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

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

TYR Telemark Sveinung Kjellemo, tlf: 489 59 801 
nome.sveinung.kjellemo@gmail.com

Are Sætre, tlf: 918 32 896, 
are.saethre@nortura.no

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

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

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

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

TYR Vestfold Silje Kristine Echdahl, tlf: 915 95 593, 
eikgard@online.no

Børge Slettebø, tlf: 900 92 989, 
borge.slettebo@nortura.no
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Dette er et relevant spørsmål i kjølvannet av 
årets jordbruksoppgjør.

I år skulle små og mellomstore bruk 
prioriteres. Som organisasjon har vi sluttet  
oss til et slikt forslag. TYR tok som en selv-
følge at dette var uavhengig av type produk-
sjon, enten bruket produserte melk eller 
storfekjøtt. Årets jordbruksavtale prioriterer 
melkebruk. Lign ende særordninger som ble 
vedtatt for små og mellomstore melkebruk 
skulle i høyeste grad også vært etablert for 
ammekubruk. 

Lærdommen av årets jordbruksoppgjør er 
at når det gjelder økonomiske prioriteringer  
i forhandlingssammenheng, er små og 
 mellomstore bruk ensbetydende med 
 melkebruk.

Faglaga skuffet. Staten skuffet.
I sin kommentar i Nationen skriver Hans 

Bårdsgård: «I motsetning til saue- og melke-
bøndene leverer ammekuprodusentene noe 
det faktisk er underdekning på. Men også de 
må se seg forsmådd i oppgjøret, til fordel for 
et melkeløft. Det er ikke til å forstå. Ammeku-
produksjonen holder distriktene og landskapet 
i hevd slik de mindre melkebrukene gjør det.»

Videre skriver han: « Det hjelper lite å drive 
opp produksjonen på små bruk dersom det 
skjer via importert råvare. Regnskogens folk 
og arter sliter når Norge kjøper opp soya til 
kraftfôr.»

Hans uttalelser er en ren støtteerklæring til 
det TYR hevder – ammekua er løsningen for  
å utnytte norske ressurser i form av beite og 
grovfôr. Norske ammekyr med kalv bruker 
nesten ikke kraftfôr i sin produksjon.

I årets jordbruksoppgjør er det skrem-
mende å registrere fraværet av analytisk 
tenking knyttet til vurderinger rundt storfe og 
mordyrtall i de kommende årene. Med sann-
synligheten for et mindre behov for melk og 
melkeprodukter sammenholdt med utfasing 
av Jarlsbergosten til eksport om to år, burde 
det vært en grundig gjennomgang av behovet 
for melkekyr og ammekyr i Norge de kom-
mende årene.

Slik kommenterer Hans Bårdsgård i 
 Nationen dette: «Brems til investeringer  
i melk ville være vel så naturlig. Om få år  
blir det overdekning på melk gjennom stopp  
i eksport av Jarlsberg. Men små melkebruk 
skal stimuleres, uten at noen tror de store 
robot fjøsene vil redusere produksjonen 
tilsvarende.»

Her treffer han «spikeren på hodet». Er det 
bare TYR og Hans Bårdsgård som ser dette? 

Dette er så opplagt at alle ser det. Men det 
er uansvarlig å drive norsk landbrukspolitikk 
med bind for øynene. Det får katastrofale 
følger. Ikke for staten, ikke for faglaga, men for 
den melkebonden som har investert i nybygg i 
forhold til løsdriftskrav, moderne driftsbygning 
og nytt produksjonssystem. For produksjonen 
av melk i Norge må ned.

Samtidig settes bremsene på for amme-
kua. Dette til tross for et importbehov av 
storfekjøtt på over 8000 tonn i år. De siste  
15 årene en import av 215 tusen tonn storfe-
kjøtt. Dette tilsvarer en tapt verdi bare på for 
bøndene på 13 milliarder. Den største skan-
dalen i norsk landbrukshistorie i nyere tid. 

Til slutt vil jeg understreke at jeg unner små 
og mellomstore melkebruk hver eneste krone.

Det er vel fortjent. Problemet og feilen i 
årets forhandlinger er at det ikke gis samme 
stimuli til små og mellomstore ammekubruk.

Om to år kan Hans Bårdsgård i Nationen  
og TYR si: Hva var det vi sa etter oppgjøret  
i 2018?

I mellomtiden gleder TYR seg over enda en vel 
gjennomført auksjon med god genetikk og høy 
stemning. Takk til avlere med gode bidrag, 
ansatte for vel gjennomført auksjon, og ikke 
minst alle dere medlemmer som engasjerer 
dere for TYR sin framgang.

TYR skal være som Terje Vigen etter årets 
jordbruksoppgjør, «sture en dag eller to».
Så vendes blikket framover.

Det er da vi som organisasjon kan påvirke  
og oppnå resultater.

God ammekusommer.

styreleder
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Jordbruksoppgjøret 2018 –   2019 i havn

Jordbruksforhandlinger mellom staten og 
faglaga er regulert i Hovedavtalen som har 
som mål å regulere tiltak som er egnet til  
å fremme fastlagte mål for jordbruket.
Før partene setter seg til forhandlingsbordet  
i begynnelsen av mai, har de fleste organisa-
sjonene kommet med sine forslag til tiltak 
som er presentert for partene.
TYR som organisasjon benyttet seg av 
 muligheten i år som tidligere, å ha møte  
med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og 
Små brukerlag, KLF og Landbruksdepartement 
TYR var tydelig på, at i tillegg til generelle 
ordninger og tiltak som gjelder alle i landbruket, 
så er det viktig å gjøre prioriteringer som bedrer 
lønnsomheten for den spesialiserte storfekjøtt-
produksjonen med basis i ammekua.
TYRs forslag til tiltak kommer fram etter 
innspill og høringer fra rase-, region- og 
fylkeslag, samt interne prosesser i økonomi-
utvalget og styret.
Hovedbudskapet i TYRs forslag til tiltak har i 
år som tidligere år vært forankret i vår visjon: 
Norsk Storfekjøttproduksjon – Bærekraftig 
og lønnsom, produksjon av kvalitet på norske 
ressurser.

TYR hadde i år fem tiltak for jordbruksopp-
gjøret 2018 – 2019 i slik prioritert rekkefølge.
1.  Utnyttelse av beite og grovfôrressurser.
2.   Øking i kvalitetstillegget, med innføring  

av et nytt trinn fra R ÷
3.   Økt driftstilskudd med differensierte satser 

i sone 1 – 4 og sone 5 – 7
4.   Innføring av driftsvansketilskudd i alle soner 

der kriterier skulle være jordart, størrelse, 
arrondering og utforming av arealet.

5.  Økt tilskudd til norsk kjøttfeavl.

I tillegg til prioriterte tiltak var det forslag om 
økt tilskudd til avløsning, produksjonskrav og 
driveplikt av areal, samt godkjenning av Trioler 
Gråfe som ammeku på melkebruket.

For å synligjøre forskjellen mellom inntekts-
muligheter mellom referansebruk som det er 
naturlig å sammenligne seg med, var forslag 
til tiltak fra TYR beregnet til en kostnads-
ramme på vel 84 tusen kroner, der om lag  
75 tusen var nødvendig for å utligne forskjell 
mellom referansebruk nr. 1 og referansebruk 
nr. 8 som er ammeku.

Faglaga la fram sitt forslag til endringer den 
26.04.2018. 

Kravet fra faglaga hadde en ramme på  
1830 mill. kroner, der budsjettmidler utgjorde 
1462 mill. kroner. Kostnadsveksten alene var 

beregnet til å utgjøre 1415 mill. kroner.
Statens tilbud ble presentert 4. mai 2018,  
og hadde ramme på 1000 mill. kroner, der 
budsjettmidler var på 670 mill. kroner.
 
 

Tekst: Oddbjørn Flataker

Oppsummert forslag av tiltak fra TYR – Faglagas krav og Statens tilbud kan oppsummeres 
slik for de viktigste områdene for referansebruk nr. 8 i sone 5 med slik øking i gjeldene satser

Område Gjeldende 
sats

TYRs forslag Faglagas krav Statens tilbud

Ny sats Ny sats  Ny sats

Utmarksbeite Kr 628 Kr 1000 Kr 673 Kr 678

Beitetilskudd Kr 350 Kr    600 Kr 395 Kr 400

Kulturlandskapstilskudd Kr 155 Kr    170 Kr 162 Kr 162

AK tilskudd  

Sone 1       Kr      40  

Sone 3 Kr   85 Kr    105

Sone 4 Kr 105 Kr    105 Kr 108

Sone 5 Kr 240 Kr    240 Kr 243

Sone 5 A (opprinnelig sone 5) Kr 275

Sone 5 B (Vestlandet) Kr 310

Sone 6 Kr 270 Kr   270 Kr 273

Sone 7 Kr 316 Kr   270 Kr 319

Kvalitetstillegg fra klasse O Kr 2,50 Ingen endring Ingen endring Ingen endring

Kvalitetstillegg fra klasse O+ Kr 7,50 Ingen endring Ingen endring Ingen endring

Nytt kvalitetstillegg fra R÷ Kr 10,50

Driftstilskudd

Sone 1 – 4 (  6 – 25 kyr) * Kr 3282 Kr 4000  Kr 3832 Ingen endring

Sone 1 – 4 (25 – 50 kyr)  Kr 3282 Kr 3600

Sone 5 – 7 (  6 – 25 kyr) * Kr 3632 Kr 4500 Kr 4732 Ingen endring

Sone 5 – 7 (25 – 50 kyr)  Kr 3632 Kr 4100

Tilskudd husdyr

1-50 kyr Kr 3880 Kr 4500 Ingen endring Ingen endringer

51-100 kyr Kr 780 Ingen endring Ingen endring Ingen endringer

Over 100 kyr Kr 780 Ingen endring Ikke tilskudd Ingene endringer

Andre storfe Kr 780 Ingen endring  Kr 770 Kr 770

Distriktstilskudd kjøtt

Sone 2 Kr   4,95 Ingen endring Ingen endring Kr   5,35

Sone 3 Kr   7,75 Ingen endring Ingen endring Kr   8,05

Sone 4 Kr 11,70 Ingen endring Ingen endring Kr 11,90

Sone 5 Kr 12,80 Ingen endring Ingen endring Kr 12,50

Driftsvansketilskudd Ingen Etableres Etableres

Avløsertilskudd

Ammeku Kr 982 Kr 1500 Kr 1048 Kr 1041

Andre storfe Kr 593 Ingen endring Kr   659 Kr   629

* TYR hadde forslag om differensiering i alle soner .
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Jordbruksoppgjøret 2018 –   2019 i havn
TYR tok ellers opp både med faglaga og Land-
bruksdepartementet problemstillingene knyttet til 
at slakt i fettgruppe ÷4 og oppover måtte endres 
og ikke være en del av jordbruksoppgjøret. 
Kostnader knyttet til fettproblematikken bør 
håndteres av slakteriene.
Videre har TYR i alle år krevd økte tilskudd til 
norsk kjøttfeavl, da den i dag i for stor grad er 
avhengig av dugnad fra noen få som kommer 
alle storfebønder til gode.

Oppsummert etter at både krav fra faglaga og 
statens tilbud var presentert, var det mye av det 
faglaga krevde delvis i tråd med TYRs forslag.
TYR har hevdet og vil fortsatt hevde at det ikke 
må være noen prinsippforskjell mellom små 
og mellomstore melkebruk og ammekubruk. 
Det var skuffende at dette ikke ble presentert  
i kravet. Et ammekubruk på inntil 25 kyr har 
vesentlig mindre inntektsmuligheter enn et 
tilsvarende melkebruk med 25 kyr.  

Faglaga og statens forhandlingsutvalg ble 
enige om en avtale den 16. mai, med en total 
ramme på 1100 mill. kroner, der 770 mill. kroner 
er budsjettmidler, 198 mill. kroner er knyttet til 
målpris, mens resten er overførte midler fra 
2017 og endret verdi av jordbruksfradraget.
TYR som organisasjon mener det er viktig at det 
ble enighet om en avtale. Å oversende statens 
tilbud til Stortinget uten avtale mellom partene 
kan over tid svekke forhandlingsinstituttet.

Område Dagens sats Nye satser Kommentar

Utmarksbeite Kr 628 Kr 678 TYR mener at både beiting på inn og utmark er like viktig.

Beitetilskudd Kr 350 Kr 360

Kulturlandskapstilskudd  Kr 155 Kr 162

AK tilskudd 

Sone 1 Kr 0 Ingen endring TYR mener at bortfall av AK tilskudd i sone 1 i fjorårets oppgjør  
burde rettes opp.

Sone 3 Kr 85 Ingen endring Oppsplitting i sone 5 i A og B er ment på å styrke Vestlands fylkene  
og deler av Rogaland som var  tidligere i sone 5

Sone 4 Kr 105 Ingen endring

Sone 5 A (opprinnelig sone 5) Kr 240 Kr 268

Sone 5 B (Vestlandet) Kr 240 Kr 303

Sone 6 Kr 270 Kr 303

Sone 7 Kr 316 Kr 349

Kvalitetstillegg fra klasse O Kr 2,50 Ingen endring

Kvalitetstillegg fra klasse O+ Kr 7,50 Ingen endring 

Fett trekk fra ÷ 4 og oppover Ikke kvalitetstillegg Ingen endring Staten foreslo endring i tråd med TYRs ønske, men ble ikke resultatet

Driftstilskudd

Sone 1 – 4 (1 – 25 kyr) * (1 – 40) Kr 3282 Ingen endring TYR hadde forslag om at det og måtte gis økningen og i sone 1 – 4 
og i sone 5 – 7 med mest til de først 25 kyr

Sone 1 – 4 (25 – kyr) * Kr 3282 Ingen endrig

Sone 5 – 7 (1 – 25 kyr) * (1 – 40) Kr 3632 Kr 4032

Sone 5 – 7 (25 kyr) * Kr 3632

Tilskudd husdyr

  1 –     50 kyr Kr 3880

51- – 100 kyr Kr 780

Over 100 kyr Kr 780

Andre storfe Kr 780 Kr 770

Distriktstilskudd kjøtt

Sone 2 Kr 4,95 Kr   5,25

Sone 3 Kr 7,75 Kr   8,05

Sone 4 Kr 11,70 Kr 12,00

Sone 5 Kr 12,80 Kr 12,40

Driftsvansketilskudd Ingen Etableres for  
bratt terreng

Blir en del av ordningen knyttet til RMP. TYR mener at små teiger 
burde vært med som en del av ordningen

Avløsertilskudd

Ammeku Kr 928 Kr 987

Andre storfe Kr 629 Kr 629

❯❯❯
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Små og mellomstore storfebruk
TYR mener det burde vært samme prinsipp  
for små og mellomstore ammekubruk som for 
melkebruk. Det ble gitt økt tilskudd til melke-
bruk 6 – 24 kyr med kr 1400 som utgjør for  
23 kyrs bruk kr 32 200.

Nedtrapping fram til 50 kyr. Et melkebruk på 
35 kyr får økt tilskudd på kr 18 400 eller kr 526 
per ku.

Dette bør endres ved neste oppgjør slik at det 
også gjelder ammekubruk. En ensidig ordning 
bare for små melkebruk kan føre til at vi får 
A- og B-bruk i storfeholdet, som vi mener er 
uheldig og sender feil signal til de som ønsker 
å drive med storfekjøttproduksjon med basis  
i ammekua.

AK tilskudd og driftstilskudd
Avtalen gir også klare politiske føringer med  
at det ikke gis økonomiske stimuli til de som 
driver med storfe i AK-sone 1 og 2. Dette 
arealet utgjør nesten 800 000 da. Det gis  
heller ikke økt driftstilskudd i sone 1 – 4  
som omfatter over 25000 ammekyr.

TYR mener dette er uheldig, fordi storfe i disse 
områdene er i stor grad knyttet til areal som 
ikke kan brukes til korn eller grønnsaker. 
Ammekubruk i disse områdene har vært 
«taperne» i de to siste jordbruksoppgjørene.

Kvalitetstillegget.
Når det ikke ble gitt økte tillegg i kvalitetstil-
legget, burde statens forslag om å fjerne 
kravet til fettgruppe ÷4 og oppover blitt 
resultatet. Det er en sammenheng mellom 
overskuddsfett og intramuskulært fett. 
 Kostnader med overskuddsfett bør være  
en sak som håndteres av markeds aktørene  
og ikke som en del av jordbruksoppgjøret.

Driftsvansketilskudd
TYR mener at det er bra at vi nå i prinsippene 
har fått til ordninger knyttet til driftsvansker. 
Ordningen slik den nå kan praktiseres er mest 
knyttet til bratt terreng. TYR savner at denne 
ordningen må og omfatte små teiger. Uten 
slike tilskudd, og spesielt i AK sone 1 og 2 kan 
slikt areal knyttet til små teiger ikke lenger bli 
høstet eller brukt som beite.

De nye digitale kartene bør kunne legges  
til grunn ved soneinndeling og avgjørelse  
om driftvansketilskudd.

Tilskudd til avlsorganisasjoner
Det er svært skuffende at det heller ikke i år 
ble gitt noen økte rammer for tilskudd til 
avlsorganisasjoner. Summen har ikke blitt  
økt på mange år.
TYR som har det nasjonale ansvaret for avl på 
kjøttfe, er fortsatt helt avhengig av dugnad fra 
noen få bønder som gjør en jobb for en samlet 
norsk storfekjøttproduksjon. 

Tiroler Gråfe godkjent som ammeku  
på  melkebruket
Bra at vi endelig kom i mål med det som  
vi i den store totaliteten har sett på som en 
«fillesak», men som betyr mye for de som 
driver med denne rasen på melkebruket.

Oppsummert

Foto: Susanne G
reff
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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

FS Velferd
Fjøssystemer tar dyrevelferd for alle dyreslag på alvor.  
Som Norges ledende leverandør av innendørsmekanisering 
ønsker vi å bidra med de beste løsningene der velferd  
for både dyr og bonde står i sentrum.
 
Økt fokus på dyrevelferd gir en bedre hverdag  
for dyra, og økt lønnsomhet for bonden.

FS VELFERD
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President Donald Trump lager kaos i alt han 
tar i. Andre amerikanske milliardærer er langt 
mer fokuserte når de skal sikre fremtidens 
verdiskaping. 

Microsoftgründer Bill Gates er en av 
verdens rikeste menn. Nå bruker han noe av 
rikdommen sin til å investere i landbruks-
kompetanse og -teknologi. 

Via Bill and Melinda Gates Foundation 
investeres det store summer for å fremme 
levevilkårene i utviklingsland. Mye penger er 
investert i vaksiner og helseforebyggende 
tiltak. Nå satser han på husdyravl og bio-
teknologi for å gjøre kua så effektiv og nyttig 
som overhode mulig.

Let’s make cows great again

Kua en levende bioreaktor
Gates har forstått at gress er avgjørende for 
matproduksjon i hele verden. Det er nemlig slik 
at store arealer globalt er i liten grad egnet til 
annet enn gressproduksjon. Det er også slik  
at klimaendringene og urbanisering fører til at 
stadig mer høyproduktiv landbruksarealer 
forsvinner eller blir mindre produktivt. Gress-
arealet blir dermed livsviktig å bruke om vi skal 
skaffe mat til 11 milliarder om få år. 

Alle drøvtyggere har det kjennetegnet at de 
har fire mager. Fire mager som gjør at de kan 
spise gress, busker og kratt. Disse fire magene 
er en levende bioreaktor som gjøres oss i 
stand til å produsere mat der gulrøtter, potet, 
mais, ris og hvete ikke kan dyrkes. 

Både Norge og resten av verden blir mer og 
mer avhengig av å kunne produsere mat under 
mer marginale betingelser. Det gir kua og 

andre drøvtygger en viktig rolle i framtidas 
landbruk. Selv om dette har gått under radaren 
på de fleste, henger Gates med i (naturfags)
timen. 

Nerder må ikke undervurderes
Gates har skjønt at kua er viktig for å lage mat 
av gresset, og at forskning på landbruk, kua og 
gresset er avgjørende for å utvikle teknologi 
som gjør oss i stand til å skape det gode liv  
for framtidens generasjoner.

Det er påtagelig at det må en nerdete 
datagründer til for å vise oss at landbruk, 
grovfôr og kua er livsviktig kunnskap selv i en 
tid hvor det snakkes mest om digitalisering, 
sensorer og kunstig intelligens.

Tekst: Olav Hedstein

Noen amerikanere har skjønt det. Det er kua og gresset det må satses på dersom  
vår tids store utfordringer skal løses. For å sikre fremtidig verdiskaping er det fotosyntesen 
vi må sette vår lit til når bioøkonomien igjen skal bli ledende.
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PASSER TIL ALLE DRØVTYGGERE

• Alkalisk pH, grov struktur og høgt fiberinnhald 
sikrar godt vommiljø

• Positiv PBV er gunstig til seint hausta grovfôr
• Inneheld mineral og vitamin

• Koparnivå tilpassa sau langs norskekysten
• Kan gjeast i store mengder til både storfe, sau 

og geit
• Perfekt å kombinere med TopLac, Melketopp etc.

Grovfôrmangel?
Gje dyra dine FiberMix med 
maxammonhavre

Grovfôrerstattaren FiberMix inneheld høg 
andel fiberrik maxammonhavre.

FORDELAR:

GODT GJORT ER 
BEDRE ENN GODT SAGT

FOR BESTILLING:      
Tlf: 51 74 33 00   
www.fiska.no

Fotosyntesen viktig for økonomien
Bedre skolerte økonomer vil muligens hevde 
det er litt drøyt å hevde at den viktigste 
verdiskapingsprosessen i økonomien er 
fotosyntesen. Men det er den. 

Hvilket grunnlag for vekst og utvikling 
finnes det hvis vi ser bort plantenes evne til  
å ta ned energi fra sola og lagra denne i 
biologisk materiale? Det er jo akkurat her  
den økonomiske utviklingen startet, med  
folks evne til å dyrke og foredle planter. 

Verdensøkonomien er også i dag tuftet på 
biologiske ressurser. I dag har vi en velstand 
skapt ved å frigjøre energi lagret over flere 
millioner år i form av fossile ressurser som 
olje, kull og gass. Det kan vi ikke fortsette 
med. 

Det eneste vi vet med sikkerhet er at 
framtidas velstand må komme fra noe annet 
enn olje, kull og gass. De fossile ressursene 
må erstattes med fornybare ressurser.

Fordeler og ulemper med fire mager
Kua slipper ut klimagasser. Rødt kjøtt kan 
være skadelig i for store mengder. Alt dette er 
fakta, men det betyr ikke at kua har blitt farlig. 

Vi har fjernet oss fra naturens realiteter 
dersom vi tror at sivilisasjonen har kommet  
til et trinn i utviklingen der kua og gresset ikke 
lenger er viktig og nødvendig. 

Når det seriøst snakkes om at vi helst kun 
skal spise vegetarisk og til nød lyst kjøtt er det 
behov for å stikke fingeren i jorda og tenke oss 
om. 

Var det kua som skapte klimakrisen eller 
var det oljen, bilen og flyturene?

Det er bilen og flyene, ikke kua!
Kua har ikke skapt klimaproblemene. Den har 
produsert livsviktig mat for verdens 
 befolkning. 

Men, dessverre er det pumpet ut så mye 
overflødig CO2 fra olje, kull og gass ut i 
 atmosfæren at gress, planter og trær ikke 
klarer å binde alt som slippes ut. 

Derfor må kua og landbruket bidra til  
å redusere klimagassutslippene fordi vi ikke 
raskt nok klarer å slutte å bruke fossil energi. 
Urettferdig kan det sikkert hevdes, men likevel 
nødvendig og riktig. 

Den viktigste verdiskapingsprosessen  
i norsk økonomi   
Vi er inne i en kritisk periode hvor det må 
investeres i framtidig verdiskaping fra forny-
bare ressurser. Foruten fornybare energikilder 
som sol, vind og vann, må det også investeres 
i verdiskaping fra de fornybare biologiske 
resursene vi har i jord, skog og hav. 

Ikke bare for å produsere mat, men også 
for å produsere biomasse som kan erstatte 
oljen vi bruker som råvare i mye av verden 
vareproduksjon.

Bill Gates investerer i avlsforskning for  
å utvikle en frisk ku som kan nyttiggjøre seg 
gressressurser under marginale produksjons-
forhold. Han fant hjelp hos forskere i Skott-
land. Han kunne sikkert hatt nytte av å studere 
hvordan samvirkeavlen har framskaffet den 
type avlsmateriale han er ute etter.

Bioøkonomien er ikke ny. Den har alltid 
vært her, og vil på ny får en mer dominerende 
rolle i framtidig verdiskaping. Og som før vil 
mye handle om gresset og drøvtyggerne.
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Produksjon av grovfôr

Prosjektet Grovfôr 2020 har gjeve oss eit unikt 
talgrunnlag for grovfôrproduksjon i Norge. 
Talgrunnlaget er henta frå om lag 200 gards-
bruk som så langt har delteke i prosjektet.  Dei 
flinkaste i klassen planlegg innkjøpa, set krav 
til entreprenør, brukar slangespreiar til møkka 
om mogleg, reindyrkar ein maskinlinje, køyrer 
mykje fôr gjennom maskina. Samt har rett 
kapasitet på maskinene i ALLE ledd.

Det er i hovudsak mjølkebønder som har 
delteke i prosjektet så langt. Men er du amme-

ku bonde ønskjer me svært gjerne at du og 
kan få teke ein gjennomgang av tala på din 
gard. I undersøkinga transporterast gras og 
møkk i snitt 2,8 km. Bonden dyrkar 443 daa 
grasareal, har 6,5 års omløpstid på enga, 
produserer totalt om lag 238000 fem/gards-
bruk og jobbar om lag 1,23 t/daa totalt i 
dyrkinga og hausting av grovfôret.

Svært få bønder kjenner prisen på graset 
sitt. Veit du kva graset på garden din kostar? 
Kva arbeidsoperasjon er du best på? Kor har 
du mest å hente? Det er store variasjonar i 
grasdyrkinga i Norge. Dyrkinga kostar i snitt 
1,31 kr/fem og haustinga om lag 1,40 kr/fem.  
I sum kostar grovfôret 2,71 kr/fem levert 
fjøsdøra. Vestlendingane har det dyraste fôret. 
Der kostar det 3,53 kr/fem. Mens flatbygdene 
greier å produsere graset for 2,35 kr/fem. 
Variasjonane på flatbygdene og Trøndelag  
har stor variasjon frå 1,52 – 4,69 kr/fem.

Tekst: Aslak Botten,  
NLR-Østafjells,  
aslak.botten@nlr.no

Rundballar står for om lag 83% av surfôret 
hjå dei som har delteke i undersøkinga. Desse 
haustar i snitt ei avling på 553 fem/daa. 
Rundballen i undersøkinga inneheldt 197 fem/
ball. Vestlendingane har minst  fôr i ballane, 
mens flatbygdene har mest innhald. Årsaka til 
dette er i hovudsak at tørrare fôr gjev meir 
innhald i ballen.  

Det er husdyrgjødselkostnaden som er av 
dei største kostnadspostane i grovfôrproduk-
sjon. Jamt over er det dei med slangespreiar-
utstyr som har den rimelegaste husdyrgjødsel-
handteringa. Dei med lengst kjøreavstand 
samt «mange handteringar» før møkka ligg  
på jordet som har dei høgste kostnadane.

Talgrunnlag er henta frå 
 Prosjektet grovfôr 2020. 

AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLENGROVFÔR 2020
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Ranking (n * = 23) UTAN ranking (n * = 23)

Fem/kg ts Fem/ball TS % Fem/kg Fem/ball TS %

Gjennomsnitt 0,87 200 30 0,86 191 28

Maks 0,91 300 42 0,90 250 50

Min 0,80 153 24 0,80 140 20

Syner gardsbruka i datasettet med 100% av fôret som rundball. Tabellen syner FEM/kg ts,  
tal FEM/rundball og tørrstoff% i rundball med og utan saman ranking av graset. Deltakarane  
kjem frå Trøndelag og Austlandet og deltok på Grovfôr 2020 sine regionsamlinger.  
*  tal gardsbruk i datasettet.

 

    Kontakt oss for et godt tilbud i dag: 
 

RE  FJØSINVENTAR 
   Salg ∙ Veiledning ∙ Livdyrformidling 

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

 

KVALITETSPRODUKTER TIL 

LANDBRUKET 
 

Alt innen storfeinnredning – vi lager etter mål 

Fôrhekker ∙ Kraftfôrautomat ∙ Drikkekar 
Liggebåser ∙ Gummimatter 
Lettgrinder m/dør og kalvåpning 
Transportvogner ∙ Spaltplank 
 
Rustfrie stolper til innredning 
Rustfrie nedstøpningsmuffer til stolper 
Rustfrie saltsteinsholdere 

Rive or not?
Dei som brukar samlerive  har rimelegare fôr, 
meir fem/ball, betre fôrkvalitet, jobbar mindre, 
har større gardar og får ein jamnar tørk i 
graset. Baksida er høgare kostnader med 
steinplukking, lågare avling, fleire daa å køyre 
over lengre transportavstandar. Dette er 
resultata frå over 80 gardsbruk som deltok  
i prosjektet Grovfôr 2020 sine regionmøter  
i Trøndelag og Lillehammer.

Breispreiing av gras gjev teoretisk raskare 
tørkehastigheit, meir sukker i graset og fleire 
foreiningar (FEM) pr eining enn strenglagt 
gras. Men studien frå Grovfôr 2020 viser at 
også dei som strenglegg utan ranking greier 
godt tørrstoffinnhald. Dei beste i undersøkinga 
har det rimelegaste fôret med 30 – 35 % 
tørrstoff uavhengig av ranking eller ei. Men 
variasjonane i gruppa utan ranking er mykje 
større enn i gruppa som rakar saman graset.

Det er ikkje nødvendigvis slik at det er 
lønnsamt for alle å rake saman graset. Det krev 
individuelle vurderingar. Men totalt sett er det 
bøndene som brukar samleriver som har den 

rimelegaste høstelinja. Totalt er fôret til dei med 
rive om lag 7 øre rimelegare å hauste pr fem. 
Men forskjellane berre 1øre totalt når dyrkings-
kostnadane er teke med. Blant beste 1/3 er 
haustekostnaden 5 øre lågare med samlerive 
men totalt 8 øre høgare inkl. dyrkingskostnader 
for dei med samlerive. Dvs. at haustelinja er 
rimelegare ved å bruke samlerive.

Kostnaden med steinfjerning er om lag  
2 øre høgare for dei med samlerive (Utvalet  
er frå dei med rein rundballelinje), men jord-

arbeidings kostnadane er like. Dvs at det er 
andre faktorar(bla gjødsel og kalk som fører  
til 6 øre høgare dyrkingskostnader for dei som 
brukar samlerive. Ser me isolert sett på 
kostnaden med å køyre samlerive ser me at 
riva i snitt kostar 10 øre/fem. For gardsbruk 
under 200 000 fem kostar det 12 øre/fem og 
for gardsbruk over 200 000 fem kostar det  
9 øre/fem å bruke samleriva.

AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLENGROVFÔR 2020

WWW.TYR.NO 11    TYRmagasinet 3-2018



GROVFÔR 2020

Kontroll over eget avlingsnivå er viktig
Gjennomsnittsavlingen for alle som har vært 
med i Grovfôr 2020 er på 550 FEm per daa. 
Dette er for hele landet under ett. Mange ligger 
på gjennomsnittsavlinger over 800 FEm. 

Kunnskap om hvor mye gras som produse-
res på de enkelte skiftene er vesentlig for å 
optimalisere egen grovfôrproduksjon, og her 
er det alt for mange som har for dårlig over-
sikt. Opptelling av baller, ballevekt og fôrprøver 
er grunnlaget for å estimere grovfôravlinga.

Bevissthet rundt hva som produseres av 
gras på det enkelte skiftet vil være vesentlig 
både for gjødslingsplana og vurdering av 
veksten på skiftet. Det faglige utgangspunktet 
må alltid være balansert gjødsling ut fra 
forventet avlingsnivå på gård og skiftenivå. 
Analysene Grovfôr2020 har gjennomført 
bekrefter dette, siden det er betydelige for-
skjeller både i avlingsmengde og avlingskvali-
tet på de 200 brukene vi har analysert. 

Har du gjort jobben godt nok med noterin-
ger underveis i løpet av vekstsesongen? Noter 
antall baller eller antall lass per skifte. Den 
største feilen i norsk grasdyrking er at det 
gjødsles for svakt der det er stort avlingspo-
tensial og for sterkt på skifter der det ikke er 
mulig å oppnå brukbart avlingsnivå.  

Vi finner alltid forskjeller, og det er ikke 
uvanlig at ballevekt kan variere med 200 kg på 
gras høstet på samme skifte samme dag, selv 
om bonden mener det skal være ganske likt. 
Innholdet i hver enkelt rundball varierer også 
mye mellom deltakerne i prosjektet. Tabell 1 
viser variasjon i innholdet av FEm per rundball. 
Snitt for deltakerne i Grovfôr 2020 er 198 FEm 
per rundball, men vi ser av tabellen av variasjo-
nen er fra 140 til 250 FEm per rundball. 

Foranalyser er viktige for å sjekke status  
for egen fôrproduksjon. 

Fortørking gir god gevinst
Tørrstoffinnholdet er den faktoren som 
 påvirker innholdet av antall fôrenheter i rund-
ballene mest. Ved høgere tørrstoffprosent  blir 
det flere FEm per ball og antall baller kan 
reduseres. Tabell 2 viser tall fra 51 gårdsbruk 
analysert i Trøndelag, og illustrerer betyd-
ningen av forbedring i energi og tørrstoff. 

Alle brukene som var med på denne sam lingen 
produserte i gjennomsnitt 247 680 FEM hver. 

Ved å heve FEm fra 0,86 til 0,91, og sam-
tidig heve tørrstoffprosenten fra 30 til 35 % vil 
hver innholdet i hver ball øke. I gjennomsnitt 
for alle brukene som har blitt analysert i 
Grov fôr 2020 koster det kr 500 å produsere en 
rundball, og dette betyr en økonomisk innspa-
ring på kr 282 * 500 = kr 141 000 i beregningen 
i tabell 2. Dette tallet vil selvfølgelig variere fra 

bruk til bruk, men konklusjonen er at alle vil  
ha en betydelig positiv gevinst på bevissthet 
knyttet til innholdet av FEm per ball. 

I tillegg vil høgere tst % gi mindre behov  
for ensileringsmidler, og både kostnader til 
plast og transport vil bli redusert.

Grovfôr 2020 med fokus på 
avling, kvalitet og kostnader
I Grovfôr 2020 har i overkant av 200 gårdsbruk fått en gjennomgang av økonomien i egen grovfôr-
produksjon. Dyrkings- og høstekostnader på enkeltbruk har blitt grundig analysert. Det er store 
 variasjoner mellom bruk, og de fleste har noe å hente for å forbedre økonomien på eget bruk.

Rundballer Alternativ 1 Alternativ 2

Antall baller 1200 971

Tørrstoff % 30 % 35 %

Fem/kg tørrstoff 0,86 0,91

Kg/ball 800 800

Fem/ball 206 255

Antall FEm 247 680 247 680

Tabell 1 viser innholdet per rundball fra deltakerne i Grovfôr 2020.
x-aksen viser Fem per ball, y-aksen viser kr per FEm

Tabell 2 viser tall fra 51 gårdsbruk analysert  
i Trøndelag og illustrerer betydningen av 
 forbedring i energi og tørrstoff. 

Beregning innhøstet fôr

Tekst: Ragnhild Borchsenius, 
fagkoordinator for grovfôr  
Norsk Landbruksrådgivning
rabo@nlr.no
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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 

GROVFÔR 2020

Effektiv fortørking gir høgere næringsinnhold
Effektiv fortørking er et viktig bidrag for å ta 
vare på mest mulig av næringsstoffene i 
graset. Fortørking under fuktige og vekslende 
værforhold og over lang tid for å oppnå ønsket 
tørrstoffprosent vil øke nedbrytinga av protei-
net i grasmassen, og er derfor uheldig. 

Tidlig slått gras med stor bladandel tørker 
fortere enn gras som har rukket å sette 
stengel og skudd. Under gode høsteforhold er 
det viktig at mest mulig av graset blir ekspo-
nert for sol og varme. En tjukk skår etter en 
bred slåmaskin gjør at mye graset ikke vil 
tørke særlig raskt.  en streng vil det har lett for 
å bli veldig tørt i toppen av strengen, mens 
graset er like vått under strengen der lys og 
luft ikke slipper til. Ved breispredning kan en 
dag med finvær være det som skal til for å 
tørke graset godt nok for å begrense 
næringstapet. 

Sesongen 2017 var krevende for mange. 
Noen hadde effektivt slåtteutstyr, og fikk 
utnyttet de få dagene med oppholdsvær godt, 
og oppnådde høge tørrstoffinnhold til tross for 
mange regnværsdager. For de som ikke har 
den muligheten, og det er utsikter for dårlig 

vær kan det være bedre odds for å lykkes ved 
å legge i streng og tilsette tilstrekkelig dose 
ensileringsmiddel. 

Stengelbehandling har mest betydning når 
man ønsker tørrstoffinnhold over 35 %. Mange 
av deltakerne i Grovfôr 2020 har byttet ut et 
kostbart stengelknekkerutstyr med bredere 
slåmaskiner. Målet har vært å slå og spre 
graset effektivt, og få ned tørketida raskt. 
Gjentatte behandlinger med sprederive og 
samlerive bør unngås. De mest næringsrike 
plantedelene vil da lett gå tapt. 

Sesongen 2018 har en litt annen vri der 
tørke er mer diskusjonstema enn alt for mye 
nedbør. Tørrstoffprosenten bør ikke være over 
35 % for surfôr. Alt for godt fortørka gras vil 
være mer krevende å pakke godt, og fôropp-
taket vil gå ned. 

Det er vanskelig å planlegge vekst sesongen. 
En god plan, og økt bevissthet vil være viktig 
for å forbedre økonomien til den enkelte 
bruker. Registrering av avling vil være en god 
start for å lete etter forbedringspotensialer på 
ditt bruk. Lykke til med vekstsesongen!
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Plansilo – hvordan  
løse utfordringer?

Komprimering og lufttetting
Hovedutfordringen i all ensilering er at luft må 
stenges effektivt ute for å hindre mugning og 
legge til rette for anaerobe gjæringsprosesser 
som senker pH til et nivå hvor graset bevarer 
sin næringsverdi. Dersom plastinnpakningen 
av surfôrmassen ikke er perfekt, og luft 
kommer til, er det helt essensielt at surfôr-
massen er så kompakt at skadeomfanget 
begrenses.

I rundballer som er skadet av dyr eller i 
transport, ser vi ofte mugg på overflaten der 
skaden er oppstått. Er ballen presset av grovt 
eller tørt gras, er massen så porøs at luft, og 
derved mugg, kan trenge helt inn i kjernen. I 
tårnsiloen er det ikke sjelden med muggroser 
på overflaten når presset fjernes. I plansiloen 
er arealet som må dekkes av plast mye større 

Plansilo, eller variantene «gropsilo», «stakksilo» og «utesilo» lagt rett  
på bakken og uten sidevegger har vært i bruk i Norge lenge, men i lite  omfang. 
Bruken av plansilo med to eller tre vegger, åpen eller med tak, og med 
 oppsamlingssystem for pressaft øker nå, særlig på store bruk.

enn i en tårnsilo, og arbeidet med tildekking er 
vanskeligere. Den perfekte plastdekkingen 
oppnås derfor sjelden, og komprimeringen  
av grasmassen blir desto viktigere.   

Forsøk med komprimering i plansilo
I prosjektet «Kostnadseffektiv grovfôrproduk-
sjon» 2016 – 2019 blir ensilering av gras i 
plansiloer undersøkt, og i 2016 var det effek-
ten av ulike pakkemaskiner som ble studert. 
På Senter for husdyrforsøk (SHF) ved Norges 
Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 
på Ås ble totalt seks identiske plansiloer 
(27 m × 6 m × 3,5 m, volum 567 m3, tre vegger, 
uten tak) brukt til å sammenlikne effekten av 
traktor og hjullaster som pakkemaskiner i 
plansiloer. Både i første- (5. – 6. juni), andre- 
(19. – 20. juli) og tredjeslåtten (11. – 12. sept.) 
ble gras ensilert samtidig i to plansiloer, over 
to dager. Eng dominert av timotei ble slått 
med skiveslåmaskiner i butterfly-kombinasjon, 
fortørka i godt vær i 13,5 timer i første- og 
andreslått og i 41 timer i 3. slått, til henholds-

vis 28, 27 og 33 % tørrstoff (TS). Tre skårer ble 
sammenraket til én streng, og deretter høsta 
med Lely Storm 130 P slepemontert finsnitter 
med kuttesystem som skal gi en teoretisk 
kuttelengde mellom 6 og 44 mm. Det ble 
tilsatt 3,1, 3,2 og 4,1 liter GrasAAT Plus (58 % 
maursyre, 12 % propionsyre og 1,5 % benzoe-
syre) per tonn gras i de tre slåttene. Hvert 

Tekst: Åshild T. Randby 
og Haakon N. Halvorsen
Foto: Åshild T. Randby

Hjullaster brukt til komprimering i plansilo.

Traktor brukt til komprimering i plansilo.
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Plansilo – hvordan  
løse utfordringer?

annet lass (à ca. 5 tonn) ble tippet i hver av to 
siloer pakket henholdsvis med traktor med 
frontlaster og steinsvans (8,3 tonn), og hjullas-
ter med siloklo (14,6 tonn). Sjåførene i pakke-
maskinene fordelte graset til tynne sjikt og 
brukte all tid mellom hvert lass, ca. 20 minut-
ter, til kjøring i siloene. Det ble ikke jamnet 
manuelt. Ved oppstart dag to ble tykk plastikk 
(150 µm) hengt over ende- og sidevegger og 
festet inn i grasmassen. Etter det aller siste 
lasset kjørte pakkemaskinene 30 minutter 
ekstra før siloene ble plastdekket. Først ble en 
tynn (40 µm tykk), klar, myk plast lagt over 
hele grasoverflaten, deretter ble plasten på 
ende- og sidevegger brettet inn, og til slutt ble 
nok en tykk plast lagt over hele overflaten. 
Deretter ble dekksider lagt på topp.

Prøver av gras og surfôr
Totalt ble det innlagt 212, 293 og 224 tonn 
gras per silo i første-, andre- og tredjeslåtten, 
hvilket tilsvarte 60, 78 og 75 tonn TS. Surfôret 
ble tatt ut med blokkutskjærer, samtidig for de 
to siloene fra hver slått: førsteslåtten i tida fra 
20. oktober til 27. februar og andreslåtten fra 
22. februar til 8. juni. Tredjeslåtten ble liggende 
over en ny sommer pga overskudd av fôr, og 
tatt ut i tida 1. oktober 2017 til 27. februar 
2018. Vi har derfor foreløpig lite informasjon 
om kvaliteten på tredjeslåttsurfôret. I tillegg til 
grasprøver tatt fra hvert lass og surfôrprøver 

ca tre dager per uke, ble det ved tre anled-
ninger under uttakstida boret ut surfôrprøver 
fra fire spesielle punkter i den åpne skjære-
flaten: sider, «skulder» (overgangen mellom 
side og topp), topp, og det store midtpartiet 
som representerer mesteparten av surfôret. 
Disse punktprøvene ble analysert for hygienisk 
kvalitet, dvs. vekst av uønskede mikro-
organismer.

Komprimering, tap og kvalitet på surfôret 
Volumvekta målt som total TS-mengde i 
innlagt gras per m3 totalt volum på surfôr-
massen, var ved alle tre slåtter høyere i siloen 
pakket med hjullaster enn med traktor, i 
middel henholdsvis 243 og 224 kg TS/m3. 
Under uttaket var det mesteparten av tida noe 
mugg og råte på skuldrene i siloene, og en 
sjelden gang også på topp, side eller andre 
steder. Skjemt surfôr som ikke kunne fôres til 
dyr, ble delvis veid separat, og delvis anslått 
som andel av uttatt surfôrblokk. Både i første- 
og andreslått ble det kassert litt mindre fôr fra 
hjullaster- enn fra traktorsiloen, i middel 5,4 og 
6,9 % av innlagt TS i gras (tall fra tredjeslåtten 
er ikke klare). Få av punktprøvene fra skjære-
flaten er foreløpig analysert. Disse antyder 
flest prøver med påviste sporer av Clostridium 
tyrobutyricum (smørsyresporer) og vekst av 
gjær- og muggsopp i skulderprøvene, og minst 
i prøvene tatt ut midt i siloflaten, og også 

Tynn plast trekkes over, og presses ned mellom 
silovegg og gras.

Oppheng av plast over silovegg for feste i grasmassen.

mindre i siloene pakket med hjullaster enn 
med traktor.

Surfôrprøvene uttatt gjennom siloenes 
totale åpningstid viste jevnt over god gjærings-
kvalitet, i tråd med anbefalte verdier, og med 
helt ubetydelige forskjeller mellom surfôr 
pakket med hjullaster eller traktor. Litt høyere 
innhold av eddiksyre i hjullastersiloene enn i 
traktorsiloene (12 vs. 10 g/kg TS) kan være 
grunn til litt bedre aerob stabilitet i surfôr fra 
hjullastersiloen (12 vs. 9 dager). 

Pressaft
I lagringsperioden for både første- og andre-
slått kom det ca. 600 mm nedbør i form av 
regn og snø. Dette tilsvarer over 90 tonn inn i 
hver silo. Selv om mesteparten rant ut umid-
delbart, var nedbøren opplagt grunnen til at vi i 
førsteslåtten veide ut en større mengde surfôr 
enn vekta på graset lagt inn, at surfôret holdt  
1 til 2%-enheter lavere TS-verdi enn graset, og 
at det i hele uttakstida var et lite, men jevnt sig 
av pressaft ut av siloene. Dette til tross for at 
TS-verdien i innlagt gras burde tilsi minimal 
produksjon av pressaft. Ved dimensjonering 
av oppsamlingstank for pressaft fra åpne 
plansiloer må en ta høyde for å inkludere store 
nedbørmengder som vanskelig kan skilles fra 
den reelle pressafta.  

Konklusjon fra forsøket
Den tyngste pakkemaskinen utøvde et ster-
kere trykk på grasmassen, hvilket førte til en 
mer komprimert surfôrmasse, der mindre 
surfôr måtte kasseres pga. vekst av gjær-  
og muggsopp. Bortsett fra på de kritiske 
punk tene, spesielt på skuldrene i siloene,  
var imidlertid kvaliteten på surfôret god, og 
tilnærmet identisk, i siloene komprimert med 
ulikt utstyr. Årsaken til de forskjellene vi fant, 
var altså at plasttettingen ikke var perfekt, og 
luft som kom til gjorde størst skade i siloene 
som var dårligst komprimert. Dersom siloene 
hadde vært perfekt tettet mot luft, ville 
 komprimering med traktor vært fullgod.

❯❯❯
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Perfekt plastdekking …
Plastpakking av plansiloer bør skje kort tid etter avsluttet innlegging, og 
er ingen enkel affære. Innlegging av direktehøsta gras som øverste lag  
i siloen vil bedre tettingen mot luft. Oppheng av plast over silovegg for 
feste i grasmassen og seinere innbretting krever mye mannskap og 
vanskeliggjøres av vind. Hånd tering av store plastruller er tungt, og 
pressing av plast ned mellom silovegg og gras må gjøres grundig og  
er tidkrevende. Sandsekker, dekksider el.l. må legges på for å holde 

plasten nede. Perfekt plastdekking kan imidlertid oppnås!  
Plansiloer helt uten skjemt surfôr er observert!

… eller maksimal komprimering?
Trykket som pakkemaskinen utøver på graset er ikke bare avhengig av 
maskinens vekt. Simuleringsprogrammet Terranimo (Aarhus Universi-
tet, https://terranimo.dk/), laget for å beregne jordpakking, kan også gi 
informasjon om trykket på grasmassen i en plansilo. Komprimeringen  
i de øverste ca 20 cm avhenger av marktrykket, altså det vertikale 
trykket rett under hjulet, gitt i kilopascal. Marktrykket avhenger av en 
rekke faktorer, som dekktype (mønstertype- og dybde, stivhet), dimen-
sjon, hjullast, lufttrykk og jordstyrke (grasets kvalitet når det gjelder 
siloer, bl.a. grovhet, TS-innhold, kuttelengde). Trykket lengre nede 
avhenger av akselvekta. Gjentatte passeringer øker pakkingen, mens 
kjørehastighet har liten betydning. Ved å utstyre en traktor med ekstra 
lodd (i front, bak og i navet), og med dekk som gir maksimalt mark-
trykk, pakke tynne sjikt, og kjøre lenge mellom hvert lass, er det mulig  
å øke komprimeringen betydelig. Ensilering i plansilo bør imidlertid ikke 
dras ut i tid, fordi grasets ånding kan utvikle varme i grasmassen, 
hvilket er uheldig for den påfølgende surfôrgjæringa. Dette ønsket om 
høyt tempo i innleggingen kan komme i konflikt med tilstrekkelig tid til 
komprimering. God komprimering er imidlertid enda viktigere enn høyt 
tempo. Varmgang i graset ved innlegging kan begrenses ved tilsetting 
av syreholdige ensileringsmidler i tilstrekkelig dose. Med noen tilpas-
ninger kan altså en vanlig traktor gjøre en god jobb i plansiloen. I tillegg 
er den lettere å kjøre enn en rammestyrt hjullaster, og det er lettere  
å unngå å legge seg fast på siloveggen under pakkearbeidet.     

Takk!
Prosjektet: «Kostnadseffektiv grovfôrproduksjon» er ledet  
av Anne Kjersti Bakken, NIBIO, og finansiert av Forsknings-
midlene for jordbruk og matindustri, Addcon Nordic AS, 
Agromiljø AS, Animalia, Fiskå Mølle, FK Agri, FK Rogaland 
Agder, Felleskjøpet fôrutvikling, Norske FK, Nortura,  
Rogaland fylkes kommune, Strand Unikorn AS, TINE Rådgiving 
og medlem, og Yara Norge, og administrert gjennom Norges 
Forskningsråd.

J.L. Bruvik  AS - Tlf.: + 47 55 53 51 50 – www.bruvik.no – jlb@bruvik.no  

GasAlert Extreme 

Ekstra sikkerhet ved omrøring og tømming av gjødsel! 

Én-gass detektor med en batteritid på to år. Den har lys, lyd, vibrasjons-
alarm og et stort display som viser den gjeldende gasskonsentrasjonen til 

enhver tid. Vekt 82 g. LxBxD = 9x5x2,8cm 

Gassmåleren har en enkel på/av funksjon. Ved hjelp av knappene kan man 
endre oppsett av instrumentet etter ønske.  Festes med klips til klær 

(brystlomme, hals etc.) 

GasAlert Extreme blir levert med én av følgende sensorer: 

H2S, CO, O2, SO2, NH3, PH3, CL2, CLO2, NO, NO2, HCN, ETO og O3. 

 

 Vi har også kombidetektor 
for flere gasser og        
stasjonære anlegg tilpasset 
det enkelte fjøs! 

Håndtering av store plastruller er tungt. Dekksider holder plasten nede, men beskytter ikke mot fuglehakk.
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SPAR TID
MED NYTT GJERDESYSTEM

Et norsk produkt fra:

Tåler store påkjenninger
Lett å vedlikeholde
Kan ha lange strekk mellom pålene

Systemet er utviklet av norske bønder med lang erfaring fra utfordrende gjerdearbeid
www.gjerdesystem.no

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

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

SOLID
Lengre levetid enn 
dagens løsninger. 
Ingen rustproblemer!

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

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

VESHOVDA 
STRAMMEVERKTØY
Spesialverktøy beregnet 
for oppstramming av tråd.

Gjerdesystemet består av:
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Med fokus på kvalitet i fôringa
Erlend sier det er få fôringsrådgivere for 
kjøttfe, og at det er et stort behov for god og 
riktig veiledning på fôringsområdet for kjøttfe-
produsentene. Han håper at ungdom i utdan-
ning tar dette til seg

På egen gård har Erlend og Guri alltid vært 
opptatt av gode løsninger som kan gi effekt  
på bunnlinja, og de har i mange år fôra med 
egenprodusert fôr. På Livestock Event i 
Birmingham i England i 2012 ble Erlend for 
første gang introdusert for Maxammon. Lang 
historie kort er at dette fant de så interessant 
at de ønsket å forsøke dette hjemme i egen 
besetning.

Maxammon er en blanding av soyabønner, 
maisgluten, hvete og enzymer. Mens man ved 
ensilering stopper den biologiske aktiviteten 
ved å senke pH, øker man ved hjelp av Maxam-
mon og urea pH til 8 – 9, og stopper den 

biologiske aktiviteten på den måten. Dette blir 
altså en sterkt basisk blanding. Maxammon er 
en fôrtilsetning. Kombinert med urea og korn 
gir det høyere næringsinnhold, mer protein og 
høy pH, som gir bedre ytelse hos dyret.

– Ved å tilsette urea og Maxammon, spaltes 
ureaen til ammoniakk, som fordeler seg i 
blandinga, forklarer Erlend. Proteinnivået i 
kornet øker med opp mot 30 %!

Hvorfor trenger man Maxammon?
Dårlig funksjon i vomma hos drøvtyggere kan 
gi redusert fôrutnyttelse. Konsekvensen av 
subakutt acidose i vomma (sur vom). Sur vom 
oppstår når pH-verdien i vomma faller under 
5.8. Dette fører igjen til dårligere vomfunksjon 
og gjør at syrenivået i vomma øker. Resultatet 
er at det mikrobiologiske miljøet er i fare og 
fiberfordøyelsen blir dårlig. Kjennetegn er at 
møkka blir fryktelig våt. Maxammon gjør at 

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

Erlend Røhnebæk kjenner vi  
i TYR som tid ligere styreleder.  
Han og kona Guri har Gjølstad 
Gård i Brandval. Der er de 
navet i Norges eneste Biffring. 
Men med utgangspunkt i 
gården har de også etablert 
Gjølstad Gård AS. Dette er  
et firma som  ønsker å tilby  
en helhetlig pakke relatert  
til fôring av kjøttfe.
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MA AMMON ®

mer norsk korn kan brukes av drøvtyggere. 
Noe som gjør at soyabehovet minsker. Alkalisk 
korn motvirker pH-senking, og tildeling av 
energirike rasjoner blir trygt og enkelt.

MAXAMMON GIR:
•  forbedret ytelse i vomma
•  forbedret fordøyelse
•  forbedret ytelse hos dyret

FORBEDRET VOMFUNKSJON GIR:
•  mindre fotproblemer og halthet
•  forbedret dyrehelse
•  forbedret fruktbarhet

Erlend og Guri opplevde så god nytte av 
Maxammonbehandlet korn at de opprettet 
selskapet Gjølstad Gård AS som i dag er en av 
to tilbydere i Norge. Kundegruppen har først 
og fremst vært lokale storfekjøttprodusenter. 
Men etter årets fôrkrise har de også solgt en 
del til Vestlandsgårder, og da er det flott at 
rundballer med maxammonbehandla korn  
kan lagres ute på samme måte som andre 
rundballer.

På tross av at Gjølstad Gård dyrker om lag 
1600 dekar korn selv, er ikke dette nok. Så i 
dag leverer kornbønder fra nærområdet rått 
korn direkte på Gjølstad. Det er faktisk en 
fordel at kornet ikke er for tørt. Kornet blandes 
med Maxammon og lagres i pølser (agrobag) 
direkte på jordet. Kornet blir lagringsstabilt så 
når en forskyner seg av blandingen behøver en 
ikke tette pølsa igjen. Mange av de samme 
bøndene som leverer korn kjøper så fôr 
tilbake. Dette gir et kortreist fôr som gir lite 
Carbon footprint.

Men som nevnt ønsker folket på Gjølstad å gi 
et helthetlig tilbud til sine kunder. Foruten at 
de hjelper til med å sette opp fôrplaner, har de 
nå investert i et NIR-apparat. Dette er et 
apparat som gir analyse av grovfôret (graset) 
på stedet. Det består av en liten skjerm og en 
bolle hvor en legger fôrprøven. Analysen en 
nøyaktig nok til at en kan sette opp en fôrplan. 
Erlend forteller at apparatet ble kjøpt inn 
høsten 2017 og at det da ble testa på høsta 
fôr. Men nå i vår har han forsøkt på stående 
gras – resultatet fra 26.05.2018 viser en ts % 

25. Da vet en at dette blir et for kraftig fôr for 
de fleste og en bør vente litt med å slå. «Det 
blir mer spennende når en vet hva en faktisk 
driver med i forbindelse med fôrproduksjon. 
En vet at en okse på 500 kg har en opptaks-
kapasitet for tørrstoff på 10 kg, og da kan en 
forsøke å produsere mest mulig optimalt fôr.

Gjølstad Gård AS tilbyr maxammonbehandla 
fôr og ulike mineral- og vitaminblandinger. 
Blant annet tilbys nå Rumitec-behandla 
mineralblanding som skal bidra til å redusere 
metanutslippet fra drøvtyggere med opptil 
25 %, fôrforbruket minskes med 10 % og 
likevel skal produksjonen opprettholdes.

I TYR Magasin nr. 1 skrev både Felleskjøpet og 
Norges Fôr om sine produkter med stor andel 
norskt korn som en også har funnet at både 
gir gevinst når det gjelder dyrevelferd, tilvekst 
og økonomi for bonden. Samt at de har en 
klimagevinst. Det finnes også flere tilbydere  
på markedet.

Dirkete analyse av grovfôr. 
Foto: Synnøve Torkildsby
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TESTOMGANGEN

Aberdeen Angus
Angus har økt antall påmeldte kalver betraktelig og har hele 65 påmeld-
te kalver i år. Hovedtyngden av kalvene er etter de to førsteprioritetsok-
sene Li’s Great Tigre og Weeton Black Jack. Blant de øvrige oksene det 
er påmeldt sønner etter er det flere ungokser. Disse er vi først interes-
sert i når de eventuelt blir eliteokser. Sønner etter importoksen 
 Rawburn Boss Hogg vil ikke bli testet, da denne oksen har gjort det  
for dårlig på kalvingsegenskaper direkte i Norge. I tillegg er det et par 
sønner etter tidligere prioriterte fedre som allerede har sønner i semin. 
Det er påmeldt kalver fra 27 besetninger. 

Fordeling av testplasser
Det er plass til 80 okser på testfjøset. Testplassene fordeles ut ifra en 
fordelingsnøkkel som tar hensyn til seminsalg, registreringsgrad av 
vekter og gjenbruk av norsk semin. Det har vært en større gjennom-
gang av fordelingsnøkkelen i vinter for å få en mer helhetlig modell. 
Modellen er utformet slik at raser som jobber godt med det nasjonale 
avlsarbeidet får igjen for det. 

Høye krav for å komme inn
Det første vi gjør når vi har den endelige oversikten over påmeldte 
kalver er å sortere de etter fedre. Ved eliteokseuttaket for 2017 ble det 
bestemt hvilke fedre det er ønskelig å teste sønner etter i denne test-
omgangen. Nye eliteokser og importokser tatt inn i raselagsregi er 1. 
prioritet. I avlsplanen til den enkelte rase står det beskrevet hva som 
kreves av far, mor og kalven selv. De fleste rasene har et maksimum-
krav til avlsverdi for fødselsvekt både for kalven og dens far. Under 
årets revidering av TYRs overordnede dokumenter ble det innført krav 
om at mor må ha minimum 90 i fødselsindeks. Dette gjelder for alle 
raser. Flere raser har også minimumskrav til kalvens fødselsindeks. 
Kalver som er innafor kravene i avlsplanen og regelverket for fenotyp-
testen skal besiktiges. Av de påmeldte kalvene er det 230 stykker som 
skal besiktiges.

Ved besiktigelse blir kalven og dens mor vurdert for eksteriør, inkludert 
bein og klauver, og lynne. Det er en stor fordel at de som reiser rundt og 
ser på kalvene er i mange besetninger for da får de en mer helhetlig 
oversikt over avkomsgruppene. Likevel må vi fordele det litt på raser og 
særlig geografi. Det er egen ressursgruppe bestående av slakteriråd-
givere og tillitsvalgte som besiktiger. En måned før innkjøring av hver av 
puljene har vi uttaksmøter hvor det bestemmes hvilke kalver som skal 
inn til test. Hvis oksen er frisk og holder vektkravet til 200-dagers vekt 
blir han kjørt inn. Hvem som skal besiktiges og hvem som skal inn  
til test bestemmes i samråd mellom avlsutvalget i hver rase og 
 avlsavdelingen i TYR. 

Avlskonsulent, TYR
Tekst: Solvei Cottis Hoff

Testomgangen 2018 – 2019
2018-årgangen med oksekalver står nå for tur til fenotypetesten. Vel og merke er  
det noen få kalver født i 2017 også siden aldersspennet går fra 21.12.2017 – 31.03.2018. 
Årets forbokstav er N og vi har sett både Noddy, Nitro og selveste Napoleon blant de 
 påmeldte. Totalt er det 381 okser på lista fra 149 besetninger.

Rase Påmeldte Testplasser

Aberdeen Angus 65 13

Charolais 107 25

Hereford 67 11

Limousin 86 20

Simmental 56 11

Tabell 1: Antall påmeldte kandidater per rase og fordeling av testplasser.

Prioritet Seminnr. Navn Sønner påmeldt

1 74039 Li’s Great Tigre 17

1 74072 Weeton Black Jack P419 26

2 74033 First Boyd fra Li 3

2 74034 Fyn av Grani 1

2 74071 Rawburn Boss Hogg N630 5

3 Øvrige okser 13

Tabell 2: Påmeldte kalver av Aberdeen Angus etter prioriterte fedre

74033 First Boyd fra Li
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Hereford 
Hereford har i år 67 påmeldte kalver fra 25 besetninger. Exelent av 
Rindal har en sønn i semin fra før, så det vil være eventuelle meget 
gode kombinasjoner og sønner med spesielt gode avlsverdier som tas 
inn etter denne oksen. Fredd av Skjatvet hadde sønner inne i forrige 
testomgang, men det er ikke tatt ut sønner i semin. Derfor kan det være 
aktuelt også i år og ta inn sønner etter denne. I moregenskapsgruppa 
vil det være mest aktuelt og ta inn sønner etter Moeskaer Crossfire, 
Gullars av Kleivi, og gode kombinasjoner etter Exelent av Rindal. Som 
lettkalver vil det være mest aktuelt å ta inn sønner etter Wirruna Justin 
og Fredd av Skjatvet. Alle okser som er første og andreprioritetsfedre er 
bedre enn gjennomsnittet på produksjon.  

Charolais
Det er 107 påmeldte Charolaiskalver i år. Det er cirka 20 færre enn i fjor, 
men til gjengjeld er det hele 50 sønner etter 1.prioritetsfedre. Oksefedre 
som er gode på moregenskaper har store grupper av påmeldte sønner, 
og dette gjør det lett å dekke prioriteringen fra TYR og raselaget om at 
det skal satses mer på moregenskaper. Dette gjelder oksene Express 
av Oppegård, Caramel og Dumas. Når det gjelder produksjon vil dette 
dekkes av gruppene med sønner etter Henrik av Huser, Hannibal av Bø 
og Isagri P. Men også Express av Oppegård og Caramel oksene som er 
i moregenskapsgruppa, er gode for produksjon. Som fedre i ei lett-
kalver gruppe ligger det an til å ta inn sønner etter KB Granit og Isagri P. 
KB Granit hadde sønner på test også i forrige testomgang, men det ble 
ikke tatt ut sønner i semin etter Granit. Det er påmeldt kalver fra  
46 forskjellige besetninger for rasen

Prioritet Seminnr. Navn Sønner påmeldt

Grønn/1 70080 Express av Oppegård 10

Grønn/1 70118 Henrik av Huser 3

Grønn/1 70123 Hannibal av Bø 5

Grønn/1 70155 Caramel 11

Grønn/1 70166 Dumas 21

Gul/2 70104 KB Granit 10

Gul/2 70141 VB Ivanhoe 8

Gul/2 70158 Isagri P 13

Rød/3 Øvrige okser 26

Tabell 3: Påmeldte kalver av Charolais etter prioriterte fedre

Prioritet Seminnr. Navn Sønner påmeldt

1 71046 Exelent av Rindal 11

1 71058 Gullars av Kleivi 2

1 71093 Wirruna Justin J13 14

1 71095 Mahogany C501 1

2 71054 Fredd av Skjatvet 3

2 71094 Moeskaer Crossfire 1474 12

3 Øvrige okser 24

Tabell 4: Påmeldte kalver av Hereford etter prioriterte fedre

70080 Express av Oppegård 71054 Fredd av Skjatvet

TESTOMGANGEN

www.nessemaskin.no
Tlf. 57 69 48 00

Alle priser er uten moms.
Fraktfritt ved ordrer over 2000,00 + mva.  (med få unntak)

Med sveiv og god  polstring.  
Hurtig å sette på og ta av.

Kuløfter Hodelås

For melkeku! Enkel montering 
på fanghekken. 

Kr 1500,00
Kr 1700,00

Kr 3390,00

Leveres kompl. med duk i PVC 
og løftebøyler.

❯❯❯
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grovfor@eurofins.no   www.eurofins.no   tlf. 92 23 99 99

Kjenner du grovfôret ditt?
Analyser av grovfôret gir grunnlag for  

riktig disponering av tilgjengelig fôr og 
optimal fôring gjennom vinteren. 

Hos Eurofins Agro får du  
alle analyser på ett sted: 

grovfôr, husdyrgjødsel, planter og jord. 

Frem til 1. september 2018 får du  
gratis porto på grovfôrprøver! 

Les hvordan på www.eurofins.no.

Send dine prøver i dag!

Prioritet Seminnr. Navn Sønner påmeldt

1 73084 Hiawata av Hovde 0

1 73116 Sneumgaard Imperator 14

1 73117 Zentrum 15

2 73069 Frost av Telneset 4

2 73114 PHS Bank Roll 245 B 9

3 Øvrige okser 14

Tabell 5: Påmeldte kalver etter Simmental etter prioriterte fedre

73069 Frost P av Teleneset

72151 Ibiza av Hovde

Simmental
Simmental har 56 påmeldte kalver, men her kan det nok bli litt utfor-
drende å få fylt alle testplassene. Gulli har allerede en sønn i semin og 
er derfor ikke aktuell å teste sønner etter i år. Det er ikke påmeldt en 
eneste sønn etter eliteoksen Hiawata av Hovde. I lettklavergruppa vil 
det først og fremst bli tatt inn sønner etter PHS Bank Roll. For produk-
sjon og moregenskaper er oksene Frost av Telneset, Zentrum og 
Sneumgaard Imperator gode. Sønner etter disse tre oksene vil derfor 
dekke disse gruppene. Det skal mye til at det tas inn sønner av andre 
okser enn de fire nevnte for Simmental. Når det gjelder Zentrum har 
denne fått relativt dårlige tall på kalving i Norge. Det vil derfor bare bli 
tatt inn sønner med gode avlsverdier for fødsel etter denne. I tillegg må 
mora ha gode egenskaper og avlsverdier for fødsel. Det er påmeldt 
kalver fra 25 forskjellige besetninger for Simmental.

Limousin
Det er i år påmeldt hele 86 kalver av limousin. Dette er omtrent samme 
antall som i fjor, men en klar økning fra foregående år. Disse fordeler 
seg på hele 28 forskjellige fedre. Det er derfor vanskelig å få til grupper 
av sønner etter flere av oksene som er førsteprioritet, da flere av dem 
har få påmeldte sønner. Flest sønner er det påmeldt etter lettkalveren 
og moregenskapsoksen Posthaven Zansibar. Denne har påmeldt hele 
15 sønner. Andre okser som det er mulig å få til gode grupper av 
sønner etter, er lettkalveren Jensuis PP og moregenskaps oksen 
Frascati. Det er lett å finne testkandidater som er gode på både fødsel, 
produksjon og moregenskaper. Men det er kun tre fedre vi har mulighet 
til å teste grupper av sønner etter, noe som gir oss sikrere resultater på 
hva faren står for under norske forhold og norsk fôrings regime. Det er 
påmeldt kalver fra 26 forskjellige besetninger.

Prioritet Seminnr. Navn Sønner påmeldt

1 72072 EvenTyr av Dovre 4

1 72151 Ibiza P av Hovde 4

1 72192 Fumaroli 5

1 72202 Frascati 8

1 72125 Cameos 3

1 72160 Posthaven PP Zansibar 15

1 72203 Gengiskhan 4

2 72093 Fabian av Gorseth 0

2 72204 Jensuis PP 10

2 72205 Excel RRE VS 5

2 72206 Idalgo PP 1

2 72209 Felix MN 3

2 72207 TST Kanos PP 1

2 72208 Haribo PP 2

3 Øvrige okser 21

Tabell 6: Påmeldte kalver etter Limousin etter prioriterte fedre
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Opptatt av klima og økonomi?
Da bør du gi meg FORMEL Biff!
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.

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

Formel Biff_FKA+FKRA_210 x 297_2018.indd   1 24.05.2018   18:51:02



AVLSFORSKERENS HJØRNE Katrine Haugaard

Hvorfor beregne avls verdier oftere?
I TYR sitt arbeidsprogram for 2018 står det at 
«avlsverdioppdateringer skal gjennomføres 
hver 2. måned etter første kvartal 2018». Per  
i dag publiseres det nye avlsverdier to ganger  
i året – en gang i starten av april i forbindelse 
med avslutning av en testomgang og forbe-
redelser til den neste, og en gang i måneds-
skiftet oktober/november i forbindelse med 
uttaket av eliteokser. Fremover er det tenkt at 
det skal kjøres avlsverdier annenhver måned, 
altså seks ganger i året. 

Avlsverdiene endrer seg med  
tilgjengelig informasjon
En avlsverdi er ikke konstant, den endrer seg 
etter hvert som mer informasjon om individet 
og dets slektninger blir registrert. Når kalven 
blir født får den en avlsverdi basert på sin 
egen fødselsvekt og fødselsforløp (ingen, 
noen eller store kalvingsvansker), samt 
tilsvarende informasjon fra foreldre og slekt-
ninger. Det neste året vil avlsverdiene endre 
seg etter hvert som det registreres mer 
vektinformasjon på dyret selv (200 dagers 
vekt og 365 dagers vekt), i tillegg til vekt-
registreringer fra halvsøsken. De største 
endringene får vi ofte når dyret selv får avkom. 
Først kan avlsverdiene for fødselsvekt og 
fødselsegenskaper endre seg når de første 
avkommene blir født. Deretter kan avls-
verdiene for vekstegenskapene endre seg  
etter hvert som kalvene vokser til, og til slutt 
avlsverdiene for slakteegenskapene når 
avkommene slaktes. Endringer kan også  
skje etter dette, etter hvert som flere avkom 
kommer til, men disse endringene vil ofte  
være mindre. 

Avlsverdien er et forholdstall, den sier noe 
om dyrets genetiske potensiale i forhold til 
resten av populasjonen for den spesifikke 
egenskapen eller indeksen. Etter hvert som 
oksen eller kua blir eldre, vil genetisk fremgang 
gjøre at avlsverdiene for dyret synker. De yngre 
dyrene vil være genetisk bedre enn sine foreldre 
og besteforeldre og få høyere avlsverdier, mens 
de eldre dyrene vil få lavere avlsverdier. 

Jevn strøm av informasjon hele året
Det fødes kalver gjennom hele året, men  
den største kalvingsperioden er på våren i 
månedene februar til mai. Derfor blir det også 
registrert klart mest fødselsvekter i disse 
månedene, og mindre resten av året. Vårens 

avlsverdiberegning slik den er i dag ligger midt 
i denne kalvingsperioden, som gjør at det 
registreres like mange fødselsvekter i de to 
månedene etter avlsverdiberegning som i de 
to månedene i forkant av beregningen. Der-
med er det mye informasjon om kalvings-
forløp og fødselsvekt som ikke kommer til 
syne i avlsverdiene før ved høstens avlsverdi-
beregning i oktober, selv om informasjonen er 
registrert i Storfekjøttkontrollen allerede i mai 
eller juni. Ved avlsverdiberegning annenhver 
måned vil denne informasjonen bli benyttet 
mye tidligere, og bidra kjappere til foreldrenes 
og kalvens egen avlsverdi. Avlsverdiene for 
testoksene på Staur vil også være mer opp-
datert gjennom testomgangen, etter hvert 
som det blir registrert vekter på halvsøsken  
i felt mens testen pågår. 

Siden flesteparten av kalvene fødes på 
samme del av året vil også de fleste avven-
ningsvekter og årsvekter bli registrert sam-
tidig, men med mulighet for mer spredning 
siden aldersintervallene for veiing er relativt 
store (intervall på 100 – 125 dager). Vi ser at 
de aller fleste avvenningsvekter blir registrert  
i september, oktober og november, mens 
årsvektene hovedsakelig blir registrert  

i tidsrommet desember til april. Det registreres 
allikevel en god del vekter i periodene utenom, 
som er informasjon det er viktig å samle opp. 

Slaktevektene kommer automatisk fra 
slakteriene, og det blir slaktet jevnt med dyr 
gjennom hele året med noe økning i enkelte 
måneder. Slaktevekten er en viktig del av 
totalindeksen, og siden det er jevnlig påfyll 
med data vil totalindeksen være bedre opp-
datert ved en hyppigere avlsverdiberegning. 
For dyr som får slaktet sine første avkom kan 
avlsverdiene oppdateres og dermed bli sikrere 
raskere enn ved beregning to ganger i året. 

Bedre avlsplanlegging
Det er lettere å gjøre korrekte valg ved parring 
eller inseminering når avlsverdiene er opp-
datert oftere. Når oksekatalogen kommer i 
desember kan man ha gjort et valg om hvilken 
ku som skal insemineres med hvilken okse, 
basert på avlsverdiene som er tilgjengelige da. 
Om kua ikke blir inseminert før i mars kan det 
ha kommet ny informasjon inn som har endret 
avlsverdiene noe. Da kan det også hende at 
den oksen som først var tenkt ikke var den 
mest optimale å inseminere med allikevel,  
men at en annen okse passer bedre. 

Disse har fått avlsverdier, men de kommer til å endre seg etterhvert som en får mer informasjon 
om individet
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Motivasjon for å veie
Med avlsverdiberegning oftere enn i dag vil  
det muligens også bli lettere for hver enkelt 
produsent å se at det skjer en endring i 
avlsverdien og sikkerheten på avlsverdien  
til sine dyr når han eller hun har veid dyrene 
mellom to avlsverdiberegninger. Vi håper at 
dette kan gi motivasjon og inspirasjon til  
å veie mer, og at enda flere produsenter 
begynner å veie. Det er som kjent regist-
reringene som er avgjørende for at vi skal 
kunne regne avlsverdier. Jo flere registreringer, 
jo sikrere blir avlsverdiene!  

Oppsummert: 
Fordeler med oftere avlsverdiberegning
–   Endring i avlsverdiene fra gang til gang  

for unge avlsdyr vil være mindre. 
–   Lettere å fange opp negativ eller positiv 

utvikling i avlsverdiene.
–   Kalver født like etter en avlsverdiberegning 

vil få avlsverdier raskere.
–   Oppdaterte avlsverdier gir grunnlag for mer 

korrekte valg i forhold til inseminering eller 
kjøp av avlsokse

–   Lettere å se at det å veie har en effekt  
på avlsverdiene 

Figur 1: Antall dyr pr måned som er veid ved fødsel, veid ved avvenning og veid som åring.  
Tallene er et gjennomsnitt for dyr født fra 2010 til 2015.

Figur 2: Slaktemåned for okser og kviger slaktet 6 – 26 måneder gamle.  
Tallene er et gjennomsnitt for dyr født fra 2010 til 2015.
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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

FO
TO

: J
A

N
 A

RV
E 

K
RI

ST
IA

N
SE

N



Ammekua og kalven på beite

Beiting gir både en miljømessig gevinst  
i forhold til gjengroing, det er en billig måte  
å fôre dyr på og det er i utgangspunktet 
grunnlag for god dyrevelferd.

Med økt bruk av utmarksbeite til bl.a. ammeku 
med kalv, vil dette medføre at flere kommer  
i kontakt med dyra når de ferdes i utmarka. 
Mangel på kunnskap om hvordan ku og kalv 
kan opptre på beite kan gi grunnlag for 
 ubehagelige og uønskede situasjoner.

Naturlig morsinstinkt
TYR mener konfrontasjoner mellom ammeku 
med kalv og andre brukere av beiteområder 
kunne vært unngått med mer kunnskap om 
hvordan man skal opptre i nærheten av dem.

Norge har bare omlag 3 % dyrket areal, men har store beiteressurser. For å utnytte  
disse ressursene til matproduksjon er vi avhengig av drøvtyggere – hovedsakelig sau  
og storfe. Det er et uttalt mål å øke bruken av disse ressursene.

Kyr som går sammen med kalven ønsker  
å beskytte den i situasjoner som oppfattes som 
truende. Dette er normal atferd og et grunn-
leggende instinkt for dyr med naturlige fiender. 
Hvor sterkt morsinstinktet kommer til uttrykk 
varierer, men det er først og fremst i de to første 
ukene av kalvens liv at dette er en utfordring. 
Senere vil instinktet avta noe, men kua vil alltid 
ønske å beskytte avkommet sitt mot for eksem-
pel rovdyr. Hunder vil ofte oppfattes som rovdyr. 
Har du med hund på tur bør du gå en omveg 
rundt kuflokken. Skulle ei ku likevel angripe, så 
slipp hunden. Kua vil da mest sannsynlig gå 
etter den. Barnevogner og paraplyer vil også 
kunne virke skremmende på kyr.

Tiltak for å unngå konfrontasjoner mellom 
mennesker og kyr 
•    En må unngå at ammekyr kalver på beite. 

Kyr med nyfødt kalv viser ofte sterkest 
morsinstinkt.

•    En ammeku bør ikke ha med seg kalv som 
er yngre enn 14 dager på beite.

•    Man må prøve å unngå at ferdselsårer går 
gjennom beiter. Er det hevd på slike bør man 
sette opp gjerde på begge sider av ferdsels-
åra. For at dyra skal gå fritt på begge sider 
går det an å ha en begrenset strekning hvor 
dyra kan gå fritt gjennom. Dette gir turgåere 
mulig heten til å få en bedre oversikt over 
hvor dyra er, og om det da er trygt å gå 
gjennom passasjen.

•    Det er også viktig å informere om at det er 
beitedyr i området. TYR har plakater til dette 
formålet.

TYR ønsker en trygg beitesommer både for dyr 
og andre som beveger seg i beiteområdene.

Uke 24, 25 og 26 kjører vi informasjons-
kampanje rettet mot publikum.

Info- og org.ansvarlig, TYR
Tekst: Guro Alderslyst
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Norgesfor kommer 
med en halvside

• God og stabil vekst i Norge
–  En allsidig rase, spesielt for distrikts-Norge
–  Rase med god tilvekst – meget god fruktbarhet
–  Lett og nøysom ku som er godt egnet i terrenget og ved økologisk drift

• Oksene er slaktemodne ved 13 – 15 måneders alder 
 og kan da oppnå en slaktevekt på 330 kg

• Det importeres både eliteokser og lovende ungokser fra Østerrike 
–  Se tilgjengelige okser i TYRs oksekatalog eller på Genos side.
– Husk å bestille sæddoser fra Geno i god tid!

Se utfyllende informasjon om oksene på: 
http://cgi.zar.at/zuchtwertdb_gv.htm

Ny import
Tiroler Grauvieh 76063 ARKOS

Hornanlegg Hornet Dosepris  Avstamning

Født 16.08.2011 Far ARTOS (AUT)

Nasjonalitet AUT Farfar ARTER (AUT)

Nasjonalt# 066.702.118 Morfar SEKOS (AUT)

Avkomsgransket okse. God på kalvingsforløp og meget sterk på eksteriør og fruktbarhet.  Avlsverdivurdering til norsk

Fødselsforløp + Mor- 
egenskaper M

Døtres  
kalvingsevne - Slakte- 

egenskaper M

Tilvekst - Fruktbarhet ++

– nok mjølk til kalven!

Ny import
Tiroler Grauvieh 76062 BASSO

Hornanlegg Hornet Dosepris  Avstamning

Født 01.08.2015 Far BARKUS (AUT)

Nasjonalitet AUT Farfar BASKUS (AUT)

Nasjonalt# 301.070.728 Morfar DINELO (AUT)

Granskingsokse med jevnt bra indekser på far og morfar siden. Noe over middels på 
melk.  Avlsverdivurdering til norsk

Fødselsforløp M Mor- 
egenskaper

Døtres  
kalvingsevne

Slakte- 
egenskaper M

Tilvekst M Fruktbarhet

Tiroler Grauvieh
– endelig godkjent som ammeku på mjølkebruket

Mange har fått øynene opp for den middels store kua med de meget gode mordyr egenskaper. 
Tiroler Grauvieh er fremragende i reinrasede besetninger og god som kvigebedekker i besetninger 
med tyngre raser. En nøysom, trivelig og godlynt rase. God slakteklasse reinrasa og som kan bidra 

positivt i blandingsbesetninger. Tåler godt rask oppfôring uten fett-trekk.
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STORFEKALENDEREN20
18

28.06. Sommertreff TYR Akershus –  
 Hakadals Verk

30.06. Sommertreff TYR Innlandet – Toten

22.08. Styremøte

25.08. Sommertreff TYR innlandet –  
 Nord-Østerdal

31.08 – 02.09. Dyregoddagane – Batnfjordsøra

14. – 16.09. Dyrsku'n Seljord

10. – 11.10. Ledersamling –Førde

08. – 11.11. Agroteknikk- Lillestrøm

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.

LES MER OM ARRANGEMENTENE PÅ WWW.TYR.NO

Sædkvalitet og ridelyst
Nytt for 2017/18-omgangen på Staur er at  
vi selv sjekker sædkvalitet og ridelyst hos 
 oksene. Det er fagansvarlig avl, Kristian 
Heggelund som har hatt ansvaret for dette. 
Alle okser ser ut til å ri og gi sæd, men vi er 
ikke ferdige med å utføre kontroll av sæden 
ennå. Det er laboratoriet som Norsk Sau og 
Geit har på Staur som er benyttet, og foreløpig 
ser det ut til å fungere bra.

Film
Informasjons- og organisasjonsavdelingen 
jobber i disse dager med filmprosjekt. Tanken er 
å lage små, informative snutter til bruk i sosiale 
medier. Disse filmene skal fortelle om ammeku 
og klima, ammekua som kulturlandskapspleier 
og grovfôrutnytter, ammekua som distriktsdyr 
og ikke minst vise dyrevelferds kvalitetene ved 
storfekjøttproduksjon hvor ku og kalv går 
sammen på beite flere måneder i året.

Ny runde med Angus- 
embryo til Island
Landsforeningen av Kvægbrukere på Island har 
tatt opp sin andre bestilling av embryo fra den 
norske Aberdeen Angus-stammen. Bakgrun-
nen for interessen rundt norsk Aberdeen Angus 
er et ønske om å bygge opp en ny renraset 
kjøttfestamme gjennom import av embryo.  
En unik helsestatus i Norge samt et målrettet 
avlsarbeid på egenskaper som grovfôropptak 
og -utnyttelse er noe av det Island ser som en 
fordel for sitt valg. 

Forrige uke ble embryo fra Angus- 
besetningen hos Harald Dahl i Nannestad 
frosset ned. Embryoene gjøres klar for sending 
til Island i juni. Totalt 40 embryo sendes over 
fjorden til sagalandet i vest i denne omgang.

Økt fakturagebyr  
fra 1. juli
Fra 1. juli øker vi fakturagebyret til kr 60. Vi har 
lenge ligget stabilt på 50 kroner, men velger nå 
en liten økning som er på et tilsvarende nivå 
som hos andre sammenlignbare organisasjoner.
Vi oppfordrer alle som per i dag ikke får 
tilsendt faktura på epost om å gi oss en 
tilbakemelding på dette slik at vi kan legge 
dere inn i systemet som epostmottakere. 
Fakturagebyret vil da falle bort, og det vil 
samtidig forenkle jobben for oss. Send oss 
gjerne en melding på tyr@tyr.no.

SMÅNYTT
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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,-
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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.

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

IMPORTØR

ANERKJENTE PRODUKTER SOM
GIR DEG TOPP FÔRKVALITET

SE VÅRE NYE  NETTSIDER WWW.FORSENTRALEN.NO

Den klassiske filmen 
for proffesjonelle 
brukere

For ekstreme oppgaver, 
både for rund- og 
firkantballer

Gir kostnadseffektiv 
og tidsbesparende 
innpakking

Sterkere og lengre 
høyteknologiske
7 lagers filmer 

Alltid der for deg
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DRØV Serien til melkekyr

• Norgesfôr tilsetter LEVENDE GJÆR

• Norgesfôr bruker organisk Selen

• Bedre lønnsomhet i din produksjon 
gjennom fôringsstrategi tilpasset de 
lokale grovfôrforholdene.

• Lokal verdiskapning på lokale ressurser

• Norgesfôr hjelper deg å nå målene i din 
produksjon!

• Se oversikt over DRØV sortimentet på 
www.norgesfor.no 

 Bestilling:
Kontakt din 
lokale 
Norgesfôrbedrift
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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



Tekst: Solveig Bjørnholt og Kristin Bruun 

Nye avlsverdier publisert
Når du har dette bladet i hånden er vårens nye avlsverdier publisert  
i Storfekjøttkontrollen. Du finner dem ved å se på oppslagstavlen din 
under «Siste innlesning av indekser». Klikk på linken for å komme inn  
på oversikt over alle indeksene. For mer informasjon om hva de ulike 
indeksene betyr, se tyr.no. 

Nye utrangerings årsaker 
Det har blitt lagt ut nye utrangeringsårsaker i Storfekjøttkontrollen,  
og noen av de gamle har blitt fjernet. Bak varselet «manglende 
 utrangeringårsaker» ligger en liste med hunndyr over 20 måneder  
som er slaktet eller utmeldt på annen måte de siste 12 månedene,  
der det mangler utrangeringsårsak. 

Her er en oversikt over de nye kodene, samt de som ikke lenger er i bruk. 

Utgåtte koder

NYTT STORFEKJØTTKONTROLLEN

Foto: Grethe Ringdal

Nye koder 

Kode Tekst / navn

6 Mye kalvingsvansker/dødfødsler

10 Dårlige moregenskaper 

12 Dårlig lynne

13 Beinsjukdommer

14 Klauvsjukdommer 

31 Jursjukdom 

34 Dårlig avdrått 

Kode Tekst / navn

9 Kalvingsvansker

11 Dødfødsel

12 Ku slaktet pga død/avlivet kalv.

24 Tar seg ikke av/bortviser kalven

26 For lav kalveavdrått

27 Aggresiv

28 Aggresiv under og etter kalving

29 Nervøs

36 For stor ku med høyt vedlikeholdsbehov 

37 For lita ku i forhold til rasestandard 

43 Lav tilvekst

46 Mastitt

47 3-spent

48 2-spent 

49 For store spener

55 Svake/nedtråkte kodeledd

56 Svampeknær

57 Hovne/betente haser

58 Feil hasestilling 

59 Feilstilling i frambeina

60 Dårlige bevegelser

61 Halt

62 Korketrekkerklauv/bratte klauvvegger 

63 Lange klauver

64 Såleknusing

65 Andre klauvfeil

66 Smittsomme klauvsjukdommer 
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www.animalia.no

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
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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

Rase og inseminerings- 
statistikk 2017

Rase Mordyr Andel av alle mordyr

Charolais 17 777 21 % 

Krysning, intensiv 15 950 19 % 

Hereford 11 482 14 %

Limousin 11 075 13 %

Aberdeen Angus 6 810 8 %

Krysning, ekstensiv 6 536 8 %

Kjøttsimmental 3 151 4%

NRF 2 682 3 % 

Rase Antall dyr  
inseminert Andel av mordyr

Charolais 3 255 18 %

Limousin 2 222 20 %

Krysning, intensiv 1 528 10 %

Hereford 1 023 9 %

Kjøttsimmental 851 27 %

Aberdeen Angus 829 12 %

NRF 738 28 %

Krysning, ekstensiv 598 9 %

Storfekjøttkontrollens  
årsmelding 2017 
Storfekjøttkontrollens årsmelding med statistikk fra 2017 er ferdig 
i trykken og sendt ut til de som bestilte den under «Egne valg» i 
weben. Den ligger også på vår hjemmeside. Vi har flere eksempla-
rer på lager. Ønsker du den tilsendt? Send e-post med navn og 
adresse til brukerstotte@animalia.no.

Mer statistikk fra 2017 finner du i Årsmeldingen 2017  
på animalia.no.
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TIPS STORFEKJØTTKONTROLLEN

www.animalia.no

Avvik mot Husdyr registeret
På oppslagstavla finner du linken «Avvik mot Husdyrregisteret» som 
viser avvik mellom Husdyrregisteret og Storfekjøttkontrollen. Øverst 
vises en status over hvor mange innmeldte dyr du har på de respektive 
stedene. Under statusen ser du tre bokser: 

•   Dyr som bare er innmeldt i HR. Her vises dyr som bare er innmeldt  
i Husdyrregisteret, men som ikke er innmeldt i Storfekjøttkontrollen. 
Dette kan være dyr som er meldt solgt til deg, men som du ikke har 
meldt inn enda. Eller det kan være dyr som du har i Kukontrollen hvis 
du i tillegg driver med melkeproduksjon. 

•   Dyr som bare er innmeldt i SFK. Her vises dyr som kun er innmeldt  
i Storfekjøttkontrollen men som ikke er innmeldt i Husdyrregisteret. 
Dette kan være dyr som er slaktet, men hvor slaktedataene ikke har 
kommet korrekt inn, eller dyr som er blitt meldt kjøpt fra deg som ikke 
har blitt meldt ut ennå. 

•     Dyr med avvik i grunnopplysninger. Her vises dyr hvor det er avvik i 
basisopplysninger mellom Husdyrregisteret og Storfekjøttkontrollen. 
De vanligste avvikene her er avvik på kjønn og/eller rase. 

Mange av disse avvikene kan du rette selv, men får du ikke til, så ta 
kontakt med din rådgiver i ditt slakteri eller med brukerstøtte hos 
Animalia.

Avviste slakteopplysninger 
På oppslagstavlen finner du linken «Avviste slakteopplysninger som 
viser en oversikt over slakteopplysninger som av en eller annen grunn 
har blitt stoppet i innlesningen i Storfekjøttkontrollen. Slakteopplysnin-
ger overføres daglig eller flere ganger per uke fra slakteriet og til Storfe-
kjøttkontrollen. For at de avviste slakteopplysningene skal kunne leses 
inn, må man rette opp feilen og deretter trykke «Les inn på nytt». Noen 
av disse feilene kan du rette opp i selv, men får du ikke til så ta kontakt 
med din rådgiver i ditt slakteri eller med brukerstøtte hos Animalia. 

De vanligste feilmeldingene er: 

•   Merket finnes ikke i Storfekjøttkontrollen. Merket (produsentnum-
mer + individnummer) som er lest av på slakteriet finnes ikke Storfe-
kjøttkontrollen. Ofte er grunnen at det er lest av feil merke eller feil 
kombinasjoner av produsentnummer og individnummer på slakteriet. 
Kontakt slakteriet slik at de kan rette dette og be de sende dataene til 
Storfekjøttkontrollen på nytt. 

•   Dyret har et annet utår enn slakteår. Her ligger dyret allerede meldt ut 
på et annet år enn hva slaktedataen tilsier. Grunnen kan være at dyret 
er feilutmeldt tidligere, eller at slakteriet har lest av feil nummer. Gå til 
Besetning og søk opp dyret (husk og hak av for utmeldt) og se hvilken 
utdato og utkode som er brukt. Så kan du enten slette den «gamle» 
utmeldingen dersom den er feil, eller kontakte slakteriet dersom  
det er lest av feil. 

•   Dyret er utmeldt fra før, men med en annen kode enn 11,15. Dyret  
er allerede meldt ut, men det er ikke brukt utkode 11 (Solgt til slakt) 
eller utkode 15 (Nødslakt). Se tips i forrige kulepunkt for hvordan  
du får rettet dette. 

•   Individet er ikke hvor det er forventet å være. Denne meldingen 
kommer fra Husdyrregisteret. I dette tilfellet dreier det seg om at dyret 
ikke er komplett, det kan for eksempel mangle en kjøp/salg hendelse 
fra tidligere. Kontakt din rådgiver for å få hjelp til å rette feilen  
i  Husdyrregisteret.

Velg kolonner til  rapport 
Du kan selv velge hvilke kolonner som skal vises i besetningsbildet  
og i hvilken rekkefølge de skal vises. Ved å trykke på «Velg kolonner  
til rapport» over besetningsoversikten kan du velge de kolonnene du 
ønsker at skal vises i besetningsbildet. Finn den aktuelle kolonnen i 
oversikten, marker den ved å klikke på den, og trykk deretter «Legg til». 
Denne vil da dukke opp nederst i oversikten over valgte kolonner og vil 
da havne lengst til høyre. Du endrer rekkefølgen ved å markere kolonne-
navnet og dra den til ønsket plassering. Husk å trykk «Lagre». 

Hvis du endrer kolonner i besetningsoversikten, så vil programmet 
huske dette til neste gang du logger inn. Ønsker du å få tilbake 
standard oppsettet for besetning, trykker du på «Velg standardoppsett». 

Det er laget noen forhåndsrapporter med utvalgte, aktuelle kolonner  
i besetningsbildet. Disse ligger under «Velg rapport» og her finner du 
blant annet egne rapporter for helse, kjøp, solgt liv og kalving. Du kan 
også endre kolonner og rekkefølgen på kolonnene her.

Tekst: Solveig Bjørnholt og Kristin Bruun 

34 TYRmagasinet 3-2018



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

Simmental er kjøttferasen med 
egenskaper 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



Fjøsåpning i Holmedal, Askvoll

Nortura var selvfølgelig til stede for å grille pølser og burgere til alle de 
besøkende. Norsk Landbruksrådgivning (NLR) kom i tillegg med en stor 
kake med gratulasjoner på, som alle kunne forsyne seg av. 

Tor Einar presenterte fjøset sitt til de frem møtte og fortalte hvordan han, 
ved hjelp av far Jostein Erikstad, drev gårdsbruket. Tor Einar tok offisielt 
over gården i 2013, men far er med og hjelper til med driften. Det er både 
melk- og ammekuproduksjon på gården, men planen til Tor Einar er å drive 
med ammeku alene. Han vil fortsette med melk en stund til, før han sakte, 
men sikkert trapper ned på melkeproduksjonen og opp på ammekuproduk-
sjonen. Det at han fortsatt kan drive med melk hjelper mye på økonomien 
og fører til at han kommer mye bedre økonomisk ut enn mange andre som 
bygger til ammeku. Tor Einar fortalte at han hadde fått god hjelp av råd-
giver i NLR, Arve Arstein, og brukt mye tid på plan leg gingen. Han hadde 

Lørdag 26. mai strålte solen om kapp med det 
 nybygde fjøset til Tor Einar Erikstad. Denne dagen 
hadde TYR Sogn og Fjordane, i samarbeid med  
Tor Einar, invitert til fjøsåpning av det nye ammeku-
fjøset på Helleset i Askvoll kommune.

Tekst: Tonje Mari Iversen Heggertveit, Nortura

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

IMPORTØR

SE VÅRE NYE  NETTSIDER WWW.FORSENTRALEN.NO

PROFESJONELLE BEITEPUSSERE 
OG KANTKLIPPERE

SPESIALIST I LANDSKAPSPLEIE!

Avrundet og praktisk design gir 
høy kapasitet og driftsikkerhet.

Patentert motstål samt spiralrotor 
som gir konstant oppkutting.

Markedets største sortiment av 
beitepussere & kantklippere.

REFERANSER OVER HELE LANDET

KAMPANJE

vært rundt og sett i flere fjøs og på fjøsåpninger, og tilegnet seg 
mye informasjon om bygg før han bestemte seg hvordan det 
skulle bli. Han fikk midler fra Innovasjon Norge for å bygge fjøset. 

Det nye fjøset, som er et tilbygg til det gamle, inneholder 39 
liggebåser, kalvegjømme, og et fôrbrett som går igjennom hele 
fjøset. Tor Einar har for tiden Charolais i fjøset, men utelukker ikke 
at det kan komme noen Tiroler Gråfe etter hvert. Det er også 
krysset inn noe Charolais på NRF-kyrene. Han ønsker å ha 
 kalvinger vinter og vår slik at han kan få ut dyrene på beite på vår/
sommeren. Han har flere beiter, så det er plass til både melke-
kyrene og ammekyrene. Han har ikke sommermelk, derfor er de 
aller fleste dyrene på beite i sommermånedene. Det eneste som 
blir igjen i fjøset er oksene som han fôrer frem til slakt. Tor Einar 
hadde håpet å kunne inseminere alt, men har måtte skaffe okse  
til å gjøre noe av jobben. Det blir i dag fôret med rundball og silo 
som blir tildelt ved hjelp av hjulgrabb, og etter hvert hjullaster. 

Vi gratulerer igjen så mye med det nye fjøset!

Gratulasjonsplakat fra TYR ble overrakt.
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FLATHENGER

Proffenes favoritt og markedets  
mest solide flathenger!

IFOR WILLIAMS STOCKMASTER
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Solid fôrhekk 
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Nyhet

Nyhet
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Informasjon om livdyrattest

Ønsker alle over på elektronisk livdyrattest
Medlemmer i Kukontrollen kan gå inn på 
medlem.tine.no og finne automatisk utfylt 
buskapsattest. Denne skrives ut og bekreftes  
av selger. Individ stambok skrives også ut og 
egenerklæring fylles ut av selger eller veterinær -
attest fylles ut av veterinær. Medlemmer av 
Storfekjøttkontrollen finner tilsvarende attest 
ved å gå inn på https://storfe.animalia.no/

Produsenter som ikke er medlem i en kontroll, 
kan skrive ut PDF og fylle ut selv. Her finner du 
PDF og oppdatert informasjon om livdyrattester: 
https://www.animalia.no/no/Dyr/storfe/
livdyrattest/

Andre attestformularer gir ikke god nok 
dokumentasjon, fra og med 1. juli 2018. 

Livdyrattesten bør være kjøper i hende minst 
dagen før dyret ankommer. Livdyrformidler bør 

Mange sjukdommer sprer seg fra fjøs til fjøs ved livdyromsetning.  
Med elektronisk livdyrattest som alltid er oppdatert, reduseres risikoen 
for å ta smittebærende dyr og dyr med uønskede følgetilstander inn  
i fjøset. Avvis dyr som ikke tilfredsstiller dine krav.

ha livdyrattesten minst 3 dager før dyret skal 
ankomme kjøper. Kjøper bør uansett holdes 
oppdatert om helsestatus og evt. endringer. 

Selger, kjøper, veterinær og livdyr- 
formidler skal ha kopi
Livdyrattesten er foreløpig ikke helelektronisk 
og må skrives ut/kopieres i ønskede antall og 
enten sendes i posten eller skannes/fotografe-
res (NB. Må være leselig!) og sendes på e-post 
eller sms.

Når kreves veterinærattest?
Det kreves veterinærattest ved omsetning av 
alle avlsdyr. I Nortura kreves også veterinær-
attest ved omsetning av kalv på tvers av 
Norturas egne regioner.  

Gyldighet på veterinærattest/egenerklæring  
er 14 dager iflg. Norturas hjemmesider. 

Veterinær bekrefter innholdet i attesten
I veterinærattesten bekrefter veterinær at 
opplysningene i attesten er korrekte. Veterinær 
skal fylle ut attesten etter beste evne og 

opplyse om evt viktige undersøkelser som ikke 
er utført og hvorfor. Dyr som kan føre med 
smitte, skal ikke omsettes. Veterinær skal 
vurdere buskapsattest og sammenholde den 
med den kliniske undersøkelsen. 

Selgers ansvar
Det er selgers ansvar ikke å selge dyr som 
han/hun vurderer som ikke egnet eller burde 
ha kjent til at ikke er egnet for salg på bak-
grunn av risiko for spredning av smittsomme 
sjukdommer eller individets tilstand (eksem-
pelvis klauvproblemer, uegnethet for avl osv.) 

Dokumentasjon gir økt trygghet for kjøper
Det er alltid risiko for å kjøpe dyr med feil og 
mangler og få innslep av smittsomme sjuk-
dommer ved inntak av dyr fra andre beset-
ninger. Kjøper må kreve dokumentasjon i form 
av tilfredsstillende utfylt livdyrattest. Ta ikke 
inn dyr i besetningen uten dokumentasjon, 
eksempelvis på klauvhelsa, på besetnings-  
og individnivå. Dersom viktige forhold ikke er 
undersøkt eller ikke registrert på besetnings- 
eller individnivå, bør ikke dyret kjøpes.

Foto: TYR

Tekst: Åse Margrethe Sogstad 
spesialveterinær i Animalia, HT storfe
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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

Fjøssystemers BvL V-Mix fullfôrblander kan bedre fôreffektiviteten,  
og du får mulighet til å blande ulike fôrmidler. Du kan oppnå en jevnere 
og mer balansert fôrrasjon ved å kunne blande ulike grovfôrtyper 
sammen. Med vertikale snegler er den meget effektiv på rundballer, 
og takler også frosne baller. Blanderne leveres både med en- og to 

snegler og med volum i blandekaret fra 6,5 til 24 m3. De kan enkelt 
samkjøres med andre utfôringssystemer som takutfôring eller 
rullende fôrbrett. Hele fôringslinja styres med ett og samme styre- 
skap. Med en fullfôrblander oppnår du mer stabil fôring – og ikke 
minst kan du sette sammen fôrrasjoner som gir høyere fôropptak.

Fjøssystemers fullfôrblander 
– en del av din smarte fôringslinje

Takutfôring er fleksibelt og driftssikkert og kan tilpasses i de fleste fjøs, og kan enkelt  
samkjøres med for eksempel BVL fullfôrblander eller Serigstad Exact Feeder.

Stasjonær fullfôrblander og rullende fôr- 
brett er et driftssikkert utfôringssystem  
for grovfôr eller fullfôr til sau og geit.

Fjøssystemers styreskap gir deg full 
kontroll over hele fôringslinja.

Fjøssystemers BvL V-Mix fullfôrblander  
finnes i størrelser opp til 24 m3. 
 
 

Nyhet! Styreskap
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RASE- OG FYLKESLAG Norsk Aberdeen Angus

Nytt fra Aberdeen Angus
Norsk Aberdeen Angus kan se tilbake på et 
meget godt år. Seminsalget var enestående  
i 2017 og årets salg viser også at trenden 
fortsetter, dette er vi godt fornøyd med. 
Medlemstallet øker også jevnt og trutt,  
og er nå oppe i ca. 175.

Angusavtalen går sin gang og vi tror en 
sterk avtale vil gavne oss godt i fremtiden, 
*hvis det går mot balanse. Slik avtalen er nå 
kan faktisk alle som vil, uansett mordyrrase 
benytte seg av avtalen. Ingen er ekskludert.

Kvalitetstilskuddet ble av staten foreslått 
gjeninnført på fettklasse 4 og oppover, merke-
lig nok ble dette borte i forhandlingene. Angus 
og Hereford var nevnt som rase i dokumentet, 
og tydeliggjort som raser gode på utmark og 
beite. Ser vi i Bondbladet etter oppgjøret får 
ammekua såvidt et lite avsnitt, mens korn, 
gris, melk og sau får side opp og ned.

Er Angus som raselag og TYR som organi-
sasjon tydelige nok i våre formueleringer, eller 
er vi bare så lite verdt? Uansett regner jeg med 
at TYR fortsatt vil kjempe for og få fett trekket 
på slakteriet og kun der.

Prosjekt Embryo på Island er godt i gang. Det 
ble som kjent skyllet kviger i to besetninger 

våren 2017. Disse embryoene er lagt inn på 
Island og det ventes kalver der i september 
måned. Våre venner på Island har lagt inn ny 
bestilling på 40 embryo.

Siste uka i mai ble det skylt kviger på to  
nye besetninger i Norge, hos Hovin og Grani 
Angus.

Dette er et veldig spennende prosjekt for 
Norsk Angus og TYR, høyst sannsynlig vil det 
resultere i eksport av Norsk Angus semin  
på et senere tidspunkt.

Det er tid for og tenke på Dyrskùn 2018. 
Aberdeen Angus skal være med på utstilling 
fredag og auksjon på lørdag. Arrangementet 
foregår helga 14. – 16. september.

I utstillingen har vi plass i kategorien kvige, 
vi trenger minst seks kviger helst fra tre 
besetninger eller mer. På auksjonen er det 
max 15 dyr av alle raser som skal i ringen. Alle 
dyr som skal i utstillingsringen blir kåret av 
Kristian Heggelund, og oppdretter får med seg 
kåringsbevis. Dyrene blir vist løst i ring og skal 
ikke leies, men det forutsettes at dyrene er 
godt sosialisert og med et stødig lynne.

Har du lyst til og være med på dette? Det  
er en flott arena for og vise fram sine dyr, ikke 
minst sosialt samvær med andre avlere. Det 

blir premiering, heder og ære til de tre  
beste kvigene, og BIR (best i rasen) BIS  
(best in show) For mer info:  
norskaberdeenangus@gmail.com  

Agoteknikk på Lillestrøm er også en arena 
som vi vil være med på, her vil vi stille med  
en seminokse som visningsdyr. Standen skal 
være betjent av tillitsvalgte i laget hele helga, 
med brosjyrer og diverse profilering.                                                           

Vektregistreringer og seminbruk er noe som 
blir mer og mer viktig for Angus som raselag. 
Det har stor innvirkning på antall plasser vi får 
på teststasjonen på staur og de er bærebjel-
ken for våre avlsverdier. Nasjonal avl er en 
ting, men ikke glem hvilke fordeler du gir deg 
selv ved og registrere vekter. Du ser med en 
gang hvilke mordyr som er verdt og satse 
videre på. Registreringene er mildt sagt 
begredelige. I 2017 var det bare 48 % av 
kalvene som hadde registrert fødslsvekt,  
24 % hadde registrert 200 dagers vekt og  
19 % hadde 365 dagers vekt. Dette bør vi  
klare få gjort noe med, bli med på veiedugnad 
og vei alle kalver ved fødsel og avvenning!

Lykke til med registreringer og seminbruk.
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RASE- OG FYLKESLAG Hans Petter Gilje

Fargerik Galloway-besetning på Sørlandet
Ekteparet Alf Eivind (39) og Kirsten Helen 
Myren (38) med sine to barn, bor på Myren 
gård i Vegårshei kommune. Alf Eivind er 
tømrer, og er i tillegg til gårdsdriften enga- 
sjert i Gjerstad og Vegårshei bygdesørvis. 
Kirsten Helen er ordfører for Senterpartiet  
i  kom munen. 

På gården har de bygget purkefjøs og 
selger 2200 smågris i året gjennom Sommer-
veien purkering. Nå har de også bygget seg et 
nytt tallefjøs med plass til 15 ammekuer. Fra 
fjøset kan dyra gå rett ut på beite hele året. 

Valget falt på Galloway ettersom det er en 
nøysom rase som utnytter beitet godt, samti-
dig som de ikke er så tunge som de tyngste 
rasene, noe som passer godt på beitet de har. 
Vi valgte også Galloway pga lette kalvinger og 
god helse, sier Alf Eivind. En robust rase som i 
tillegg er flotte å se på. At Alf Eivind er Skott-
lands-frelst ble ikke akkurat noe minus. De 
jobber i disse dager med nisjeslaktavtale hos 
Nortura, og ønsker å selge en del kjøtt fra 

gården hjemme. At kjøttkvaliteten er i topp-
klasse på Galloway, vil da komme til sin rett. 
Kjøtt som topper tester de er med i ville være 
for galt å sende inn i volum. 

Det har blitt født ni kalver i år, hvorav et par 
stk Herefordkrysninger. Kalvingene har gått 
veldig lett og greit. Ingen problemer – sier Alf 
Eivind.

Familien bruker mye tid hos dyrene for å bli 
kjent og skape tillit. Dette merkes godt på 
lynnet nå som dyrene er kommet ut på beite. 
Kalvene er stelt mye med, særlig de 14 første 
dagene etter fødsel.

Største utfordringen med Galloway sies ofte 
å være tilgang på livdyr. Likevel har Myren klart 
kunststykket å få tak i de fleste farge varian-
tene, noe som også gjenspeiles på kalvene. 
Det er derfor litt av et syn vi ser ut over beitene. 
Her er det rød/hvit, helhvit, grå, grå/hvit og 
sort/hvit. Helsort Galloway må kanskje være 
neste mål for Myren å skaffe seg.

Styrenytt
Styret har utarbeidet et forslag til avls-
plan, hvis den blir godkjent i TYR har vi 
også mulighet til å kåre dyr neste år.

Vi har også ambisjoner om å øke 
semin salget, i den forbindelse vil vi reklame-
re litt med tanke på krysning. En Galloway- 
kalv er rundt 30 kg ved fødsel og den gir 
kollet avkom, den er ideell å bruke på kviger 
hvis en ønsker liten kalv ved fødsel.

Kjøttkvalitet i toppklasse og god helse 
blir en bonus å ta med seg. 

Galloway foreningen er i god vekst og 
har nesten doblet medlemstallet siste 
året. Er du allerede medlem i TYR og 
interessert i rasen koster det kun 
kr 150,- / år ekstra å bli medlem i Gallo-
way i tillegg. Det er flere medlemsfor deler 
og mulig å tjene inn premien flere ganger 
gjennom f.eks. semintilskudd.
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Tenk smittevern også  
i beitesesongen

Smitte kan spres på fellesbeiter, utmarksbeiter 
og ikke minst felles transporter. Generelt 
gjelder det at jo større dyretetthet på beite, jo 
større risiko. Dersom besetningene har felles 
mjølking, drikkevannskilder og fôringsplasser 
øker også risikoen. 

Risiko for klauvspalteflegmone øker  
ved mye møkk, fukt og søle. God drenering, 
avgrensing av spesielt sølete områder og  
å flytte drikkevannskilder og fôringsplasser  
i løpet av beitesesongen kan redusere risiko 
for klauvspalteflegmone. Skarp stein og kvist 
kan skape sår i klauvspalten og gi klauvspalte-
flegmone. Gode drivveier er viktig. 

De samme anbefalingene for smittevern 
gjelder ved sambeiting som ved innkjøp av dyr. 
Det anbefales hovedsakelig å beite med 
besetninger med samme smittestatus som 
egen besetning. Alle besetninger på fellesbeite 
bør legge frem dokumentasjon på smitte-
status. For smittsomme klauvsjukdommer 
defineres lav-risiko besetninger som beset-
ninger som ikke har hatt digital dermatitt siste  
12 måneder etter minst én beskjæring, utført 
av profesjonell klauvskjærer, av alle kyr. 
Lav-risiko besetninger skal heller ikke ha hatt 
tilfeller av klauvspalteflegmone siste 6 md. 

Når det gjelder smitterisiko fra kviger der 
lakterende kyr har fått påvist DD, gjelder de 

samme prinsippene. Og jo mer separat 
vedkommende dyregruppe har stått fra den 
der digital dermatitt er påvist, jo lavere risiko. 
Kviger kan også ha DD, uavhengig av om de 
lakterende dyra har DD. Selv om risikoen for  
at de har det er større i besetninger der de 
voksne dyra har det. Kviger som skal på 
fellesbeite bør derfor også ha dokumentasjon 
på klauvhelsa. 

Eventuelle nylig innkjøpte dyr undersøkes  
i klauvboks før beiteslipp for å sikre at de ikke 
har smittsomme klauvsjukdommer som kan 
overføres til andre besetninger. 

Ved bruk av samme transportmiddel til  
og fra beite, bør denne reingjøres godt og 
desin fiseres før neste besetning.

Klauvene kan spyles og påføres desinfek-
sjon etter melking på fellesbeite, ev. kan det 
etableres rutine for fotbad. 

Rutinemessig observasjon av dyras 
 bevegelse og rygglinjer er viktig, også på beite, 
for å identifisere halte dyr på et tidlig tids-
punkt.

Risikoen for smitte kan reduseres noe 
dersom dyra med DD og sporadiske tilfeller av 
klauvspalteflegmone behandles og fotbades 
før beiteslipp og dersom dyr som har gått 
sammen med dem fotbades før innsett i fjøset 
på høsten. Fotbad kan også gjerne implemen-
teres og benyttes noen uker en periode etter 
innsett i besetninger som har vært eksponert 
for smitte. Men risikoen vil uansett alltid være 
der for at besetningen har blitt smittet.

Tekst: Åse Margrethe Sogstad 
spesialveterinær i Animalia, HT storfe

Smittsomme klauvsjukdommer som digital dermatitt (DD) 
og klauvspalteflegmone kan spre seg fra dyr til dyr og 
 besetning til besetning, også på beite.

Å slå seg ned i enga sammen med dyra gir en 
god anledning både til observasjon og lange 
tankerekker … Foto: Kim Viggo Weiby

Klauvspalteflengemone.  Foto: Hodneland
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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.
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Hovedsamarbeidspartnere på Staur

Bingesponsorer på Staur

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

www.iforwilliams.no
tlf. 62  34  41 41

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

Fjøssystemer 
tlf. 61 28 35 00

Fatland v/Axel Dønnum 
tlf. 976 92 650

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

epost: animalia@animalia.no

Vardevegen 50, 2072 Dal
tlf. 63 97 70 10

epost: furuseth@furuseth.no

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

www.norgesfor.no
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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 
svineprodusenten og gutta på kombinertlandslaget. 

   NORGESFÔR HEIER PÅ BEGGE!
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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


