
MEDLEMSBLAD 1-2019



 TYRmagasinet
Forsidebilde: 
Simmentalku med kalv hos  
Ingmund Skårland

Redaktør: 
Guro Alderslyst 
Tlf: 905 52 820 
E-post: ga@tyr.no
Annonsesalg:  
Arne-Henrik Sandnes 
Tlf: 995 18 760 
E-post: ahs@ahsmedia.no
Design, repro og trykk:  
Hamar Media, avd. Nydal
Annonsefrist nr. 2-2019: 
15. mars 2019
TYR: 
Storhamargata 44, 2317 Hamar 
Tlf: 952 90 855 
E-mail: tyr@tyr.no 
Web: www.tyr.no 

Styret
Styreleder 
Leif Helge Kongshaug 
Tlf: 930 63 642, styreleder@tyr.no
Nestleder: 
Erlig Gresseth
Tlf: 918 77 315, 
veistad@online.no
Styremedlemmer: 
Inger Johanne Bligaard, 
Tlf: 970 97 556 
inger.johanne.bligaard@live.no
Torill Helgerud 
Tlf: 419 00 504 
torillhelgerud@hotmail.com
Per Øivin Sola 
Tlf: 412 37 312 
sola@jahrengard.no
Per Ivar Laumann 
Tlf: 913 73 026 
p-ilau@online.no
1. vara Merethe Mørk 
Tlf: 993 99 144 
merethemork@gmail.com 

Administrasjon
Daglig leder: 
Oddbjørn Flataker 
Tlf: 909 30 883, oddbjorn@tyr.no
Avlsfagligansvarlig: 
Kristian Heggelund 
Tlf: 951 34 105, kristianh@tyr.no
Avlskonsulenter: 
Julie Vaagaasar 
Tlf: 907 93 957, juliev@tyr.nn
Solvei Cottis Hoff 
Tlf: 952 90 857, solvei@tyr.no
Avlsforsker: 
Katrine Haugaard 
Tlf: 46 91 35 44, katrine@tyr.no
Informasjonsansvarlig: 
Guro Alderslyst 
Tlf: 905 52 820, guro@tyr.no
Organisasjonsansvarlig: 
Eli Hveem Krogsti,  
Tlf: 917 40 525, elihk@tyr.no
Administrasjons- og  
prosjektmedarbeider: 
Christina Blakstad 
Tlf: 952 90 858, christina@tyr.no

MEDLEMSLAG I TYR

Raselag Leder

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

Norsk Blonde d’ Aquitaineforening Lasse Stæhr, tlf: 928 13 761, lass-s@online.no

Norsk Charolais Trond Vidar Berge, tlf: 913 68 034  
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

Norsk Høylandsfeforening Peter C.A Köller, tlf. 953 00 640 
highlandcattlenorge@gmail.com

Norsk Limousin Lars Erik Megarden, tlf: 917 41 198  
megarden@oppdal.no

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

Norsk Tiroler Grauvieh Forening Anders Aas, tlf: 454 01 671,  
post@tiroler.no

Regionlag Leder Sekretær

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

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

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

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

TYR Sogn og Fjordane Hogne Bjørkelund, tlf: 918 59 933, 
hogne.bjorkelund@bhogne.no

Tonje Heggertveit, tlf: 905 04 994, 
tonje.heggertveit@nortura.no

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

Hildur E. Brøvig, tlf: 950 20 392  
hildur.brovig@nortura.no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Karin Fuglestad, tlf: 480 11 629, 
Karin.Fuglestad@nortura.no

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

Natalie Mørken, tlf: 915 40 316,  
natalie.morken@nortura.no

TYR Trøndelag Rita Steinvik, tlf. 995 25 848 
ritasf@online.no

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

TYR Østfold Kjetil Tovsrud, tlf. 957 72 708 
kjetli.tovsrud@if.no

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

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

Liv Astrid Varlo, tlf: 481 92 911, 
liv.astrid.varlo@nortura.no

2 TYRmagasinet 1-2019



Skjebneåret for ammekua
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Rapporten fra «Teknisk beregningsutvalg» om 
klimagassutslipp fra norsk landbruk foreligger.
Landbruket må kutte kraftig. Et eksempel på 
tiltak er en betydelig reduksjon i antall amme-
kyr. Nesten en halvering fra dagens nivå, ned 
til 50 tusen ammekyr.

En avtale om hvordan jordbruket skal  
senke utslippene innen 2030, er planlagt 
ferdigstilt innen 1. april i år. I den nye 
regjerings erklæringen er det påpekt at  
det skal være en avtale basert på frivillighet. 

Og verden vil bedras. Mens TYR har hatt 
møte og arbeider med innspill til Bondelaget 
der ammekuas interesser blir ivaretatt, møtes 
folk fra hele verden i Davos for å diskutere 
klimatiltak. Paradokset er at disse kommer i 
hvert sitt privatfly, 1500 til sammen. Da Davos 
ikke har flyplass, blir disse igjen fraktet med 
helikopter til Davos. Imens sitter vi i TYR og 
prøver å få gehør for at det ikke er utslippene 
fra beitende storfe som er årsaken til klima-
endringene. Disse er en del av en biologisk 
prosess som har foregått i millioner av år. De 
siste 70 årene er antall storfe i Norge redusert 
fra 1,2 millioner til 870 tusen, en reduksjon på 
28 %. På samme tid har antall biler økt med 
2300 prosent i Norge. Flyreiser i verden har økt 
fra 17,4 millioner passasjerer til 3900 millioner 
passasjerer. Prognosen er en fordobling de 
neste 12 årene. 

Gunhild Stordalen, grunnlegger av EAT- 
stiftelsen, kan fortelle at hun også flyr privat, 
men hun kjøper seg «fri» med kjøp av klima-
kvoter.

Og slik fortsetter verden og vil bedras, 
mens ammekua er klimaverstingen.

I en leder er det ikke rom for å gå i detaljer  
i argumentasjonen for ammekua i norsk 
landbruk, men det er store svakheter og 
mangler i den tekniske beregningsrapporten.

I et åpent landskap som resultat av beiting, 
vil albedoeffekten, (refleksjon av solstråler) ha 
seks ganger redusert oppvarming i forhold til 
et gjengrodd landskap.

Metangassen som er den «verste» gassen 
fra storfe, er omregnet til CO-2 ekvivalenter, 
men det er ikke hensyntatt at metan har en 
levetid på 12 år, mens karbondioksyd har en 
levetid på 200 år!

Avlsarbeidet på kjøttfe har fokus på grov-
fôropptak og fôrutnyttelse. Økt effektivitet her 
gir redusert klimaavtrykk. Videre understrekes 
at klimaavtrykket på importert kjøtt er dobbelt 
så stort som norskprodusert kjøtt. 

Som dere forstår har TYR en stor oppgave i å 
påpeke feil og mangler. TYR skal argumentere 
saklig. Det er det som fører fram. Likevel er det 
skuffende å registrere at det er andre i landbruks-
familien som hopper på lette løsninger og er med 
på å underbygge ammekua som klimaversting. 

Så har vi debatten om rødt kjøtt og helse. 
Gjennomsnittlig inntak av rødt kjøtt ligger  
så vidt over maksanbefalingen i den norske 
befolkningen. Mange menn spiser en del mer, 
mens to av tre kvinner har et inntak i tråd med 
eller lavere enn maksbefalingen. For TYR er  
det viktig å argumentere for et variert kosthold  
i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger.

Et bærekraftig kosthold må ses i sammenheng 
med ressursgrunnlag, befolkningsvekst og 
matsikkerhet. I Norge er kun 3 % av det totale 
landarealet fulldyrka jord, hvorav 2/3 kun er egnet 
til grasproduksjon. Av dette igjen er omtrent 
halvparten svært gode beiter for husdyr.

For å utnytte disse store beiteressursene  
til matproduksjon i vårt karrige land, er vi 
 avhengige av drøvtyggere. Med robotiseringen  
i melkeproduksjon vil ammekua være løsningen 
når storfe skal utnytte beitene.

Det nærmer seg jordbruksforhandlinger. Det 
eneste det er underskudd av i markedet er 
storfekjøtt. Likevel blir det nevnt stadig oftere at 
«bremsene» må på. Hvis det med det menes at 
lønnsomheten i næringen ikke skal forbedres, er 
det skremmende. Referansebruk nr. 8, ammeku, 
hadde en nedgang i fjor på 23 000 kroner pr.
årsverk. Samtidig ligger ammekua ca. 90 000 
under melkebruket i inntekt. TYR sin oppgave 
blir å arbeide for å tette gapet.

Til dette trengs en organisasjon full av energi  
og samhold. Jeg vil gratulere alle med at vi nå 
har passert 2000 medlemmer. Den økte opp-
slutningen om TYR er et signal og en erkjennelse  
av det gode arbeidet som blir gjort av våre 
ansatte og en stimulans for oss tillitsvalgte om  
å stå på for TYR og ammekua sine interesser. 
Denne medvinden er god å ha i ryggen i 
skjebne året 2019. Alle gode krefter trengs  
når TYR skal overbevise om at Dagros er feil 
syndebukk i disse tider preget av at «det 
unormale skal være det normale».

Hilsen styreleder
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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

Fjøssystemers fangfront 

 

Fjøssystemer har den beste 
innredningen for storfe! 

 I samarbeid med verdens ledende produsent av innredning til storfe,  
har vi utviklet smarte løsninger som er både effektive og sikre.

Kontakt 
en av våre 
rådgivere!

Fjøssystemers port

www.fjossystemer.no
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Det er den enkelte oppdretter som via Storfekjøttkontrollen melder  
på aktuelle oksekalver til test. Dette må gjøres innen 08.05.19.

All påmelding er elektronisk. Det er slutt på at TYR sender ut 
påmeldings skjema til våre medlemmer med TYR-Magasinet.  
Men vi legger informasjon på www.tyr.no om hvordan en melder på  
i Storfekjøtt kontrollen. Ved påmelding skal det sendes inn hårprøve  
av oksekalven for avstamningskontroll, sammen med hårprøven 
sender du på vanlig måte skjema for avstamningskontroll. HUSK  
å melde på oksekalven i Storfekjøttkontrollen og kryss av for mulig 
testokse på avstammingskontrollskjemaet. 

Dersom det ikke er lagret biologisk materiale av mor og/eller far fra før, 
må dette også sendes inn. Oppdretter kan reservere seg mot stambok-
føring av oksen dersom den ikke blir tatt ut til test. Oppdretter betaler 
da bare for avstamningskontrollen.

Instruks for dette finnes på www.tyr.no. Hårprøvene må være mottatt 
hos Biobank innen to uker etter påmeldingsfristen.

Interessant avstamning?
Se oksekatalogen 2018 eller www.tyr.no for oversikt over hvilke okser  
vi ønsker å teste ut kommende sesong. Dersom du er usikker kan du 
kontakte fagansvarlig avl Kristian Heggelund på telefon 951 34 105, 
eller det respektive raselags avlsutvalg

Avlsverdiberegning
Opplysningene om dyret må være registrert i Storfekjøttkontrollen 
innen 31.03.2019 da det kjøres avlsverdiberegning 01.04.2019.  
For at okser skal være aktuelle for test må de ha avlsverdiberegning 

ved denne beregningen. Derfor er korrekt avstamning, fødselsdato  
og vekt svært viktige opplysninger som legges inn for kalven.

Påmelding
For at oksen skal være aktuell for test må følgende være oppfylt:
•   Oksen må være født mellom 21.12.18 og 31.03.19
•   Oksen må være stambokførbar og en av rasene Limousin, Charolais, 

Hereford, Aberdeen Angus eller Simmental
•   De ulike raselagene har kommet med ønsker om hvilke okser  

de ønsker å teste kalver etter. Prioriterte fedre er oppgitt i okse-
katalogen 2018. Kontakt TYR eller raselagets avlsutvalg dersom  
du trenger informasjon om dette

•   Oksen må være normalt eller lett født
•   Oksens fødselsvekt må ikke være for høy  

(se regelverk på www.tyr.no)
•   Oksen må være innmeldt i Storfekjøttkontrollen, ha innrapportert 

fødselsvekt og ha egen avlsverdi. Anbefalt forbokstav i 2019 er O
•   Regelverk for fenotypetest av Kjøttfe i Norge kan leses på www.tyr.no
•   Benyttet sæd og/eller embryo fra utlandet de siste fem år, samt 

levende importerte dyr i samme periode skal være importert  
i henhold til KOORIMPs regelverk. Utenlandsk sæd/embryo- 
importert etter 01.07.2011, skal ha oppfylt KOORIMPs tilleggs 
krav til dokumentasjon ved importtidspunktet

•   Besetningen kan ikke ha sæd/embryo som ikke overholder 
 KOORIMPS tilleggskrav til dokumentasjon på privat dunk

•   Besetningen skal ikke være pålagt veterinære restriksjoner eller hatt 
levende importerte dyr (født i utlandet) inn i besetning de siste tre år

•   Spørsmål rettes fagansvarlig avl Kristian Heggelund på 951 34 105 
eller kristianh@tyr.no

Har du en kommende 
TOPPOKSE?

71064 Hyper av Hånde 
Foto: Jan Arve Kristiansen, Geno
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Kalvingsbinge
Kalvingen bør skje i Kalvingsbinge, i naturen  
vil ei ku som skal kalve trekke seg litt bort  
fra flokken, men ikke lengre enn at hun har 
kontakt og vet hvor flokken er. Kalvingsbinge 
bør være 10 – 12 m2 og ingen vegger bør være 
kortere enn 3 m. Den bør ha fikseringsmulig-
het, slik som fangmulighet i front, og svingbar 
grind. Slik at det er mulig å arbeide trygt med 
kua, enten det er for å hjelpe kalven, eller om 
kua må melkes.

Det må være rent og tørt i kalvingsbingen, 
og det er godt for kalven å ha mye halm slik at 
den ligger lunt. Tørre og rene forhold reduserer 
risikoen for at kalven får i seg smittestoff som 
for eksempel kan gi diaréer eller betennelser. 
Spesielt uheldig er kombinasjonen av våte og 
urene forhold i tillegg til lite råmelk av dårlig 
kvalitet.

Det er fint om ku og kalv får være i kalvings-
bingen i 2 – 4 dager for å knytte bånd før de 
går i fellesbinger. Kyr med kalv bør ikke gå i 
felles binge med kyr som enda ikke har kalvet.  
Det er fordi eldre kalver kan amme ny kalvede 
kyr, og stjele råmelka fra de nyfødte kalvene.

Den uerstattelige råmelka
Råmelk er melka fra den første diinga etter 
kalving. Råmelk inneholder mye mer protein, 
energi, mineral og immunstoffer, IgG. God 
råmelk blir definert med innhold over 50 g IgG/l. 
Dette kan enkelt testes med Brix refrakto meter 
som kan bestilles på Animalia.no.

Kalvens viktige  
første dager

Immunstoffene i råmelka blir dannet i tiden 
før kalving, det er derfor denne første melka er 
så viktig. Kalven må ha råmelk så tidlig som 
mulig, og helst før 4 – 6 timer. Det er best å 
bruke egen fersk råmelk, råmelk fra fryselager 
er andre valg og ulike pastaer og råmelks 
 erstatninger er bare nødhjelp. De kalven som 
får dårlig råmelks tildeling, krever ekstra lunt 
og rent miljø.

Det lønner seg å fryse råmelk i små por-
sjoner, gjerne i flate plast poser med lynlås.  
Da går det raskere å tine.

Du kan berge en forkommen kalv ved  
å sonde 3 – 4 liter råmelk i den. Lær deg å 
sonde, det er ikke så vanskelig og trygt hvis 
det gjøres rett. Husk også på å ha rent utstyr 
klart, hygiene er viktig, og engangsutstyr skal 
bare brukes en gang.

For å sikre god og nok råmelk er det viktig 
med rett oppfôring før kalving. I den siste tiden 
før kalving trenger kyrne både mer energi og 
protein. Vitamin og mineral er nødvendig hele 
tiden, men ekstra viktig før kalving. Dette må 
spesielt de som i år fôrer med mye halm eller 
frøhøy være ekstra oppmerksom på.

Etter kalving må kua få det beste grovfôret 
og kraftfôr. Kyr som eter godt og er i pluss på 
energi balanse melker bedre, og kommer 
lettere i brunst.

Vanskelig og lang kalving
Langvarige kalvinger virker negativt, både ved 
at kyrne blir sliten og kommer seg senere på 

AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLENKALVEN – PRODUKTET I AMMEKUPRODUKSJON

En frisk og velfødd kalv, klar for god tilvekst  videre 
er grunnlaget for både videre avl og  økonomien  
for slakt. Det er også kjekkere å arbeide med raske 
friske dyr. I melkebesetninger er det blitt økende 
oppmerksomhet på betydningen av kalvestell, 
 tilvekst og ytelse senere i livet. Det er rimelig å anta 
at godt stell den første tiden har betydning for både 
tilvekst på okser og melkeevne på kviger.

beina og begynner å ete. Det kan også gi en 
slapp og nedkjølt kalv. Kroppstemperaturen 
kan falle med over 2 grader. 

En kald kalv kan både være indirekte årsak 
til kalvedød første levedøgn eller årsaken til 
betennelser og sykdom senere.  En kalv med 
lav kroppstemperatur har svakere sugerefleks, 
og sliter mer med å finne spenen. Det øker 
også risikoen for at de slikker i seg «møkk» før 

Kalv med dekken. Foto: Elisabeth Kluften

Tekst: Bernt Egil Elve
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KALVEN – PRODUKTET I AMMEKUPRODUKSJON

Kalvingsbinge med fiksering og grind til å arbeide trygt. Foto: Elisabeth Kluften

Kalvens alder Nedre kritiske temperatur

0 – 2 uker + 10 C

4 uker       0 C

3 måneder ÷ 10 C

Nedre kritiske temperatur er laveste 
 temperatur kalven tåler før det  koster  
ekstra energi å holde varmen.  
Ideell temperatur vil være noe høyere.

Nedre kritiske temperatur  
påvirkes av:
Kalvens alder
Type liggeunderlag
Lufthastighet/trekk
Ernæringsstatus
Pelslag
Helsestatus
Fuktighet

Tiltak for å berge alle kalvene
•   Gruppering av kyr
•   Passe hold ved kalving
•   Rett oppfôring før kalving
•   Tilsyn ved kalving
•   Sikre råmelks forsyning
•   Kalvingsproblemer gir lett
    – Dødfødsler
    – Svakfødte kalver
    – Dårlig råmelkopptak
•   Kalvegjømme og tilleggs- fôring
•   Godt reinhold
•   Overgang til beite
•   Snylterkontroll
•   Oppstalling etter avvenning.

råmelk. Tarmen er ekstra «åpen» for å ta opp 
antistoff de første timene etter fødsel, men det 
gjør også at bakterier og andre smittestoff 
lettere passerer fra tarm til blod.  

Lang kalving med mye stress kan også 
redusere kvaliteten på råmelka.

Det må være en plan for å få varmet opp 
kalver som har fått lav kroppstemperatur.  
Det finnes gode kjøpte kalve-kuvøser, det kan 
lages noe lignende selv, men vær obs på 
brannfare. Det kan også lages en ekstra lun 
plass med varmelamper, slik at kalven raskere 
får opp temperaturen.

Et dekken er også en god løsning for  
en nedkjølt kalv.

Etter kalving
Se til at kua kommer på beina og slikker 
kalven. Gi den gjerne vann, grovfôr og kraftfôr. 
Sjekk at juret er normalt og tørk av/vask jur og 
spener før kalven kommer på spenen. Dypp 
navlen til kalven med jodsprit, det kan fore-
bygge infeksjoner og senere leddbetennelser. 
Kalvene fra baklengsfødsel er spesielt utsatt 
fordi de ofte får en kort «navlestreng stump». 

Vei kalven, dette kan nå gjøres enkelt med de 
nye veieselene med vekt. Gi kalven øremerke 
og registrer fødsel i husdyrregisteret. De 
første dagene etter kalving er de beste for  
å prege kalven. Bruk gjerne tid på positiv 
kontakt, og unngå stress. Da får du mer 
håndterbare dyr hele livet. 

Kraftfôr og vann gir høyere tilvekst
Forsøk viser at tilgang til vann er viktig for  
å øke kalvens fôropptak. Kalvegjømmet bør 
ha tilgang til vann. Drikkekar bør gi minst  
3 liter vann/minutt.

Tidlig opptak av kraftfôr er positivt for å 
utvikle vom og drøvtygger funksjon tidlig. En 
kalv som bare får melk og grovfôr kan kanskje 
bruke 3 – 5 måneder på å utvikle vom. For  
en vårfødd kalv er den beste perioden av 
sommer beitet over før kalven er utviklet 
drøvtygger og kan utnytte graset godt. 

Når spedkalvene blir vant med kraftfôr,  
så er det lettere å få de til å ta kraftfôr på beite, 
og også senere ved avvenning. Det gjør at 
overgangene går bedre. Fôring er også en  
god anledning for positiv preging av dyra!

Foto: Elisabeth Kluften
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Planlegging av fødsel gjøres 
før bedekking hvor valg av okse 
tilpasses kviger og kyr, og gjen-
nom holdkontroll og mulighet 
for bevegelse i drektighetstida. 
Da vil de fleste kalvinger gå 
greit og uten behov for hjelp, 
men fra tid til annen kan vil det 
likevel oppstå fødselsvansker. 
Ved å undersøke kua i tide, kan 
en redde kalven, spare lidelse 
for kua og tungt arbeid for seg 
selv eller veterinæren.

Kalving og fødselshjelp

Fra hormon i hjernen til nyfødt kalv
I hypothalamus produseres et hormon som 
stimulerer hypofysen til å frigjøre FSH, folikkel-
stimulerende hormon. Dette gjør at follikkelen 
eller eggblæra vokser på eggstokken. Den 
produserer østrogen, og fra hjernen respon-
deres det med å sende ut LH, luteiniserende 
hormon, når egget er klart. Østrogenet er 
ansvarlig for de ytre brunsttymptomene og gjør 
livmora mer blodrik og klar til å ta imot et 
embryo. Egget slippes ned i egglederen, og der 
follikkelen satt, blir det et arr. Arret kalles «det 
gule legemet» og produserer progesteron. 
Dette hormonet gir signal tilbake til hjernen om 
å vente med videre eggstokkaktivitet og er 
viktig for å opprettholde drektigheten. Når 
egget befruktes og heftes til livmorslimhinnen, 
vil det gule legemet hos ku spille en viktig rolle 
gjennom hele drektigheten. Hvis kua får feber, 
blir utsatt for kraftig fryktreaksjon el., kan 
prostaglandin som da produseres, bryte ned 
det gule legemet og på den måten føre til abort.  
Normal kalv som er klar til fødsel, signaliserer 
ved økende kortisolverdier at tiden er inne. Kua 
responderer med bl.a. fylling av juret og hevelse 
og rødme i kjønnsåpningen. Det siste døgnet 
før fødsel vil senene bak i bekkenet bli slappe. 

Veene er det oxytocin som sørger for. Dette 
hormonet produseres også i hjernen, og har 
også betydning for at kua knytter seg til kalven 
og for nedgiving av melk.

Tekst og foto: Anne Hege Hunskaar Tajet

AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLENKALVEN – PRODUKTET I AMMEKUPRODUKSJON

Oversikt
Å notere inseminasjons-/bedekningstidspunkt 
er avgjørende for å ha oversikt. Drektighets-
tiden varierer noe mellom rasene fra NRF og 

❯❯❯

Slik ligger kalven i fødselskanalen om alt er normalt, med hode på forbeina.

Slik ser det ut om bare et bein har kommet frem.
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Aberdeen Angus på 280 dager til Limousin  
på 289 dager (+ / ÷ 10 dager).
 
Noter gjerne ned tidspunkt for forandringer mot 
fødsel, så er det enkelt å finne tilbake om en 
begynner å stusse på om alt er som det skal.  
Er senene bak i bekkenet slappe i mer enn to 
døgn uten at det skjer noe, er det grunn til å 
under søke kua. Det samme gjelder om det går 
mer enn to timer fra vasskalven kommer og 
kalven ikke er synlig i åpningen eller at det kan 
 registreres veer uten at det skjer noe mer. 

Gjør deg kjent 
At kua får greie seg selv ved normal fødsel, er  
å foretrekke, men kjenn forsiktig etter når det 
går for mye tid. Ligger kalven normalt? Vask kua 
bak og bruk hanske og rikelig med glidemiddel 
eller godt vasket arm. Optima pH gel kan 
redusere risiko for livmorbetennelse i tilfeller 
med behov for mer komplisert fødselshjelp. 

De fleste vil kjenne igjen klauver og hode, men 
hva om det er andre strukturer som ligger først 
i fødselsveien? Eller kanskje det ikke er noen 
kalv å kjenne som ved børslyng? Det er nyttig  
å gjøre seg litt kjent. Kjenn gjerne på en nyfødt 
kalv med lukkede øyne. Hva er forskjellen på 
fram- og bakbein? På frampart og bakpart?  
Vi ser det så lett når kalven står på gulvet,  
men når det ligger i livmora, er det mange  
som føler at kart og terreng ikke stemmer 
overens.

Normale forhold og albueholdning
Kalven kommer under normale forhold med 
frambeina først og hodet noen cm lenger bak. 
Dersom klauvene er på linje med mulen, er 
beina antakelig bøyd i albueleddet, og om-
kretsen rundt skuldrene blir vesentlig større. 
Fødselen lettes mye av å trekke med moderat 
kraft i ett og ett bein slik at beina strekkes ut. 

Rette framkneholdning
At kalven kommer med hodet og bare ett bein, 
er ikke så uvanlig. Ikke dra den ut uten å gjøre 
noe med dette! Akkurat som ved albueholdning, 
blir omkretsen rundt kalvens skuldre vesentlig 
større, og fødselen blir unødvendig tøff om en 
ikke får rettet feilstillingen. Hele beinet kan 
være strukket bakover, eller framkneet kan 
kjennes ved undersøkelse. Trekk framkneet opp 
slik at det ligger ved bekkeninngangen. Som 
regel er det plass nok til to armer i ei ku som 
skal ha ut en hel kalv, og det enkleste er å holde 
bak framkneet med den ene hånda mens en 
følger beinet ned med den andre og legger 
hånda rundt klauven. Ved å skyve framkneet 
inn mens en trekker klauven fram, beskyttes 
livmora mot unødig skade, og rettingen kan 
foregå med lite behov for plass. 

Rette haseholdning
Det samme gjelder bakbein. Hvis kalven 
kommer med ett bein og hale og hasespissen 
kan kjennes; trekk hasen litt opp mot bekken-
inngangen, følg beinet ned og legg hånda rundt 
klauven, skyv hasen inn mens klauven trekkes 
opp. Her er det større risiko for å skade livmora 
i overgangen mot bekkenet, så det er viktig  
å være forsiktig. 

Baklengs fødsel
Ved baklengs fødsel har vi litt dårligere tid enn 
ved framlengs fødsel fordi navlestrengen 
kommer i klem omtrent når bek kenet til kalven 
ligger i bekkenet til kua, og da går det ikke så 
lang tid før kalven begynner å puste. Slike 
kalver får lett fostervann i lungene. Kalven bør 
derfor raskt ut når den kommer til dette punk-
tet. Å vri kalven 180’ i bekkenet til kua, vil ofte 
gjøre at den passerer lettere. , og det kan være 
nyttig å henge den etter bakbeina over ei grind 
el. og massere godt nedover mot hodet mens 
en fjerner slim de første minuttene etter 
 førløsning.

AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLENKALVEN – PRODUKTET I AMMEKUPRODUKSJON

Albueholdninger

Om kalven kommer med et eller begge frambein bøyd, så må dette rettes – fødselen lettes ved å 
trekke moderat i ett og ett bein. Husk å holde rundt kløven slik at denne ikke skader fødselskanalen.
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    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 

Ring veterinær
Ikke alle feilstillinger er like enkle å rette opp, og ved tvillingfødsler kan det 
være vanskelig å avgjøre hvilke bein som tilhører hvilken kalv. Det aller 
viktigste er å kjenne om ting er normalt eller ikke slik at fødselshjelp 
settes i gang mens det fortsatt er noenlunde greit. Ring veterinæren om 

KALVEN – PRODUKTET I AMMEKUPRODUKSJON

Forskjell på bakbein og forbein er det greit å lære seg  – bakbeinet har 
en spiss hase.

Frambein, dette kan ligge bøyd.

du er usikker! Det er vesentlig enklere også for veterinæren å drive med 
fødselshjelp når det fortsatt er fostervann og plass i livmora og ku og kalv 
orker å hjelpe til, enn når en når det har blitt tørt og stramt med død kalv 
og sliten ku.
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Råmelk vet vi alle at er essensielt for det nyfødte liv.  
Denne artikkelen tar for seg noen gode råd i forhold  
til råmelkskvalitet – og hva er god kvalitet på råmelk?

Råmelkskvalitet hos  
norske melkekyr

Tilførsel av råmelk er svært viktig for en nyfødt 
kalv. Ikke bare er råmelka full av næring, men 
den inneholder også immunglobuliner som 
beskytter kalven fra infeksjoner. For å sikre 
optimal beskyttelse må råmelka være av god 
kvalitet. Men hva er god kvalitet og hva er det 
som påvirker denne? Johanne Sørby under-
søkte i sin masteroppgave råmelkskvalitet  
hos 167 kyr fra 19 besetninger i Ringsaker 
kommune. 

Råmelka har varierende kvalitet
Selv om råmelka er komplekst sammensatt 
med viktige næringsstoffer til den nyfødte 
kalven, måles kvaliteten i det første målet  
ved hjelp av konsentrasjonen av immun-
globulin G (IgG). Dette er det immunglobulinet 
det er mest av i råmelka. Noen uker før fødsel 
skjer en fascinerende oppkonsentrasjon av 
IgG i råmelka, direkte transportert fra kuas 
blod. Når kalven blir født, mangler den passiv 
immunitet og er dermed avhengig av at 
immunglobuliner absorberes fra råmelka.  
I Johanne Sørbys studie ble råmelka under-
søkt både med et digitalt refraktometer  
(se bilde) og ved Mastittlaboratoriet Molde. 
Resultatene viste et gjennomsnittlig IgG  
i råmelk på ca. 40 gram/liter, likt det som  
har blitt målt i tidligere undersøkelser. Ikke 
bare varierer IgG-innholdet i melka fra ku  
til ku, men også mellom besetninger. Dette 
har også blitt vist internasjonalt. 

Hva påvirker kvaliteten?
Råmelkas IgG innhold synker raskt med etter 
fødsel, her må en melke ut så tidlig som 

Gjennomsnittlig IgG  
hos norske kyr
43,9 gram/liter melk
(Tallet er et gjennomsnitt fra tre nylige 
råmelks-studier i Norge)

Et digitalt refraktometer (type: Milwaukee) kan 
raskt og enkelt brukes til å måle både råmelkas 
kvalitet samt nivået av immunstoffer i kalvens 
blod (blodprøve må tas av veterinær). Refrakto-
meteret kan være følsomt for lys og foruren-
sing i råmelka. Det er derfor viktig at melka 
blandes godt før prøvetaking slik at prøven blir 
representativ.

Foto: Johanne Sørby

AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLENKALVEN – PRODUKTET I AMMEKUPRODUKSJON

DENNE ARTIKKELEN stod 
på trykk i Buskap nr. 8-2018 
og har fokus mot melkekyr. 
Men råmelk er like viktig 
for ammekukalven, og 
TYR-magasinet velger å 
trykke denne da vi mener det 
er interessant lesning også 
for ammekubonden. Først 
når råmelkas kvalitet er målt 
med refraktometer vil det 
være mulig å vurdere hvor 
mye råmelk kalven skal ha 
og om det er grunn til  
å ta ekstra forholdsregler  
for akkurat denne kalven.

mulig. Hvis det lekker under/før fødsel bør 
dette samles opp. Generelt øker råmelks-
kvalitet med alder/antall kalvinger, men  
i likhet med Johanne Sørbys studie har flere 
norske studier vist at kyr i 2. laktasjon har 
lavere IgG nivåer i melka enn andre kyr. 
Årsaken til at det oppkonsentreres mindre IgG 
i råmelka hos 2.laktasjonskyr er ukjent, men 
prosjektet «Quality Calf» skal undersøke hvilke 
faktorer på individnivå som kan være asso-
siert med lavt IgG innhold. Kalvehelse-
prosjektet viste at intens fôring med kraftfôr 
fører til dårligere råmelkskvalitet, antakelig  
på grunn av økt melke mengde og fortynning. 
Råmelk produsert under vintermånedene 
hadde også dårligere kvalitet. Nedfryst råmelk 
av god kvalitet kan brukes dersom noen kyr 
produserer for lite råmelk, eller for råmelk med 
lite IgG. Sveriges Lantbruksuniversitet under-
søker nå genetiske faktorer som kan påvirke 
råmelkskvalitet og råmelksopptak.

Ett verktøy – mange bruksområder
Vi har en viktig jobb å gjøre for å forebygge 
sykdom og dårlig dyrevelferd blant kalvene 
våre. Dette gjelder enten kalvene skal selges, 
eller beholdes på gården. Hver eneste kalv 
skal få nok råmelk av god kvalitet, så fort som 
mulig etter fødsel. For å klare dette må man 
være på plass ved kalving. Først med kunn-
skap om råmelkas kvalitet vil det være mulig  
å estimere hvor mye råmelk kalven skal ha og 
om det er grunn til å ta ekstra forholdsregler 
for akkurat denne kalven. Et refraktometer er 
da et svært nyttig verktøy. Det gir, raskt og 
enkelt, en Brix-verdi som måles i prosent. 

Julie Føske Johnsen, Post Doc i forskergruppe dyrevelferd ved Veterinærinstituttet, 
julie.johnsen@vetinst.no
Johanne Sørby, praktiserende veterinær, Biri dyreklinikk
Åse MargretheSogstad, spesialveterinær Animalia
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Flere studier viser at dette er et godt indirekte 
mål på IgG. Marte Marie Taralrud viste i sin 
masteroppgave at man kan bruke refrakto-
meteret til å måle IgG i serum hos kalv også.  
I Johannes materiale var gjennomsnittlige 
Brix-verdier i melk 20 prosent (minimum  
10 prosent og maksimalt 30 prosent) som 
tilsvarer verdiene funnet av Knut Ingolf 
Dragset (Buskap nr. 6 i 2015). Brixverdien  
bør være minst 22 prosent.

Jo lavere Brix, jo mer råmelk
Når en har fått kunnskap om råmelkas 
kvalitet, er det lurt å estimere hvor mye råmelk 
kalven skal ha. Figuren under gir en god 
pekepinn. Verdier mellom 18 og 21 prosent 
indikerer at råmelka inneholder lavere konsen-
trasjon av IgG. I disse tilfellene er det nødven-
dig å gi kalven mer råmelk for at kalven skal få 
i seg 150 – 200 gram IgG. Tine Rådgiving 
anbefaler å tilby alle kalver minst fire liter 
råmelk av kjent god kvalitet, så raskt som 
mulig etter fødsel (helst innen 2 timer).

Når kalven skal gå med kua bør det sikres at 
kalven dier effektivt, eller gi ekstra råmelk på 
flaske. Har ikke mora god nok råmelk lønner 
det seg å tine råmelk med bedre kvalitet fra 
fryseren og gi dette til kalven.

Det trengs ny forskning
Det har vært vanlig å klassifisere råmelkas 
kvalitet som god eller dårlig avhengig av om 
IgG er henholdsvis høyere eller lavere enn en 
internasjonal standard på 50 gram/liter. Med 
denne standarden som utgangspunkt, har 
flere norske undersøkelser vist at over halv-
parten av de undersøkte råmelksprøvene har 
dårlig kvalitet. Det er mye mulig at de lave 
IgG-nivåene i råmelka reflekterer et lavere 
smittepress i Norge. Det er derfor nødvendig å 
etablere hva som er henholdsvis god og dårlig 
råmelkskvalitet under norske forhold. Vi retter 
søkelyset mot dette i prosjektet «Quality Calf». 
Til sjuende og sist er det IgG-innholdet i 
kalvens serum som beskytter mot sykdom 
under norske forhold som må legges til grunn.

Referanseliste kan fås ved henvendelse til førsteforfatter: julie.johnsen@vetinst.no

Brix-måling (%) IgG Bedømmelse

> 100 gram/liter Super kolostrum

> 22 % > 50 gram/liter God kolostrum

18 – 21 % > 27 %
Middels god råmelk. Kompenser med å hente  
god råmelk fra fryseren

< 17 % < 30 gram/liter Dårlig kolostrum – hent god råmelk I fryseren

Tabell 1. Sammenheng mellom Brix-verdier og råmelkskvalitet, tall hentet fra produsenten  
av Milwaukee digital refraktometer.

KALVEN – PRODUKTET I AMMEKUPRODUKSJON

Risiko for dårlig 
 råmelkskvalitet
•   Kyr I andre laktasjon
•   Lekkasje av råmelk
•   Lang tid fra fødsel til utmelking
•   Kalving på vinteren
•   Kraftig fôring med kraftfôr

Mor og barn på utmarksbeite – dette er nok kalv som har fått godt med råmelk.  Foto: TYR
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AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLENKALVEN – PRODUKTET I AMMEKUPRODUKSJON

Drøvtyggere utnytter norsk-
produsert fôr og beiteområder 
i inn- og utmark som ikke er 
egnet for alternativ mat-
produksjon, og spiller derfor 
en viktig rolle i vår nasjonale 
matproduksjon også i et 
 miljøperspektiv. 

Mesteparten av storfekjøttproduksjonen i 
Norge skjer på dyr fra mjølkeproduksjonsbruk. 
Selv om dyrehelsen generelt sett er meget 
god i Norge, brukes det en del antibiotika ved 
behandling av infeksjoner hos kalv og det er 
derfor all grunn til å se nærmere på kalve-
oppdrettet. 

Ledes av Veterinærinstituttet
Gjennom prosjektet QualityCalf, som ledes  
av Veterinærinstituttet, undersøker vi bedre 
metoder for fôring og stell av kalver, slik at de 
får en best mulig start i livet. Friske kalver har 
bedre velferd. De krever dessuten mindre 
arbeidsinnsats og ressurser for å nå slakte-
moden alder eller bli en god mjølkeku. Vi 
ønsker kalver som har motstandskraft mot 
infeksjoner og holder seg friske både som 
kalv og voksent dyr. Målet er at kalvene skal 
utvikle seg til funksjonelle drøvtyggere så 
snart de er modne for det, utnytter fôret godt 
og vokser raskt. Tidlig inntak av råmjølk av 
god kvalitet og i tilstrekkelige mengder er 
essensielt for kalvens helse de første leve-
ukene, der dødeligheten er høyest. Quality 
Calf-prosjektet undersøker råmjølkskvaliteten 
hos norske kyr, hvor vi har funnet stor varia-
sjon både mellom individuelle kyr og mellom 
gårder. Vi skal undersøke faktorer som 
påvirker dette. Vi undersøker også om kalvens 
immunstatus kan fastslås gjennom en prøve 
av spytt undersøkt i fjøset, i stedet for å ta en 

Nok kvalitetsmelk gir raskt voksende kalver
Vi vet at tilgang på mye mjølk av god kvalitet 
gir kalver som vokser raskt, slik man ser hos 
diekalver. Avvenning fra store mjølkemengder 
kan imidlertid være utfordrende og kan 
forårsake en midlertidig nedgang i vekstraten. 
Prosjektet skal teste en ny metode for avven-
ning fra store mjølkemengder og få dem over 
på fast føde uten at tilveksten reduseres. 
Metoden innebærer at avvenningen tilpasses 
hver enkelt kalv, både når det gjelder alder og 
nedtrappingshastighet. 

Prosjektet bidrar således til en bedre 
forståelse av samspillet mellom ung alder, 
fôring (råmjølk, mjølk og overgang til fast 
føde) og motstandskraft mot sjukdom.  
Prosjektet vil dermed bidra til en friskere 
storfepopulasjon og økt kvalitet, effektivitet og 
bærekraft i produksjonen. 

Prosjektet ledes av Veterinærinstituttet og 
har økonomisk støtte fra Tine, Fylkesmannens 
landbruksavdeling i fire fjellkommuner og 
Norgesfôr. I tillegg samarbeider prosjektet 
med Mattilsynet, Nortura, deLaval samt 
forskere ved NMBU og University of British 
Colombia i Canada.

blodprøve, noe som i så fall vil være et godt 
hjelpemiddel for gårdbrukerne.

Prosjektet har i samarbeid med Mattilsynet 
kartlagt hvordan mjølkefôring av kalv praktise-
res i norske mjølkekubesetninger, og resulta-
tene fra 500 gårder er under bearbeidelse. 
Mange gir kalvene vesentlig mindre mjølk enn 
anbefalt (p.t. 8 liter/dag) i første levemåned, 
før de er i stand til å kompensere for dette ved 
å spise mer kraftfôr.  Prosjektet skal også 
undersøke sammenhenger mellom mjølke-
mengde og helse seinere i dyrets liv. 

Prosjektet undersøker betydningen av 
porsjonsstørrelse, drikkehastighet og mjølkas 
temperatur på fordøyelsesfysiologien. Vi har 
gjennomført forsøk der vi har gitt mjølk tilsatt 
røntgenkontrast og undersøkt hvorvidt mjølka 
havner i løpen, der den skal, eller i vomma, 
hvor den kan forårsake diare og andre fordøy-
elsesplager. Kalver kan trygt drikke det de 
ønsker av kroppsvarm mjølk som er gitt med 
speneflaske (med liten smokkåpning) – enkel-
te kalver drakk opp mot 7 liter i ett mål uten at 
vi kunne spore rester i vomma. Vi har imidler-
tid ikke sett på langtidseffekter av så store 
porsjoner, og det vil være mer i tråd med 
naturlig fôropptak å dele dagsrasjonen på 
minst to porsjoner. Resultater fra betydning av 
drikkehastighet og mjølkas temperatur er 
under publisering. 

Tekst: Cecilie Medell

QUALITY CALF:

Et forskningsprosjekt om kalv

Aberdeen Angus kyr og kalv på beite. Foto: Grethe Ringdal
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DeLaval behandlingsfrontDeLaval fôringssystemerDeLaval sikkerhetsfangfronter

Optimale kjøttfefjøs
Vi tilbyr et komplett sortiment av løsninger for
god dyrevelferd – for at dine dyr skal ha et
bekvemt, sunt og produktivt liv. Ta kontakt med 
Felleskjøpets I-mek-selger for hjelp.
Du kan også lese mer på www.delaval.com,  
eller på www.felleskjopet.no/i-mek.

DeLaval 4-rørs teleskopgrind



Fødebingen

Fokus på kalven!
En frisk kalv i god tilvekst sikrer et godt 
resultat i ammekuproduksjonen. For å lykkes 
med kalven i en hektisk kalveperiode er det 
viktig med god planlegging gjennom året. 
Bedekning med riktig okse, riktig fôring 
gjennom drektigheta, med økt fokus på 
vitaminer og mineraler mot kalving. Ei balan-
sert og riktig fôring spesielt siste to månedene 
før kalving, påvirker spedkalvens livskraft, 
råmelks kvaliteten til kua. Gode renholdsruti-
ner i forbindelse med kalving reduserer faren 
for sjukdom på ku og kalv. Den viktigste 
oppgaven etter kalving er selvsagt å få i kalven 
rikelig med råmjølk av god kvalitet. Forsøk har 
vist at ca 1/3 av ammekukalvene får i seg for 
lite råmelk første levedøgn. Dette har STOR 
betydning for kalven både når det gjelder 
motstand mot sjukdom, men også tilvekst  
og utvikling av dyret, helt til voksen alder. 

Generelt
Renhold, god luft (ikke trekk) og godt liggeun-
derlag er en forutsetning. Halm er å foretrekk 
som underlag.

Det optimale er at kua får noen timer i 
bingen før selve kalvingen. I tillegg er det 
ønskelig at ku og kalv kan benytte fødebingen 
til navlestrengen på kalven er tørr.

Plassering
Kort avstand til fødebingen er å blir viktig. Det 
er derfor ønskelig med funksjonelle løsninger 
som bidrar til lett forflytting av kua over i 
fødebingen. Gode gjennomgangsporter er 
med å letter dette arbeidet (bilde 1). Det skal 
også være slik at fôring kan utføres uten mye 
arbeid. 

Fødebingen skal ha drikkekar. Godt lys bør 
også prioriteres med hensyn til kamera og 
arbeid knyttet til selve fødeavdelingen.

Utforming 
Fødebinge for enkeltindivid skal ha en stør-
relse på 8 – 10 kvadratmeter der korteste vegg 
er minimum 2,3 meter. I forbindelse med 
fødebingen skal det være fanghekk og gode 

Fødebingen, hjerte i ammeku produksjonen.  
Her  legges grunnlaget for neste  generasjon.

Tekst: Anders Bergum, Fagansvarlig storfe. Fjøssystemer

 

Gjennomgangsport

AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLENKALVEN – PRODUKTET I AMMEKUPRODUKSJON

Fig. 2. Prinsippskisse –  
fødebinge med fiksering

Kamera

❯❯❯

rømningsmuligheter. Det presiseres at lengden 
på fødebingen bør gi mulighet for god fødsels-
hjelp. Bør derfor være opp mot fire meter  
i dybde.

Jeg vil anbefale at fødebingen har 
behandlings grind slik at kua kan fikseres. 

Det er mange som tilbyr komponenter 
og utstyr i husdyrproduksjonen. Dette er 
folk med stor og god kunnskap innenfor 
det tema de jobber med. TYR Magasinet 
velger å også spørre slike tilbydere om 
artikler til bladet, men det betyr ikke at 
det er bare deres produkt som fungerer 
og er bra. I løpet av flere blader vil de 
fleste tilbydere på ett eller annet tids-
punkt bli spurt om å skrive. Red.

16 TYRmagasinet 1-2019



ANGUSAVTALEN 

Kontakt 
Nortura for mer 
informasjon om 
Angusavtalen:

48 12 04 00

A
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U
S

www.norskangus.no

Bruk Angus  som farrase og få opptil 7,5 kr per kg 
i tillegg på slaktet – også på halvkrysninger.

Bonus:
• Rasen med minst kalvingsvansker på melkebruket  = Økonomisk gevinst!

• 100% kollet avkom i krysningsavl  = Økonomisk gevinst!
• Kjøttfe rasen med kortest drektighetstid   = Økonomisk gevinst!

Ungokser 
fås som 

spermvital!

Eliteokse 74047 Ivar av Li: 
God på fødselsforløp. Bra på 
tilvekst og slaktevekt.  

Fødselsforløp på 
melkebruket, brukt på ku: 
98,2% uten kalvingsvansker!

Ungokse 74080 Hovin Milorg: 
Forventes og gi lette kalvinger og god 
produksjon på sine avkom.

Ungokse 74081 Manitu av Høystad: 
Forventes å nedarve meget gode 
moregenskaper og høy slakteproduksjon.
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Fødebinge Fødebinge Fødebinge Fødebinge

Fellesareal-talle

Fangfront

Fangfront Fangfront Fangfront Fangfront

Fellesareal tilknyttet enkeltfødebinger.

Behovet for fiksering melder seg før eller siden. 
Da er det godt å ha en fast installasjon som 
ivaretar dyrevelferden og sikkerheten. Eksempel 
vil være keisersnitt og hjelpe kalven for å suge. 
Se prinsippskisse (fig. 2).

I større besetninger kan det være et alternativ 
med en større binge som fungerer som opp-
samlingsareal for ammekyr før kalving. Denne 
bingen er lokalisert i tilknytting til enkeltbinger 
slik at det er raskt og enkelt å plukke ut enkelt-
kyr som kalver, se fig. 2. Der det er åpne gjødsel-
trekk er dette en god løsning da en kan redusere 
fare for kalving i gjødselrenne.

Rengjøring er også et viktig moment som man 
må tenke over. Er det lett å komme til med f.eks. 
minilaster er det raskt å skifte halm senga i bingen.

Andre hensyn som bør vektlegges
Vektregistrering (fødselsvekt) bør gjennom føres. 
Dette er viktig for avl i egen besetning og 
nasjonalt avlsarbeid. Kalvetralle med integrert 
vekt eller enkel transportabel vekt vil være til 
god hjelp. Se bilde av kalvtralle med vekt.

STORFEKALENDEREN

20
19

Klavetralle med vekt.

14.02.   Årsmøte TYR Buskerud

14.02. – 15.02.  
  Blond d'Aquitaine tur til landbruks- 

messen Mila i Malmø

16.02. Årsmøte Norsk Simmental

06.02. – 17.02. Årsmøte TYR Møre og Romsdal

19.02.  Kurs i Landbrukspolitikk –  
Norsk Landbrukssamvirke

21.02. Styremøte TYR

23.02. Årsmøte Norsk Tiroler

06.03. Norges Bondelag AU møte

18.03. Styremøte TYR

19.03. Styremøte TYR

19.03. – 20.03.  Årsmøte TYR, Hamar
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Anbefales brukt på NRF 

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

Hereford – en robust 
og rolig ressursutnytter!
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Robust: Minst dødfødsler og best overlevelsesevne 
på kalvene frem til avvenning!

Rolig: Rasen med desidert best lynne!

Ressursutnytter: Høyt grovfôropptak og god fôrutnyttelse!

Eliteokser:

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

NY

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

Nye ungokser:

Ved ønske om okser som er Homozygote kollet, så kan vi tilby:
Får avkom som helt sikkert er kollet.
Disse må bestilles hos Geno.

Ved ønske om okser som er Homozygote kollet, så kan vi tilby:
71081 James av Rindal PP
71082 Jala Jala PP av Hovde
71083 Jackson av Birkeli 366 PP

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

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

NY

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



Veks ammekalven din  
godt nok på beite?

Kalven er nøkkelen i ei god ammekudrift, og det 
er den som skal gi inntekter  i produksjonen og 
rekruttering av nye avlsdyr.  Ein avvendt kalv i 
god vekst per ammeku per år kan vera eit greitt 
mål. Tida på beite er som oftast ein sentral 
periode i ammekalven sitt liv. Beite er ein viktig 
og billig ressurs, og over 40 % av totalfôret i 
ammekuproduksjonen kan koma frå beite. Bruk 
av beite er også viktig for kulturlandskapet,  
det gir god dyrevelferd og fin reklame for norsk 
storfeproduksjon. Kalven er gjerne på beite 
opptil fem månader saman med mora. Sam-
spel ku og kalv og tilgang på beitegrøde 
gjennom sesongen er avgjerande for ein 
triveleg kalv med høge vekter ved avvenning.

Vektregistrering gir svar på morsevne  
og beitekvalitet
Registreringar i Storfekjøttkonrollen viser at 
det er 300 – 400 g i skilnad i dagleg tilvekst til 
200 dagars alder mellom den beste og den 
dårlegaste tredelen av buskapane innan rase.  
Ein stor del av denne tilveksten føregår på 
beite sidan dei fleste kjøttfekalvane blir fødde  
i perioden februar til mai. Tabell 1 viser gjen-
nomsnittleg tilvekst og vekt hos oksekalvar for 
nokre av dei mest vanlege rasane. I gjennom-
snitt veks kvigekalvar kring 10 % mindre enn 
oksekalvar. Kanskje du skal ha som mål at 
ammekalven hos deg veks minst like godt 
som snittet i Storfekjøttkontrollen? 
 

Ved fødsel blir 44 % av kalvane vogne, men det 
er berre 19 % av kalvane som får registrert 
vekt ved 200 dagars alder (Storfekjøttkontrol-
len 2017). Veging av kalven ved fødsel, beite-
slepp og avvenning vil gi god informasjon om 
morseigenskapar til kua, kvaliteten på fôr og 
beite og helsesituasjonen i flokken. Sidan 
kalven er det viktigaste produktet i ammeku-
produksjonen, kvifor er det så få produsentar 

som tar seg tid til å vega kalven?  Brystmål  
av 4 – 5 kvigekalvar/kviger før og etter beite-
sesongen vil gi god informasjon om oppdrettet 
er i rute.   

Næringsbehovet til ammekalven
Kalven har behov for energi (FEm), protein 
(AAT/PBV) og mineral både makromineral (Ca, 
P, Mg, K, Na, S, m.fl. ) og mikromineral (Se, J, 
Co, Fe, Zn, Mn, Cu, m.fl.) og vitamin særleg dei 
feittløyselege vitamina A, D og E. 

Det er ofte energi som er mest avgrensan-
de for vekst, spesielt på beite, men ubalanse i 
mineral- og vitaminforsyning hos mora, kan 
slå uheldig ut både på helse og tilvekst hos 
kalven.

Det er viktig å merka seg at mengde fôr og 
beite er like viktig å ha fokus på som kvaliteten. 
Både for kua og kalven må tilgang på beite-
grøde vera minst 25 % større enn det dyra tek 
opp dersom kua skal mjølka godt og kalven 
skal ta til seg nok næring frå mjølk eller beite.  Tabell 1. Tilvekst og korrigert vekter for handyr. Årsmelding for Storfekjøttkonrollen 2017. Animalia AS. 

Kalv på utmarksbeite. Foto: Håvard Steinshamn, NIBIO

AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLENKALVEN – PRODUKTET I AMMEKUPRODUKSJON

Tekst: Øystein Havrevoll
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KALVEN – PRODUKTET I AMMEKUPRODUKSJON

❯❯❯

Friske kalvar utan skade og parasittar veks 
etter den næringa dei får. Figur 1 viser 
eksempel på energibehov til vekst. Dei første 
2 – 3 månadene er mjølk frå mora hovudfôret.  
Seinare blir beite eller ekstra tilskot viktigare.  
For å halda opp tilveksten utover i beiteperio-
den, må kalven ha god tilgang på beitegras.  
Når kalven går lenge med dei vaksne kyrne på 
beite ut over hausten, blir fôropptaket ofte for 
lite til å veksa godt nok. Tidlegare avvenning 
eller la kalven få tilgang på kraftfôr frå auto-
mat kan retta på slik næringssvikt. 

Samspel ku og kalv 
Ei ku med gode morseigenskapar som har 
rikeleg tilgang på godt beite og reint og friskt 
vatn er gull verdt for kalven. Samspelet 
mellom ku og kalv og resten av flokken har 
mykje å seia om kalven skal veksa godt på 
beite.  Her er «eksempelets makt» viktig for at 
kalven skal læra seg gode beitevanar, spesielt 
er dette nyttig for kvigekalven som skal 

Tilleggsfôring på beite
Det er mange som brukar kraftfôrautomat  
til kalv på beite. Næringsmessig betyr ikkje 
kraftfôrtildeling så mykje dei 2 – 3 første 
månadene om mora mjølkar bra, men det 
sikrar tilveksten utover beiteperioden når 
kalven blir eldre og tilgang på mjølk eller beite 
er mindre.  Erfaringar syner også at kalvar 
som tillegg av kraftfôr ein periode inne og på 
vårbeite, lettare begynnar å eta kraftfôr etter 
avvenning. Ulempa er at fri tilgang på kraftfôr 
vil gi ei dyrare fôring og føra til at kalven viser 
mindre interesse for beiteopptak.  

NIBIO og Nortura gjennomførte forsøk med 
22 ammekalvar i Gausdal i 2008 der halv-
parten av kalvane i buskapen fekk kraftfôr  
frå automat fram til fjellsending av dyra kring 
20. juni, mens den andre halvparten ikkje fekk 
tilskot, sjå tabell 2. 

Figur 1. Eksempel på energibehov hos ein angus oksekalv som skal bli 
280 kg ved 7 mnd. alder.

STN som ammekyr på fjellbeite i Grimsdalen.
Foto: Håvard Steinshamn, NIBIO

rekruttera buskapen. Tamme og rolege mordyr 
vil ofte føra til at ein får bra kontakt med 
kalvane også. Å gå med kraftfôrbøtta for å gi 
ein smak til dyra så ofte ein kan, vil vera ei god 
investering når ein seinare skal flytta flokken 
på innmarksbeite eller sanka dyr i utmarka. 
Kuflokken med kalvar  vil gjerne ha ly for regn 
og vind og tilgang til skugge på varme sol-
dagar. Dette er mest viktig å tenkja på når dyra 
går på innmark utan å kunna gå under tak. 

Tilsyn
Kalven har behov for tilsyn på beite helst kvar 
dag om våren og minst ein gong i veka på 
utmarksbeite. Unge dyr er gode til å visa 
kroppssignal på om dei er friske og trivest eller 
stir med sjukdom. Ved å oppdaga sjukdom, 
skade eller manglar tidleg og å handla raskt, 
kan ein spara store summar i ein ammeku-
flokk. God kontakt med kalv og ku gir tillitsfulle 
dyr som gjer handtering lettare seinare både 
ute og inne i fjøset. 

Kyr som koser seg på beite.

Alder, mnd. 
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AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLENKALVEN – PRODUKTET I AMMEKUPRODUKSJON

Ingen av kalvane fekk kraftfôr på utmarks beite. Men skilnad i tilvekst 
mellom gruppene held seg ut over heile sommaren. Ein god start er viktig 
for kalven. 

Beite er bra for kulturlandskapet også.

Tabell 2. Ammekalvar med eller utan kraftfôr fram til utmarksbeite.  
Ca. 60 kg kraftfôr per kalv per kalv (Steinshamn m.fl. 2010).

Kva tilvekst kan ein venta på beite
Når kalven er frisk og fri for skadar og parasittar, er det tilgang på 
næring som bestemmer tilveksten. Men potensiale for vekst ut frå 
genetikk, alder,  kjønn og rase  vil virka inn på fôropptaket.

På gode innmarksbeite bør ein kunna rekna med 1100 – 1200 gram  
i dagleg tilvekst på ammekalven i snitt for heile beitesesongen frå 
mai til september. Ungdyr som ikkje ammar eller får tilskot bør kunna 
veksa 500 – 700 gram per dag på berre beite. Dersom ammekyr går 
på det same kulturbeitet heile sesongen utan gjødsling og pussing, 
blir fort tilveksten på kalven under 1000 gram per dag. 

I utmarka vil ofte tilveksten bli litt lågare enn på innmark. Men det  
er mange døme på at produsentar oppnår kalvetilvekst på 1100 –  
1200 g/dag i snitt for 2,5 – 3 månader i utmarka. Rolege dyr på 
utmarksbeite er teikn på god tilgang på beitegrøde. Men kuflokkane 
lagar seg ofte faste rundar i utmarka og kjem med jamne mellomrom 
attende til salteplas sar og sætervangar. Mange dyr i forhold til 
beitekapasitet, tørke, sopp eller rovdyr i beitet fører til at dyra streifer 
meir eller blir meir urolege. Veret kan også spela ei rolle for tilveksten 
hos kalven, sjå figur 2. 
 

Slutten av beiteperioden
Når ikkje beitet blir pussa og gjødsla med jamne mellomrom, vil 
kvaliteten på beite gå betydeleg ned utover i august og september. 
Det same gjeld utmarksbeite. Ein kalv som er født i februar – mars  
vil som regel få lite mjølk frå mor si på denne tida. Kalven bør då få 
ekstra tilskot i form av kraftfôr for å halda oppe tilveksten. Alternativ 
er å ta kalven frå mora. Men det er sterke bindingar mellom ku og kalv, 
og å skilja desse to vil føra til mykje stress og rauting nokre dagar.  
I Kanada har dei i forsøk redusert dette stresset med to stegs av-
venning. I første omgang får kalven gå med mora, men utan å få 
suga. Etter eit par veker blir kalven tatt i frå og plassert på eigne  
beite eller bingar.
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KALVEN – PRODUKTET I AMMEKUPRODUKSJON

Figur 2. Tilvekst hos 102 ammekalvar på beite sommaren 2006 og 2007. 
Forsøk i Sør- Gudbrandsdal. (NIBIO/Nortura).

Lykke til med ammekalven på beite. Hugs vektregistrering!

www.fiska.no

FISKÅ MØLLE 
ROGALAND  
Tlf. 51 74 33 00

FISKÅ MØLLE 
ETNE  
Tlf. 53 77 13 77

FISKÅ MØLLE 
TRØNDELAG  
Tlf. 73 85 90 60

FISKÅ MØLLE
FLISA 
Tlf. 62 95 54 44

BEDRE TILVEKST

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

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

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

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

vommiljø
• Tørrere binger, renere dyr

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

Nytt år gir nye muligheter sies 
det, men det gir også muligheter 
for å oppsummere det forrige 
året. I avlsarbeid tar det lang tid 
å se resultater og man må være 
tålmodig. Vi kan gjøre mange 
antagelser om hvordan ulike 
 okser vil bli brukt, men det er 
først når vi kan se på statistik-
ken over bruk at vi har det ende-
lige svaret. Derfor er det alltid 
spennende når vi får grunnlaget 
til oksebarometeret. I oksebaro-
meteret har vi listet opp de fem 
mest brukte oksene i de ulike 
kategoriene eliteokser, ungokser 
og import okser.  Tallene baserer 
seg på rapporterte insemine-
ringer på ammeku og melkeku 
for seminåret 2018.

Eliteokser
KB Granit er den mest brukte eliteoksen i 
2018. Han har stått som anbefalt charolais-
okse i bruksdyrkrysning med NRF i Geno sin 
okse katalog. I tillegg til å være den mest 
brukte eliteoksen i 2018 er han også den 
oksen som har flest insemineringer i renrase-
populasjonen. Gulli av Stustad er den oksen 
som er brukt mest i egen populasjonen. Han 
er brukt på ca.6 % av den raserene popula-
sjonen av Simmental. De aller fleste oksene 
ligger på en bruk på mellom 0 og 2 % av 
populasjonen. 

Ungokser
Sorterer vi alle kjøttfeoksene etter antall 
insemineringer er det faktisk hele 15 ungokser 
blant de 20 mest brukte oksene. Lampard av 
Flittie troner høyest av alle seminoksene med 
1585 insemineringer. Det er tydelig at ungokse-
ne brukes mye i bruksdyrkrysning med NRF. 
Lampard av Flittie er og nest mest brukt i 
renrasepopulasjonen. En tommelfingerregel for 
god avkomsgransking er minimum 250 avkom 
i renrasepopulasjonen etter hver ungokse. Det 
er faktisk bare Lampard som har mulighet til  
å få så mange avkom etter seminåret 2018. 
Kravet til ungoksebruk er økt fra 10 til 20 % for 
å oppnå status som aktiv avlsbesetning i 2020. 
Dette er et direkte tiltak for å bedre avkoms-
granskingen i den norske kjøttfeavlen.

Semin-
nummer Navn Rase Antall 

 insemineringer
Antall insemineringer 
≥75% raserene mordyr

70104 KB Granit Charolais 1363 378

72091 Farmann av Dovre Limousin 799 118

73077 Gulli av Stustad Kjøttsimmental 457 176

70118 Henrik av Huser Charolais 428 161

74039 Li's Great Tigre Aberdeen Angus 392 133

Semin-
nummer Navn Rase Antall 

 insemineringer
Antall insemineringer 
≥75% raserene mordyr

70176 Lampard av Flittie Charolais 1585 311

70173 Laffen av Lauvstad Charolais 1502 246

72216 Lex Luthor PP av Søstuen Limousin 1251 183

71096 Loke av Knirk Hereford 1192 230

70174 Laban av Stang Charolais 1187 194

Tabell 1: de fem mest brukte eliteoksene i 2018. Antall insemineringer totalt er semindoser brukt 
på ammekyr og mjølkekyr av alle raser. Antall insemineringer på ≥75 % (75 – 100%) raserene mor-
dyr er på samme rase som oksen.

Tabell 2: de fem mest brukte ungoksene i 2018. Antall insemineringer totalt er semindoser brukt 
på ammekyr og mjølkekyr av alle raser. Antall insemineringer på ≥75 % (75 – 100 %) raserene 
mordyr er på samme rase som oksen.

70176 Lampard av Flittie Foto: Jan Arve Kristiansen, Geno

Avlskonsulent – TYR
Tekst: Solvei Cottis Hoff
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Vi har også en okse som er kjønnsseparert, for å gi oksekalver,  
kontakt raseforeningen for mer informasjon.

75034 Gaelic
Ny import. Fransk eliteokse med gode mor-
egen skaper. Gir døtre med god kalvings-
evne, mye mjølk og muskelutvikling. 
 Anmerkning for ekstra snill og håndterbar.

75029 Fuxeen
Eliteokse 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.

Gaelic

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: Lasse Stær, tlf. 928 13 761 | Kåre Anders Ingeborgrud, tlf. 905 65 296
Lars Arne Bakkken, tlf. 992 71 778 | Magnus Johnsen, tlf. 971 92 068

Må bestilles fra Geno i god tid
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Figur 12: Gjennomsnittlig slakteklasse for Ung okse
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Slakteklasse

2015 2016 2017

Hereford

Charolais

Aberd. Angus

Limousin

Kj.simmental

NRF

Blonde d’Aqui.

Krysn. Ekst.

Krysn. Int.

Tabell 12: Slakteresultater Ung okse

Rase Antall slakt Slaktevekt 
(kg) Klasse Fettgruppe Alder v/slakt 

(mnd)
Slaktetilvekst 

(g/dag)

Hereford 2 828 300 6,7 (R-) 7,7 (3 ) 16,9 544

Charolais 5 734 372 9,1 (R+) 6,2 (2+) 16,9 680

Aberdeen Angus 1 826 298 7,1(R-) 7,8 (3 ) 17,1 536

Limousin 4 110 343 9,9 (U-) 5,8 (2+) 15,8 672

Kjøttsimmental 977 360 8,2 (R ) 6,5 (3-) 16,6 683

Blonde d'Aquitaine 195 400 10,0 (U-) 4,7 (2 ) 17,5 750

Highland 174 154 4,3 (O-) 4,6 (2 ) 17,4 276

Tiroler Grauvieh 316 303 7,5 (R ) 6,1 (2+) 17,1 554

NRF 19 787 315 5,3 (O ) 6,6 (3-) 17,6 561

Krysning, ekstensiv 2 957 317 6,8 (R-) 7,1 (3-) 17,0 602

Krysning, intensiv 5 314 356 8,5 (R+) 6,6 (3-) 16,9 661

Snitt/sum 43 533 329 7,0 (R-) 6,6 (3-) 16,7 643

SLAKTERESULTATER

Foto: Marit Elisabeth Fiskebekk

Statistisk det mest økonomiske valget

Figur 12: Gjennomsnittlig slakteklasse for Ung okse
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Figur 10: Spredning av kalvingene gjennom året, regionvis

Figur 9: Kalvingsvansker pr rase
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Foto: Caroline Roka

Kilde: Årsmelding 2017 – Animalia

OKSEBAROMETERET

Semin-
nr. Navn Rase Antall   

insemineringer Nasjo nalitet

70127 Bastion Charolais 196 Frankrike

70154 Cabrel Charolais 145 Frankrike

73126 VB Unne Simmental 122 Sverige

70177 Guiness PP Charolais 115 Frankrike

70143
Cedardale 
 Yellowstone 25Y

Charolais 107 Canada

Semin-
nr. Navn Rase Antall   

insemineringer Nasjonalitet

75028 BABS Goliat PP Blonde d'Aguitaine 100 Danmark

75029 Fuxeen Blonde d'Aguitaine 86 Frankrike

75024 Anis Blonde d'Aguitaine 78 Frankrike

76058 Salvador Tiroler Grauvieh 72 Østerrike

79504
Cairnsmore 
Fergus

Galloway 57 Storbritannia

Tabell 3: De fem mest brukte importoksene  
med nasjonalt avlsarbeid i 2018

Tabell 4: De fem mest brukte importoksene  
uten nasjonalt avlsarbeid i 2018

Importokser med nasjonalt avlsarbeid
De norske populasjonene er relativt små, så for å opprettholde den 
genetiske variasjonen importeres det semin av noen okser hvert år. 
Importoksene skal bidra positivt i avlsarbeidet og skal samsvare med 
de norske avlsmålene. Charolais er den største rasen i Norge med 
17 777 raserene mordyr registrert i Storfekjøttkontrollen i 2017. Sånn 
sett er det naturlig at Charolais troner listene i denne tabellen også.

Importokser uten nasjonalt avlsarbeid
TYR har organisert import av fem raser som ikke har store nok popula-
sjoner til at det er mulig å drive nasjonal avl. Disse rasene er Belted 
Galloway, Tiroler Grauvieh, Blonde d'Aquitaine, Highland Cattle og 
Dexter. De tre mest brukte oksene i denne kategorien er av rasen 
Blonde d’Aguitaine. Blonde er en intensiv rase og en del melkeprodu-
senter bruker Blonde d’Aguitaine i krysning med NRF. De andre fire 
rasene er mer ekstensive raser.
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Stambok-
nummer Navn Eier Født Far Morfar Total- 

Indeks
Fodsel-
Indeks

Prod-
Indeks

Mor-
Indeks

 ANGUS
32459 Gloria av Grani S. E. Østmoe 2011 CAN 1469322 HF EL TIGRE 28U NOR 54295 av Grani 124 101 114 155
48997 Julie  av Funnaune Magnus Ness 2014 AUS HIOE8 AYRVALE BARTEL E8 GBR 560308200281 WEDDERLIE NETMARK A281 119 108 105 152
37254 Julie av Høystad S. E. Østmoe 2014 AUS HIOE8 AYRVALE BARTEL E8 CAN 1469322 HF EL TIGRE 28U 134 110 121 151
49776 Av Selotten Øystein Furnes 2015 NOR 58891 Horgen NOR 74028 Emil av Lillebakken 121 106 112 136
36615 Hanne av Kyllingmo Tore Kyllingmo 2012 NOR 58263 Fredrik av Bognes NOR 54795 ASVO 103 95 100 134
30823 Ester fra Li G. B Halstensgård 2009 NOR 55883 Kronborg Design NOR74001 Arctic›s Samson 107 105 99 133
33983 Goselin av Bognes Per Ivar Laumann 2011 NOR 74011 Hovin Velixir NOR 55047 Hovin Arrow 122 95 121 131
28572 Erna av Bognes Per Ivar Laumann 2009 NOR 55047 Hovin Arrow NOR 53755 Kincaid ET av Dagrød 117 110 108 131
39122 Inga av Nordstu Ståle Westby 2013 GBR 562121200610 BLACKHAUGH TIME F610 NOR 55045 Horgen Arapahoe 123 97 121 130
39235  Julie av Grani Harald Dahl 2014 NOR 74039 Li›s Great Tigre NOR 74025 Dunder av Bognes 110 102 104 130

 CHAROLAIS
26010 Dolly av Lenna Hans Martin Graarud 2008 NOR 70010 Tayler av Oppegård NOR 7050 Av Jorkjenn 149 105 130 151
21681 ELEONORE AV SØNDRE ÅRØ Dagfin Henriksen 2005 FRA 5897127519 NOVOTEL NOR 50525 Leon av Finsrud 134 109 114 147
34299 EMERAUDE av Stang BE og K Mattingsdal 2012 NOR 56586 Douglas av Sørbraate NOR 51733 Nickodemus av Stang 114 99 100 146
34174 DOLLY av Stang BE og K Mattingsdal 2012 NOR 56586 Douglas av Sørbraate FRA 7120608354 ORIGINAL 122 107 105 142
37747 Staddeland Gård DA 2013 NOR 57245 Embrino ET av Høyfjell NOR 70010 Tayler av Oppegård 120 110 101 140
39589 Team Hermansen 2013 NOR 57245 Embrino ET av Høyfjell NOR 70050 Blendon av Dillerud 112 105 98 136
30587 Kristina Følling 2010 NOR 57123 Denver NOR 54289 Elling av Veistad 117 117 96 134
34257 Frances Hans Martin Graarud 2010 NOR 56723 Disney av Lenna NOR 9665 Ordiego av Raanaas 136 107 121 133
32121 KB DOLORES 570 Kåre Andersen 2011 NOR 57304 KB ENZO 494 SWE 59606 BEST AV BACKAGÅRDEN 126 104 114 133

101796 Hamremoen Øystein Finsrud 2014 GBR MBM0038543 BLELACK DIGGER 50531 Lukkas av Bjørkelund 123 95 115 133
 HEREFORD

100016 June Bogstad Gård 2014 NOR 71059 Gard av Kleivi NOR 71037 Dean av Aaland 119 111 101 149
38491 Jalta Av Løsnes Kjell Kaurstad 2014 NOR 71059 Gard av Kleivi NOR 56523 114 104 102 142
37385 QUEEN JOLENE AV DESET Deset Hereford 2014 NOR 71058 Gullars av Kleivi NOR 71031 Cesar av Kleivi 128 100 121 140
37868 JENNY AV EIKENES Lars Ivar Haugo 2014 NOR 71059 Gard av Kleivi NOR 55304 Balder av Øygarden 105 99 96 139
36031 Indy av Vestgård Tord Fuglem 2012 NOR 71033 Gard av Kleivi NOR 71015 Victor av Skjatvet 133 95 131 138
48813 Roberta av Rindal Oddvar Sandnes 2014 NOR 71058 Gullars av Kleivi CAN C02880797 CCR 57G STAMINA ET 199S 110 100 101 138
36537 QUEEN AV DESET Deset Hereford 2012 CAN C02914227 SQUARE-D DIESEL 957U NOR 56600 COLUMBI BULL 1 AV DESET 131 109 121 132
33254 HEIDI ET av Kleivi Finn Arne Askje 2012 CAN C02914227 SQUARE-D DIESEL 957U CAN C02726599 ONONDAGA STOCKMASTER 3J 116 102 109 129
39567 Barbro Thor Arne Treholt 2014 NOR 71058 Gullars av Kleivi NOR 58197 Fedon av Rindal 110 98 105 129
25740 Bertine av Mo Per Ola Storbæk 2006 NOR 54481 Villy av Skaare NOR 71002 Claus av Søndre Årø 110 98 104 129

 L IMOUSIN
47295 Jessica av Viersdalen Leif Hartveit 2014 NOR 60637 Hector ET av Viersdalen FRA 1524489896 ULYS-MN 124 96 120 137
38747 Greftegreff Kai Ove Kleiven 2012 NOR 55631 Bergtor av Dovre NOR 52384 PANIDES 123 97 118 135

100816 av Lofthus Karl G. Lofthus 2015 NOR 56927 Drott av Høiby NOR 54508 TOM 111 100 104 135
33321 Geneviev av Flatmo A og M Sandnes 2010 NOR 56391 Milord av Eide NOR 9233 Pan av Weng 124 106 114 134
32666 Huldra Bjørn Aasen 2009 NOR 54910 Victor av Helgum NOR 52577 Rambo 106 101 98 134
33314 Mika av Flatmo A og M Sandnes 2010 NOR 56391 Milord av Eide NOR 53248 SILLEJORD SCORPIO 119 100 113 133
39146 Bavardazze Bjørn Aasen 2014 FRA 2257773618 BAVARDAGE FRA 1931412178 USKUDAR 121 95 119 132
33316 Fantastic av Flatmo A og M Sandnes 2010 NOR 56391 Milord av Eide NOR 54799 Bostic av Eide 119 98 114 132
39602 av Lofthus Karl G. Lofthus 2012 NOR 56927 Drott av Høiby NOR 51511 NILS 107 96 103 130
39339 Gunvår Gyrd Nannestad 2014 NOR 72118 Gerhard av Gautestad NOR 72065 Dentatus av Dovre 102 97 97 130

 S IMMENTAL
39200 Ive av Nes P Linda Engebretsen 2013 NOR 73069 Frost P av Telneset NOR 73030 Valiant av Solnes 112 95 105 135
38046 Inga av hegnes Frode Størseth 2013 NOR 73077 Gulli av Stustad NOR 73039 Brasil P ET av Almanaunet 128 108 115 130
38106 Nes Bjarte Nes 2014 NOR 73069 Frost P av Telneset NOR 73029 Vegard av Stubberud 112 106 99 127

103184 Magda av hegnes Arne Bilden 2017 NOR 73077 Gulli av Stustad NOR 56612 Lynum Aslak 121 114 104 125
48596 Utistu Hanne Thorshov Igsi 2014 NOR 58097 Findus av Nes P NOR 55636 Burre av Nes P 106 97 100 124
48613 Utistu Hanne Thorshov Igsi 2014 NOR 58097 Findus av Nes P NOR 55636 Burre av Nes P 107 101 99 123
37221 Juli av Hakedal Hakedals Verk 2014 NOR 58741 Fabian av Hovde NOR 53953 105 98 100 123

102944 Lami P av Solnes Håkon Marius Kvæken 2016 NOR 58097 Findus av Nes P DNK 036545-00514 HOLM ULRICK P 103 98 98 122
37136 Jessica av Bjørvang Iver Fossum 2014 NOR 73046 Cadett av Stustad NOR 57935 117 97 114 121
48584 Kasey av Hakedal Hakedals Verk 2015 NOR 58741 Fabian av Hovde NOR 73036 Apollo av Nes 108 100 102 121

Mordyrlister basert på siste 
avlsverdikjøring i 2018

For tredje gang publiserer TYR mordyrlister for de fem rasene det drives 
 nasjonal avl på. Hovedgrunnen til at vi gjør dette er for å sette fokus på 
 moregenskaper. Dette er et meget viktig element i kjøttfeavlen. Uten nok  
mjølk til kalven, og et normalt kalvingsforløp på kua, kan vi glemme å ha  
en god produksjon og en frisk kalv som skal gi inntekter til bonden.

Noen kriterier er satt for at kyr skal komme på listen:

•   Kyrne må være stambokført og født senest i 2017.
•   Totalindeks og alle tre delindekser må være publisert på dyret.
•   Totalindeksen må være 100 eller høyere.
•   Produksjonsindeksen må være 95 eller høyere.
•   Fødselsindeksen må være 95 eller høyere.
•   Kyrne må være aktive og innmeldt i Storfekjøttkontrollen.

Når kravene er oppfylt er kyrne rangert etter morindeksen og deretter total-
indeksen dersom morindeksen er lik mellom to eller flere kyr. Vi publiserer  
de ti beste kyrne i hver rase her. På våre nettsider vil vi publisere de 50 høgest 
rangerte kyr for hver rase basert på ovennevnte kriterier.

Hvor mange kyr oppfyller kravene for hver rase:

Det er litt artig å studere disse listene fra år til år. Vi ser at enkelte kyr går igjen  
i listene fra år til år. Og vi ser også at det er enkelte okser som dominerer listene 
med sine døtre. 

Er det sånn at noen av disse kyrne som dominerer i toppen av listene har avkom  
i den nasjonale avlen? Det er det så absolutt!

Kua som står øverst på listen for Simmental, 39200 Ive av Nes er mor til semin-
oksen 73121 Liksom P av Søråsen. Og kua som står på plass nummer 9 for 
samme rase er mor til testoksen 31692 Nachos av Bjørvang i årets test omgang.

For Angus er det flere mordyr på som er representert i den nasjonale avlen.  
Kua som står på topp, 34259 Gloria av Grani, er mor til seminoksen  
74081 Manitu av Høystad. Som om ikke det er nok, så er ku nummer to,  
48997 Julie av  Funnaune mor til 74074 Lakris av Funnaune. Kua på tredjeplass, 
37254 Julie av Høystad er mor til 31602 Nanook av Høystad.

For de andre rasene kan vi ikke se at kyrne som er «ti på topp» har avkom  
i den nasjonale avlen. Det er et potensiale som vi veldig gjerne skulle benyttet! 
Hvis disse kyrne er innafor på ytterligere krav til gode mordyr (bein, klauver,  
lynne etc.) vil vi anbefale å inseminere med en okse som er prioritert far  
i fenotypetesen. Det gjelder selvfølgelig alle kyrne på alle mordyrlistene,  
men på samme måte som vi ikke ønsker mange seminokser etter samme  
far er det heller ikke ønskelig med for mange seminokser etter samme mor.

Aberdeen Angus 253 mordyr

Charolais 428 mordyr

Hereford 186 mordyr

Limousin 270 mordyr

Simmental 144 mordyr

Solvei Cottis Hoff, avlskonsulent og Kristian Heggelund, fagansvarlig avl
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Stambok-
nummer Navn Eier Født Far Morfar Total- 

Indeks
Fodsel-
Indeks

Prod-
Indeks

Mor-
Indeks

 ANGUS
32459 Gloria av Grani S. E. Østmoe 2011 CAN 1469322 HF EL TIGRE 28U NOR 54295 av Grani 124 101 114 155
48997 Julie  av Funnaune Magnus Ness 2014 AUS HIOE8 AYRVALE BARTEL E8 GBR 560308200281 WEDDERLIE NETMARK A281 119 108 105 152
37254 Julie av Høystad S. E. Østmoe 2014 AUS HIOE8 AYRVALE BARTEL E8 CAN 1469322 HF EL TIGRE 28U 134 110 121 151
49776 Av Selotten Øystein Furnes 2015 NOR 58891 Horgen NOR 74028 Emil av Lillebakken 121 106 112 136
36615 Hanne av Kyllingmo Tore Kyllingmo 2012 NOR 58263 Fredrik av Bognes NOR 54795 ASVO 103 95 100 134
30823 Ester fra Li G. B Halstensgård 2009 NOR 55883 Kronborg Design NOR74001 Arctic›s Samson 107 105 99 133
33983 Goselin av Bognes Per Ivar Laumann 2011 NOR 74011 Hovin Velixir NOR 55047 Hovin Arrow 122 95 121 131
28572 Erna av Bognes Per Ivar Laumann 2009 NOR 55047 Hovin Arrow NOR 53755 Kincaid ET av Dagrød 117 110 108 131
39122 Inga av Nordstu Ståle Westby 2013 GBR 562121200610 BLACKHAUGH TIME F610 NOR 55045 Horgen Arapahoe 123 97 121 130
39235  Julie av Grani Harald Dahl 2014 NOR 74039 Li›s Great Tigre NOR 74025 Dunder av Bognes 110 102 104 130

 CHAROLAIS
26010 Dolly av Lenna Hans Martin Graarud 2008 NOR 70010 Tayler av Oppegård NOR 7050 Av Jorkjenn 149 105 130 151
21681 ELEONORE AV SØNDRE ÅRØ Dagfin Henriksen 2005 FRA 5897127519 NOVOTEL NOR 50525 Leon av Finsrud 134 109 114 147
34299 EMERAUDE av Stang BE og K Mattingsdal 2012 NOR 56586 Douglas av Sørbraate NOR 51733 Nickodemus av Stang 114 99 100 146
34174 DOLLY av Stang BE og K Mattingsdal 2012 NOR 56586 Douglas av Sørbraate FRA 7120608354 ORIGINAL 122 107 105 142
37747 Staddeland Gård DA 2013 NOR 57245 Embrino ET av Høyfjell NOR 70010 Tayler av Oppegård 120 110 101 140
39589 Team Hermansen 2013 NOR 57245 Embrino ET av Høyfjell NOR 70050 Blendon av Dillerud 112 105 98 136
30587 Kristina Følling 2010 NOR 57123 Denver NOR 54289 Elling av Veistad 117 117 96 134
34257 Frances Hans Martin Graarud 2010 NOR 56723 Disney av Lenna NOR 9665 Ordiego av Raanaas 136 107 121 133
32121 KB DOLORES 570 Kåre Andersen 2011 NOR 57304 KB ENZO 494 SWE 59606 BEST AV BACKAGÅRDEN 126 104 114 133

101796 Hamremoen Øystein Finsrud 2014 GBR MBM0038543 BLELACK DIGGER 50531 Lukkas av Bjørkelund 123 95 115 133
 HEREFORD

100016 June Bogstad Gård 2014 NOR 71059 Gard av Kleivi NOR 71037 Dean av Aaland 119 111 101 149
38491 Jalta Av Løsnes Kjell Kaurstad 2014 NOR 71059 Gard av Kleivi NOR 56523 114 104 102 142
37385 QUEEN JOLENE AV DESET Deset Hereford 2014 NOR 71058 Gullars av Kleivi NOR 71031 Cesar av Kleivi 128 100 121 140
37868 JENNY AV EIKENES Lars Ivar Haugo 2014 NOR 71059 Gard av Kleivi NOR 55304 Balder av Øygarden 105 99 96 139
36031 Indy av Vestgård Tord Fuglem 2012 NOR 71033 Gard av Kleivi NOR 71015 Victor av Skjatvet 133 95 131 138
48813 Roberta av Rindal Oddvar Sandnes 2014 NOR 71058 Gullars av Kleivi CAN C02880797 CCR 57G STAMINA ET 199S 110 100 101 138
36537 QUEEN AV DESET Deset Hereford 2012 CAN C02914227 SQUARE-D DIESEL 957U NOR 56600 COLUMBI BULL 1 AV DESET 131 109 121 132
33254 HEIDI ET av Kleivi Finn Arne Askje 2012 CAN C02914227 SQUARE-D DIESEL 957U CAN C02726599 ONONDAGA STOCKMASTER 3J 116 102 109 129
39567 Barbro Thor Arne Treholt 2014 NOR 71058 Gullars av Kleivi NOR 58197 Fedon av Rindal 110 98 105 129
25740 Bertine av Mo Per Ola Storbæk 2006 NOR 54481 Villy av Skaare NOR 71002 Claus av Søndre Årø 110 98 104 129

 L IMOUSIN
47295 Jessica av Viersdalen Leif Hartveit 2014 NOR 60637 Hector ET av Viersdalen FRA 1524489896 ULYS-MN 124 96 120 137
38747 Greftegreff Kai Ove Kleiven 2012 NOR 55631 Bergtor av Dovre NOR 52384 PANIDES 123 97 118 135

100816 av Lofthus Karl G. Lofthus 2015 NOR 56927 Drott av Høiby NOR 54508 TOM 111 100 104 135
33321 Geneviev av Flatmo A og M Sandnes 2010 NOR 56391 Milord av Eide NOR 9233 Pan av Weng 124 106 114 134
32666 Huldra Bjørn Aasen 2009 NOR 54910 Victor av Helgum NOR 52577 Rambo 106 101 98 134
33314 Mika av Flatmo A og M Sandnes 2010 NOR 56391 Milord av Eide NOR 53248 SILLEJORD SCORPIO 119 100 113 133
39146 Bavardazze Bjørn Aasen 2014 FRA 2257773618 BAVARDAGE FRA 1931412178 USKUDAR 121 95 119 132
33316 Fantastic av Flatmo A og M Sandnes 2010 NOR 56391 Milord av Eide NOR 54799 Bostic av Eide 119 98 114 132
39602 av Lofthus Karl G. Lofthus 2012 NOR 56927 Drott av Høiby NOR 51511 NILS 107 96 103 130
39339 Gunvår Gyrd Nannestad 2014 NOR 72118 Gerhard av Gautestad NOR 72065 Dentatus av Dovre 102 97 97 130

 S IMMENTAL
39200 Ive av Nes P Linda Engebretsen 2013 NOR 73069 Frost P av Telneset NOR 73030 Valiant av Solnes 112 95 105 135
38046 Inga av hegnes Frode Størseth 2013 NOR 73077 Gulli av Stustad NOR 73039 Brasil P ET av Almanaunet 128 108 115 130
38106 Nes Bjarte Nes 2014 NOR 73069 Frost P av Telneset NOR 73029 Vegard av Stubberud 112 106 99 127

103184 Magda av hegnes Arne Bilden 2017 NOR 73077 Gulli av Stustad NOR 56612 Lynum Aslak 121 114 104 125
48596 Utistu Hanne Thorshov Igsi 2014 NOR 58097 Findus av Nes P NOR 55636 Burre av Nes P 106 97 100 124
48613 Utistu Hanne Thorshov Igsi 2014 NOR 58097 Findus av Nes P NOR 55636 Burre av Nes P 107 101 99 123
37221 Juli av Hakedal Hakedals Verk 2014 NOR 58741 Fabian av Hovde NOR 53953 105 98 100 123

102944 Lami P av Solnes Håkon Marius Kvæken 2016 NOR 58097 Findus av Nes P DNK 036545-00514 HOLM ULRICK P 103 98 98 122
37136 Jessica av Bjørvang Iver Fossum 2014 NOR 73046 Cadett av Stustad NOR 57935 117 97 114 121
48584 Kasey av Hakedal Hakedals Verk 2015 NOR 58741 Fabian av Hovde NOR 73036 Apollo av Nes 108 100 102 121
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SEMINÅRET

Selv om året 2018 var krevende og at semin-
bruken har hatt en kraftig økning i flere år har 
seminbruken holdt seg nesten på samme 
antall brukte semindoser som i 2017. Det er 
341 færre doser som skiller fra fjoråret. Alle 
rasene har jobbet hardt for å øke seminbruken 
og for holde den oppe i året som har gått. De 
aller fleste rasene ligger som sagt omtrent på 
samme nivå som 2017, men Blonde, Angus 
og Simmental er de rasene som har hatt mest 
økning dette året. Det er muligheter for å nå 
nye milepæler i 2019 for alle rasene.

Raser med nasjonalt 
 avlsarbeid
Aberdeen Angus
Rasen har gjennom flere år nå hatt en kraftig 
økning i seminbruk. Selv om siste året har vist 
mindre økning enn tidligere år så har rasen 
gått fra 1738 brukte doser i 2014 til 4682 
brukte doser i 2018. Dette er en tredobling  
av seminbruken for Aberdeen Angus. Nye 
muligheter for å øke seminbruken ytterligere  
i 2019.

Simmental
Simmental er også en av rasene som har hatt 
en veldig god utvikling de siste årene. I 2014 
var det rapportert 1573 brukte doser og 
sammenliknet med 2850 doser i 2018 er dette 
nesten en dobling. For melkesimmental er 
også utviklingen god med hele 62 % økning  
i seminbruk sammenliknet med 2014. For 
Simmental er det bare å kjøre på i 2019.

Charolais
Charolais er den rasen som har flest brukte 
doser totalt i 2018. Det er brukt 10 036 doser. 
Det er ingen ny rekord for rasen men sam-
men liknet med 2014 så har seminbruken 
nesten doblet seg. Det ble brukt 5357 doser  
i 2014. Kan 2019 gi nye høyder for semin-
bruken for Charolais?

Seminåret 2018
Året 2018 ligger nå bak oss og vi kan konkludere med at året har vært krevende.  
Tørken som rådde i sommer gjorde store skader og ga problemer for mange med avlinger,  
beite og fôr. Til tross for et tøft år har seminstatistikken holdt seg på nesten samme  
nivå som i 2017 og man må si seg fornøyd med seminåret som har gått.

 2014 2015 2016 2017 2018
 Endringer 
fra i fjor % 

Endringer i 
antall doser

Aberdeen Angus 1738 2135 2572 4529 4682 3 153

Blonde d'Aquitaine 106 97 179 328 428 30 100

Charolais 5357 6891 8624 10085 10036  0 ÷ 49

Dexter 69 90 86 137 99 ÷ 28 ÷ 38

Galloway 58 69 104 122 88 ÷ 28 ÷ 34

Hereford 2238 2508 3205 3794 3791  0 ÷ 3

Highland Cattle 34 70 64 50 49 ÷ 2 ÷ 1

Limousin 5290 6613 8474 9423 8866 ÷ 6 ÷ 557

Simmental 1573 1799 2219 2762 2850  3 88

Tiroler Grauvieh 261 330 394 474 474  0 0

Sum 16724 20602 25921 31704 31363 ÷ 1 ÷ 341

Melkesimmental 2952 3191 3659 4669 4776 2 107

Tabell 1: Oversikt over brukte doser for de fem siste årene. 

Foto: TYR

Tekst: Christina Blakstad,  
adm.- og prosjektmedarbeider i TYR
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Motorisert overvåkningskamera. 
Styres enkelt med egen app på telefonen. 
Kan kjøres 360, HD-kvalitet. Infrarødt lys. 
Kobles mot WIFI eller kabel. Kan fåes med 
mikrofon og opptaksfunksjon. Kanskje Norges 
mest solgte overvåkningskamera for husdyr. 
Gode tilbakemeldinger fra kunder. 
Enkel installasjon med norsk bruksanvisning. 
(Finn-annonse 114780520) 

Pris: kr 1700,-/2700,- + mva.

Motorisert overvåkningskamera. 
Styres enkelt med egen app på telefonen. 

Ole Sivert Bomo, Snåsa | Mobil 975 46 416

Foscam 
FI9828p/FI9928p

SEMINÅRET

Limousin
Limousin ligger tett oppunder 10 000 brukte doser i 2018, 
med litt færre brukte doser enn fjoråret. Ser man på seminåret 
2014 med 5290 brukte doser så har vi om ikke lenge en 
dobling i antall brukte doser også på denne rasen. Kan 
Limousin nå en ny milepæl i løpet av 2019 med over 10 000 
brukte doser?

Hereford
Det skiller kun tre doser fra antall brukte doser i 2018 
sammen liknet med året 2017. Hereford har klart å holde 
seminbruken oppe dette året også. Ser man på tall fra 2014 
med 2238 brukte doser vil man se at det er nærmer seg en 
dobling her også. 2019 gir nye muligheter for nye høyder  
for Hereford. 

Andre raser
Blonde d’Aquitaine
Blonde d’Aquitaine er den rasen som prosentvis har hatt 
størst økning i seminbruk i 2018 sammenliknet med fjoråret. 
Fra 2014 til og med 2018 har seminbruken hatt en økning på 
over 300 %. Fra 106 doser i 2014 til 428 doser i 2018. Hva 
2019 vil bringe for denne rasen blir spennende å se.

Dexter
Dexter er også en rase som de siste årene har økt semin-
bruken. I 2018 er det en nedgang på 38 doser i sammenliknet 
med fjoråret med 137 brukte doser. Sammenlikner vi tallene 
med 2014 har rasen en økning på 30 som er veldig positivt.  
Vi håper på et godt seminår for Dexter i 2019.

Galloway
Galloway ligger ganske jevnt med Dexter med en nedgang på 
34 doser sammenliknet med 2017. Sett mot tallene fra i 2014 
har også Dexter hatt en økning på 30 doser. Vi tror også 2019 
kommer til å bli et godt seminår for Galloway.

Highland Cattle
Highland Cattle har holdt seg ganske stabilt de siste tre årene 
med rundt 50 – 60 brukte doser. Sammenlikner vi tallene 2018 
med 2014 så ser vi en økning på 15 doser. Her der det poten-
siale for å sette nye rekorder i 2019 for rasen. 

Tiroler Grauvieh
Denne rasen kan stadig vise til økt seminbruk. Tallene for de 
fem siste årene kan vise til en økning for hvert år som har 
gått. Tallene har holdt seg stabile i 2017 og 2018 med 
 nøyaktig samme antall brukte doser. Sammenlikner vi tallene 
fra 2014 har vi nesten en dobling av antall brukte doser. Klarer 
Tiroler og passere 500 brukte doser i løpet av 2019?

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
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AVLSFORSKERENS HJØRNE Katrine Haugaard

Avlsverdiberegninger 2019
Som det også har blitt 
 informert om i tidligere i TYR- 
magasinet (nr. 3-2018) og på 
hjemmesiden, vil det fra og 
med 2019 regnes avlsverdier 
seks ganger i året.

TYR får data fra Storfekjøttkontrollen den  
1. i hver måned. Annenhver måned vil disse 
dataene bli brukt til å regne avlsverdier.  
I periodene utenom avlsverdiberegning 
benytter TYR dataene også til andre formål, 
som for eksempel statistikker. Vi håper at det 
for produsentene også blir lettere å forholde 
seg til et fast semi-månedlig tidspunkt for 
avls verdiberegningene, og at det ikke er behov 
for skippertaksregistrering to ganger i året. 
Siden avlsverdiberegningene nå vil skje på 
faste datoer vil påminnelser om kjøringene  
på  hjemmesiden fases ut i løpet av året.  

Planlagte måneder for avlsverdiberegning er 
presentert i tabellen under. TYR mottar data 
fra Storfekjøttkontrollen den 1. i måneden og 
vil publisere avlsverdiene så snart de er klare, 
normalt innen en ukes tid.

Avlsverdiberegning i 2019 

TYR mottar data fra Storfekjøttkontrollen Avlsverdier publiseres *

1. februar 10. februar 

1. april 10. april

1. juni 10. juni

1. august 10. august

1. oktober 10. oktober

1. desember 10. desember

* OBS! Omtrentlig dato, kan fravike

Ny forsker i TYR
I 2018 bestemte styret i TYR at det skulle ansettes en ny forsker i organisasjonen. 
Hovedoppgaven til den nyansatte skal være å vurdere mulighetene for å imple-
mentere genomisk seleksjon på norsk kjøttfe. Av de 30 søknadene som kom inn  
falt det endelige valget på Hadi Esfandyari, som vil begynne i jobben i løpet av 
mars 2019. Hadi er opprinnelige fra Iran, men har i de seneste årene bodd i 
Danmark og Nederland hvor han har tatt sin doktorgrad og post-doc. Temaet  
for doktorgraden hans var «Genomic selection for crossbred performance»,  
da innenfor griseavl. Andre arter han har jobbet med i sitt forskningsarbeid  
er sau, melkeku og raigress, alt hovedsakelig innen genomisk seleksjon. 

Vi i administrasjonen i TYR gleder oss til å motta vår nye kollega, som vil styrke 
det kunnskapsbaserte arbeidet organisasjonen skal drives på.

VitaMineral Ekstra
- Tilpasset fôring med ammoniakkbehandlet halm

Gir god dekning av alle viktige vitaminer og mineraler med 
ekstra vekt på:
• Selen og vitamin E
• Tilsatt svovel for at mikrobene kan utnytte nitrogen fra 

ammoniakk, og bygge protein
• Mikromineraler (Cu, Zn, Mn) med optimal tilgjengelighet
Kontakt din forhandler eller ring oss på tlf. 32 14 01 00. 
For mer informasjon se vår hjemmeside: www.vilomix.

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

Simmental
er kjøttferasen med egenskaper som sannsynligvis gjør rasen til den mest effektive kjøttferasen i Norge.

Simmentalkyr som reinrasa eller som  krysninger har kalvingsegenskaper som gir lite kalvingsproblemer. 

Simmental som reinrasa eller som  krysninger har produksjonsegenskaper som gir høy tilvekst, 
høy slaktevekt og slakteklasse, samt lite fett.

Simmentalkyr som reinrasa eller som krysninger har høy melkeytelse som gir avkom 
med de høyeste avvennings vektene i Norge. 

Simmental som reinrasa eller som  krysninger har god fruktbarhet, kort  kalvingsintervall 
som også gjør  Simmental til en ideell rase ved bruk av semin.

Simmental er robuste og lett handterlige dyr. Et naturlig førstevalg i lønnsom 
og bærekraftig storfekjøttproduksjon.

Nye ungokser og eliteokser fra Simmental tilgjengelig i semin:
73129 Meetoo P av 
Hovde kolla ungokse e. 
 Strabinos – mf. Hiawata av 
 Hovde. Forventes å gi lette 
fødsler brukt på ku. Avkom mene 
forventes å ha god tilvekst og 
slakteklasse. Meetoo har gene-
tikk som med god sikkerhet gir 
døtre som har høy melkeytelse 
og avvenner tung kalv.

Fødselsindeks Produksjonsindeks Morindeks Totalindeks
         98           122           

73093 Ivari P av Hægle-
land kolla eliteokse e. Bas 
av Hægeland – mf. Lykke 
 Atlantis. Toppstamma okse som 
gir  avkom med gode fødsel-
segenskaper brukt på ku og 
gode produksjonsegenska-
per. Avkommene har et fi nt 
 eksteriør og et fantastisk lynne. 
Førsteprioritets okse som far til testokser.
Fødselsindeks Produksjonsindeks Morindeks Totalindeks
         109          113      93     115

7330 Metallica P av 
 Oterholm kolla ungokse e. 
Gulli av Stustad – mf. Champs 
Bravo. Metallica har avlsverdier 
og genetikk der god sikkerhet 
kan forventes avkom som er lett-
født på kvige og ku, gir avkom 
med gode slakteegenskaper med 
høy vekt og klasse, samt lite fett. 
Døtre etter Metallica kan forventes å melke godt og avvenne 
tung kalv. Metallica har et helt spesielt godt lynne. 
Fødselsindeks Produksjonsindeks Morindeks Totalindeks
         118          111      97     120

73101 Ja P av Nes  kolla 
eliteokse e. Lucky Luke – mf. 
Keeldrum Schubert. Sikre avls-
verdier viser at avkommene 
fødes lett og har god tilvekst. 
Døtre forventes å kalve lett og 
ha høy melke ytelse. Avkom 
etter Ja P har tidlig utvikling 
og godt muskel satt i alle deler. 
Førsteprio ritetsokse som far til testokser.
Fødselsindeks Produksjonsindeks Morindeks Totalindeks
         111          112      94     116



Fra og med mandag  
7. januar 2019 innførte vi  
et nytt systemet for fast - 
settelse av klasse for storfe  
i Norge. Største endringen var 
at  klas sifisørene ikke lenger 
fastsetter slaktets klasse,  
men at dette blir gjort auto- 
matisk ut fra registreringer  
om det gjeldende slaktet.

Lengdemåling som grunnlag for  
fastsettelse av klasse for storfe

Den viktigste endringen er at alle slaktene  
skal lengdemåles. Den øvrige informasjonen 
om slaktet er vekt og data som hentes fra 
Husdyrregisteret (HR), alder, kjønn og rase. 

EUROP systemet vil bestå som før. Målet 
er at slaktene skal oppnå omtrent samme 
klasse som de ville ha oppnådd med det 
gamle systemet. Det nye systemet gjør at 
bedømmelsen av alle slakt blir lik ved alle  
26 storfeslakteriene i Norge, inkludert nød-
slaktmottakene. 

Beregning av slaktets klasse
Klassen blir regnet ut på basis av lengde, vekt, 
rase, alder og kjønn. Systemet vil fortsatt 
bestå av 15 klasser, fra P- (1) og opp til E+ 
(klasse nr. 15). Klassen vil i utgangspunktet 
være et desimaltall, som avrundes til nær-
meste heltall.

Lengde av slaktet blir målt mens slaktet 
henger på vekta. Lengde er avstanden fra 
slaktekroken og ned til første torntapp i 
ryggen, ved overgangen til nakken. Lengde  
vil registreres ved de fleste slakterier ved hjelp 
av en halvautomatisk lasermåler. En operatør 
innstiller laserstrålen på det riktige målepunk-
tet i overgangen mellom ryggen og nakken.

Alder og kjønn fastsettes fra registreringer  
i Husdyrregisteret. Rase bestemmes ut fra 
rasekodene til slaktedyrets 16 tippoldefo-
reldre. Hver av disse har en tosifra kode  
som sier hvilken rase disse dyrene var.

Tekst: Morten Røe, fagsjef – klassifisering
Tlf. 91547910, morten.roe@animalia.no

Rasegrupper
Alle slakt inndeles i 4 rasegrupper, (1) 
 Holstein, (2) NRF og gammel norske raser,  
(3) Lette kjøttfe og (4) tunge kjøttfe. Ut fra 
rasene til tippoldeforeldrene beregnes 
 prosentvis andel for de ulike rasegruppene  
for angjeldende slaktedyr.

I beregningen av klasse så får slaktet 
poeng ut fra rasegruppefordelingen, flest 
poeng med høy andel i rasegruppe 4, tunge 
kjøttfe. NRF og gammelnorske raser får  
ingen poeng for rasegruppe. 

K-faktor
Det nye systemet lar seg realisere fordi 
slaktets klasse i stor grad bestemmes av 
forholdet mellom vekt og lengde. Visuell 
klasse fastsatt av en klassifisør går ut på det 
samme, en bedømmelse av slaktets former 
innebærer det samme. Fra 7. januar blir dette 
forholdet bestemt gjennom lengdemåling og 
fastsettelse av slaktevekt. Forutsatt riktig 
lengdemåling så blir dette et objektivt mål,  
og klasse blir fastsatt ut fra objektive regis-
treringer. Det objektive tallet som uttrykker 

Laserstrålen som måler.  Foto:Animalia
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– nok mjølk til kalven!

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 ++

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 FruktbarhetMedlemmer i Norsk Tiroler Grauvieh Forening får 100 kroner i refusjon pr. kjøpte dose.
Se utfyllende informasjon om oksene på: www.tyr.no/avl/oksekatalogen/

Tiroler Grauvieh 
– god og stabil vekst i Norge 
Mange har fått øynene opp for den middels store kua med meget gode mordyr-
egenskaper. Tiroler Grauvieh er fremragende i reinrasede besetninger og god 
som kvigebedekker i besetninger med tyngre raser. Rasen er også et godt innslag 
i blandingsbesetninger for å bedre mordyregenskaper, øke mjølkemengde, 
for å redusere fettrekk og forbedre slakteklasse.

Italienske okser er i år for første gang tilgjengelige i Norge,
i tillegg til fl ere østerrikske ung- og avkomsgranskede okser. 
• Rase med god tilvekst og lavt fôrforbruk
• Lett og nøysom ku, spesielt god i terreng og økologisk drift
• Mjølker godt – God tilvekst på kalven
• Allsidig rase, perfekt for Distrikts-Norge
• God fruktbarhet
• Svært gode bein og klauver
• Gode slakteklasser og lite fettrekk gir god økonomi!

forholdet mellom vekt og lengde kalles for 
K-faktor. K-faktor er lav for slakt i lave klasser 
og høy for slakt med god kjøttfylde.

Klassifisørens myndighet
I dag består slaktbedømmelsen av tre 
 elementer, kategori, klasse og fettgruppe. 

Slaktets kategori fastsettes ut fra data fra 
HR, alder og kjønn. Klassifisøren har myndig-
het til å overstyre denne informasjonen hvis 
den er feil. Klassefastsettelse skjer ut fra en 
visuell bedømmelse av klassifisør. I tillegg 
fastsetter klassifisøren slaktets fettgruppe  
ut fra en visuell vurdering. 

Med endringene fra 7. januar kan klassifi-
søren indirekte kunne påvirke sluttresultatet 
ved å endre alder og kjønn, hvis denne infor-
masjonen er feil. I tillegg vil klassifisøren 
kunne vurdere slaktets utseende og kon-
kludere med at dette utseende er utypisk  
for rasegruppe 3 og 4, de to kjøttfe gruppene. 
Dette vil medføre at disse slaktene ikke får 
tilleggspoeng på grunn av rase.  

Utprøvinger
Lengdemålingssystemet har vært prøvd ut 
ved to slakterier fra april 2016. I 2018 har vi 
designet et endelig system og dette har vært  
i bruk i daglig klassifisering på 14 slakterier. 
Ved årsskiftet var over 161 tusen slakt lengde-
målt, dvs. mer enn 50 % av alle slakt i år.  
I 2019 er hittil ca. 16 tusen slakt blitt klassi-
fisert på basis av lengdemåling.

Bildedokumentasjon
I det nye systemet blir det tatt bilde av  
alle slakt i forbindelse med lengdemålingen 
for å dokumentere at lengdemålingen er 
korrekt innstilt og for å dokumentere slaktets 
 ut seende.

Data i Husdyrregisteret (HR)
Storfebonden er ansvarlig for kvaliteten på 
innregistrerte data i Husdyrregisteret. Det er 
svært viktig at alle dataregistreringer er gjort 
og at kvaliteten på dataene er god.

Dette bildet viser også laserstrålen på slaktet. 
Foto:Animalia
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Rett etter jul kunne vi lese en 
liten notis på Ammekugruppa 
på Facebook om besetning til 
salgs. Ingar Anders Andersen 
skal gi seg som ammekupro-
dusent, og selger besetningen 
sin høsten 2019. Men tro ikke 
at den blir solgt til hvem som 
helst, Ingar og kona Anita 
Johnson har en klar oppfatning 
om hva de ønsker. De har fått 
tilbud fra hele landet, men 
 ønsker egentlig at den skal bli  
i nærområdet – og det er et 
krav at den skal gå til noen 
som vil drive videre med avl.

Avlseventyr på Søndre Huser  
går mot en avslutning

Informasjonsansvarlig, TYR
Guro Alderslyst, tekst og foto

Ingar er vokst opp med gris, men han var ikke 
eldstemann. Så barndomsgården er det den 
eldre broren som driver. Men Ingar kjøpte 
Huser Søndre fra sin mors onklers dødsbo,  
og det er bestefaren hans som i sin tid bygde 
opp gården. Da Ingar kjøpte, hadde han 
allerede leid jorda i noen år. Husene var ikke  
i topp stand – og det var mye å gjøre. Han 
forsøkte seg med sau i noen år. Men da han 
begynte som rådgiver på storfe skjønte han  
at det var det han skulle drive med. Gulvet ble 
revet ut i et gammelt fjøs, og noen Hereford 
dyr flyttet inn. For å gjøre en lang historie  
kort er fjøset fortsatt i bruk, men nå bor  
det Charolais der. Charolais-dyrene kom til  
Søndre Huser på slutten av nittitallet. Alle  
dyr er stambokført – og de har selvsagt 
status som godkjent Aktiv Avlsbesetning.

Rådgiver i 43 år
Ingar har jobbet som rådgiver i Nortura i 43 år. 
De som har hatt gleden av å ha besøk av han, 
har erfart at han har vært opptatt av gården 
og folkenes ressursgrunnlag. På Søndre 
Huser er det ikke noen utmarksressurs, men 
noe beite i 50 dekar med ravine daler har han. 
Dessuten er halmen den viktigste ressursen 
for å drive med ammeku i Ingars område. På 

Søndre Huser har de fôra kuene sine på halm 
bestandig, i tillegg til at halmen blir brukt som 
strø. Etter sommeren 2018 sørget Ingar for å 
få tilgang på mest mulig halm, så nå er han 
faktisk i en situasjon hvor han kan selge 
rundballer med lutahalm. Det å benytte halm i 
fôringa i så stor grad, er en kunst. Det har 
vært episoder hvor dyr har strøket med ved 
ensidig halmfôring i vinter – dette skyldes i 
stor grad manglende kunnskap om denne 
måten å fôre på. Men Ingar vet hva han driver 
med, og utenfor fjøset ligger rundballer til 
lufting før de fôres.

Per i dag har Ingar og Anita 27 – 28 
kalvinger. Egentlig har de plass til 35, men 

Ingar smiler og sier «Det er godt med god 
plass.» God plass og godt stell.

Anita med på laget
Ingar ble enkemann i 2006. Etter det kom 
Anita inn i bildet. Anita som jobber på radium-
hospitalet og knapt hadde sett ei ku før hun 
møtte Ingar. Men hun har blitt kufrelst! Anita 
er Canbiff fra Biffakademiet, deltar aktivt i 
ammekugrupper på nett, og skal selvsagt på 
Ammekukurs for damer i Telemark. Ingar sier 
at det er helt klart at det hadde ikke vært 
ammeku på Søndre Huser i dag om det ikke 
var for Anita. «Hun gikk om bord med en gang, 
og er en aktiv og viktig del av drifta!»

God kontakt med dyra har vært svært viktig for Ingar Andersen.
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www.nessemaskin.no
Tlf. 57 69 48 00

Ferdig forbinding - klar til bruk. 
10 stk/pk. Tre ulike str.

Klauvboks Hovudlås

For mjølkeku! Enkel montering 
på fanghekken. 

To modellar, med og utan botn.

Hoof Bandasje

Ingar er levende opptatt av avl, og sier selv at han produserer livdyr 
– ikke slakt. Til og med i et år som i år har han etterspørsel etter dyr. 
Slik blir det når en jobber målbevisst, og Ingar har nådd sine mål. «Det 
er ei gulrot dette her at du kan få inn en okse på test – og at den til og 
med kan gjøre det godt i testen». Til sammen har han hatt seks okser 
inne på test på Staur. Men det er spesielt 700118 Henrik av Huser, 
eliteoksen, som er kronen på verket. At oksen også ga dem BiffMaxpri-
sen i 2017, er Ingar stolt av.

Generelt er han stolt av ammekuproduksjonen i Norge og slik den 
har utviklet seg de siste årene. «Fenotypetesten på Staur er det viktig-
ste avlstiltaket vi har i kjøttfemiljøet. Den gir oss et tydelig «ansikt» og 
teknologisk sett er den også i verdensklasse. Fenotypetesten hever 
standarden på kjøttfeavlen i Norge!»

Ingar legger ikke skjul på at det er Charolais som er rasen hans 
– han liker store, franske typer. Samtidig er han opptatt av at alle raser 
må ta vare på sine særegenheter – alle har noe spesielt ved seg – og 
det bør ikke forsvinne.

Fremtiden
Når Søndre Huser ikke lengre skal være en del av avlsmiljøet på kjøttfe, 
så er det betimelig å spørre produsenten hva han skal drive med nå. 
Han svarer at han skal være «bare» korn produsent en stund, og han 
skal fortsette med noe privat veiledning til kommende storfeprodu-
senter. «Ikke i konkurranse med tidligere arbeidsgiver, men som et 
supplement:» Selvsagt vil han fortsatt være medlem i TYR og Norsk 
Charolais også. Han forteller om kompiser som har overlatt drifta  
til andre – og i løpet av ett år eller to er de helt akterutseilt i forhold  
til priser og vilkår og det meste. Han vil være så aktiv i miljøet at han 
fortsatt kan ta en cognac med sine kjøttfevenner og delta aktivt  
i diskusjonen!

FA
K

TAFlexifjøs
Ingar og Anita har bygd et flexifjøs slik at det er muligheter for 
å benytte det til annet enn husdyr. Det er åpenløsning som gjør 
at dyra kan gå ut og inn som de selv vil. Dyra fôres fra utsiden 
av fjøset – og da settes de fast i fanghekken to ganger for 
dagen. Dette gjør at dyra er vant med å handteres noe som gir 
rolige og trygge dyr. Om sommeren når kyr og kalver går rundt 
fjøset får paret mange kommentarer om hvor flott det er med 
en produksjon som synes.

BiffMax-prisen
På årsmøtet 2018 mottok Ingar Andersen og Anita Johnson 
BiffMax-prisen for 70118 Henrik av Huser. Dette betyr selvsagt mye 
og er en premie for avlsarbeidet som er gjort på Søndre Huser.

Halm er den viktigste ressursen for å drive med ammeku i vårt område 
mener Ingar, og dyra ser ut til å være fornøyd med det.

Flexifjøset på Søndre Huser.
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Tekst: Mina Klaseie

Årsstatistikken klar
Årsstatistikken for 2018 er beregnet. Det 
innebærer at snittall for Storfekjøttkontrollen 
nå er lagt ut. Du finner dem i årsrapport 
ammeku og årsrapport slakt. Ønsker du en 
forklaring til hva tallene betyr? Trykk på Hjelp 
når du står inne i rapportene. Da sendes du 
over til brukerveiledningen for rapporten. 
Brukerveiledningen i sin helhet ligger på 
animalia.no

Årsmelding 2018
Fristen for å bestille den trykte utgaven  
av Storfekjøttkontrollens årsmelding var  
1. februar. Rakk du ikke å bestille den i tide? 
Send en epost til brukerstotte@animalia.no.  
Vi sender ut så lenge vi har igjen på lager. 
Årsmeldinga kan også leses i sin helhet på 
Storfekjøttkontrollens nettsider via animalia.no

Nyhet! Avlsrådgivere
Som dere sikkert har fått med dere har Tine, 
Geno og TYR gått sammen om en avtale rundt 
avlsrådgivning. I praksis betyr dette at Tine 
sine rådgivere skal utføre avlsrådgivning i 
kjøttfebesetninger. For å kunne gjøre denne 
jobben trenger de tilgang til Storfekjøttkontrol-
len. Det innebærer lesetilgang i Besetning samt 
tilgang til alle avlsrapporter (inkl. Avlsplan). 
Dette må du som produsent samtykke til ved  
å oppgi hvem som skal være din avlsrådgiver. 
Dette ligger under medlemsopplysningene  
dine på oppslagstavla. Ingen avlsrådgivere  
har tilgang til dine data uten ditt samtykke. 

NYTT FRA STORFEKJØTTKONTROLLEN
www.animalia.no

❯❯❯

Husk å søke om  produksjonstilskudd 15. mars
Snart tid for å søke produksjonstilskudd. Fristen er 15. mars 2019, med telledato 1. mars 2019. 
Under Rapporter > Produksjonstilskudd ligger det en rapport som kan brukes som grunnlag ved 
utfylling av søknaden. Rapporten viser antall dyr i de ulike kategoriene pr telledato. Ammekyrne 
skilles på de med kalving siste 15 månedene og de uten kalving siste 15 månedene. Tall i blå 
skrift er klikkbare og du vil da få opp en liste over individene som ligger bak tallet. Dette kan være 
til hjelp dersom du mistenker at det er avvik mellom faktisk antall og antall i Storfekjøttkontrollen. 

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

Tiroler gråfe. 
Foto: Henrikke Evanger Raasok, Aurskog-Høland

Galloway.  Foto: Kirsten Helen Myren, Vegårshei
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I fjøs og beite
Lite fødselvansker
Høye avvennnigsvekter

På fôringslinja
Høy tilvekst
Minimalt med fettavleiring

På slakteriet
Høye slaktevekter
Meget bra klasser
Høy kilopris

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

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

Web: www.charolais.no
Facebook: Norsk Charolais

Når virkeligheten styrer
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Høy kilopris

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

Avlsutvikling
God utvikling på:                          

Høy kilopris

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

Avlsutvikling
God utvikling på:                          



NYTT FRA STORFEKJØTTKONTROLLEN
www.animalia.no

Har du tatt BRSV/BcoV prøver i det siste? 
Vinteren er en tid på året hvor det kan være praktisk å ta nye blodprøver. Prøvene har gyldighet 
på 12 måneder og man må derfor ta nye årlig for å avklare smittestatus (rød eller grønn). Alle 
ammekubesetninger skal ha fått tilsendt prøveglass og informasjon om prosjektet i løpet av 
høsten 2018. Dersom du ønsker et pristillegg på livdyr samt rabatt på forsikring må du inngå 
HelseStorfe avtale. Dette gjør du sammen med din veterinær. Da må du dokumentere gode 
rutiner for smittebekjempelse, deriblant smittesluse, inn/utlasting av dyr m.m. i tillegg til at 
blodprøvene må gi deg grønn status. En slik HelseStorfe attest har, i likhet med blodprøvene, 
gyldighet på 12 måneder. For mer informasjon se animalia.no > storfe

1735 Varteig 
918 45 004 

ole@bergerud-gaard.no 
www.bergerud-gaard.no

PLASTPLATER, DET SMARTE VALGET.           
 - melkerom - egnet til ALLE dyreslag
 - tekniske rom - upåvirket av fukt og skitt
 - våtrom - enkle å holde rene/vaske
 - husdyrrom - lette å bearbeide/montere

Stort utvalg av lagerførte varer i Norge. Tykkelse 1,5 - 42 mm. 

 Plastplater til alle formål. PP og PE plast

-10%
PÅ HEL PALL

Tips! Slik etter-
registrerer du/endrer 
du opplysninger på 
utmeldte dyr
Enkelte ganger dukker det opp behov for  
å registrere på dyr som allerede er utmeldt.  
Det kan for eksempel være ved nødslakt av ku  
i forbindelse med kalvingsvansker. Da kanskje 
kua har blitt meldt ut med slakteopplysninger 
før du rakk å registrere kalvinga. Alle registre-
ringer gjøres via individkortet. Det betyr at du 
må søke opp dyret i Besetning først (husk  
å hake av for utmeldt). Gå inn på detaljer,  
finn riktig fane og endre eller legg til nye 
registreringer.

TAKK for utrolig  
mange flotte bilder  
på vår Facebookside! 
På nyåret la vi ut en etterlysning etter 
storfebilder til å bruke i trykksaker, artikler, 
nettsaker m.m. Responsen var formidabel 
og vi fikk inn over 500 bilder. Tusen takk for 
alle bidrag! Noen av de presenteres her i vår 
faste spalte fremover og i andre medier  
vi bidrar med stoff. Resten ligger på 
 Face bookinnlegget vårt. Bildene gir et  
flott inntrykk av variasjonen og mangfoldet  
i norsk storfehold. 

Ta gjerne en titt dersom du er på Facebook.

Vestlandsk raudkolle.  Foto: Isabelle Ullenes Hagen, Naustdal
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Isle ET av Øiestad. Full french eliteokse.
Produksjon/grovfôropptak. Bra tilvekst og 
ryggmuskel, kombinert med rasens høyeste 
grovfôropptak i årgangen på Staur. Gode tall 
på fødsel i storfekjøttkontrollen. Avls verdiene 
dokumenterer topp resultater på produksjon, 
både på tilvekst, slakteklasse og fett.

Ibiza P av Hovde. Hetrozygot kollet bruks -
okse. Produksjon/lettkalver. Nr. 2 Biff MAXX 
 rangering 2018. Betyr at Ibiza anbefales i inten-
sivt driftsopplegg. Topp ryggmuskel, godt 
grovfôropptak og tilvekst fra Staur.  Kombinerer 
høy produksjon og lettkalver-egenskaper og 
anbefales brukt til kviger på tungrase kjøttfe. 
Anbefales også brukt til krysning med  melkeku.

Javardage av Utgårdstrøen. Full french 
eliteokse. Produksjon/moregenskaper/fôrut-
nytting. Topp resultat på fôrutnytting og god 
på ryggmuskel på Staur. Meget sterke tall 
på døtres melkeevne. En okse med meget 
sterke  resultater, både i produksjon og til 
å avle mordyr.

Jovial PP av Utgårdstrøen. Homozygot 
 kollet eliteokse. Alle avkom blir kollet. 
Produksjon/døtres kalvingsevne. Sterk på 
tilvekst og grovfôropptak på Staur. Avler god 
tilvekst og god ramme på dyr, noe som gir 
god kalvingsevne på døtre. Anbefales også 
brukt til krysning med melkeku

Jovna av Gorseth. Full french eliteokse.
Produksjon/lettkalver. Sterk på tilvekst, 
 ryggmuskel og grovfôropptak på Staur. 
 Kombinerer høy produksjon og lettkalver- 
egenskaper og anbefales brukt til kviger på 
tungrase kjøttfe. Anbefales også brukt til 
krysning med melkeku.

Integre av Hvam. Hetrozygot kollet 
bruksokse. Produksjon/forutnytting. Meget 
sterk på tilvekst, fôrutnytting og eksteriør 
på Staur. Avlsverdiene dokumenterer topp 
resultater på produksjon, både på tilvekst, 
slakteklasse og fett.

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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TYR Akershus er ett  aktivt lag med omlag 90 
medlemmer. Vi legger vekt på ha forskjellige 
faglige og sosiale aktiviteter igjennom året.

Arrangement 2018
Årets høydepunkt er vårt tradisjonelle som-
mertreff. I fjor var vi så heldige å ha Hakedal 
Verk og Carl Otto Løvenskiold som vertskap. 
Rundt 70 møtte på arrangementet og gårds-
bestyrer Øyvind Wold viste oss rundt i den nye 
driftsbygningen. Her er det plass til 80 amme-
kyr med fremfôring av ungdyr. Hakedal Verk 
har en flott avlsbesetning av rasen Simmen-
tal. Etter omvisningen spanderte Nortura 
grillmat og medlemmer hadde med seg kaker, 
så ingen dro hjem sultne. I år ble dette også 
en møteplass i ett tørkerammet fylke og det 
var fint å komme sammen.

I oktober arrangerte vi for første gang 
storfepub i Tyr Akershus. God mat og sosialt 
samvær var det viktigste, i tillegg til at det ble 
orientert om vinterfôring basert på lite grovfôr, 
avlingsskade og oppstart studiering med 
tema fôring. Med ca 30 fremmøtte må vi si 
oss godt fornøyd med arrangementet.

I november var vi på Tyr sin stand på 
Agroteknikk på Lillestrøm. Her hjalp vil til med 
å rigge stand til auksjon, vi hadde ettersyn av 
dyra natt og dag samt at vi bidro under selve 
messa. Det er stas å ha messe i eget fylke, 
særlig når det er så godt besøkt. 

Styremedlem og sekretær har også i 2018 
vært en runde på videregående skole med 
Naturbruk for å informere om sjølrekrut-
terende storfekjøttproduksjon.  Tilbake-
meldingene fra skolene er gode og på Natur 
Videregående var vi i år for andre gang på 
besøk.

Planer for 2019
Vi er godt i gang å etablere studieringer rundt  
i fylket med tema fôr og fôring. Foreløpig har 
vi ca. 25 som vil være med og fire studieringer 
på plass . Har du ikke meldt din interesse 
enda og ønsker å delta så ta kontakt med 
Mari Østbye på telefon 905 526 57.

Årsmøte 2018 vil i år avholdes fredag  
1. mars på Bjørkesalen i Sørum. I tillegg til 
vanlig årsmøtesaker vil vi ha faginnlegg og 
selvfølgelig en hyggelig årsmøtemiddag. 
Innbydelse og årsmelding vil bli sendt på 
epost til medlemmer.

TYR Akershus er nå godt i gang med  
å planlegge fagtur til Vestfold og Telemark.  
Vi har som mål å få til turen i begynnelsen  
av april måned. 

TYR Akershus satser på ungdommen
Vi har registrert at vi har en del ungdommer 
som stiller på våre arrangement. Vi satser nå 
på at vi skal klare å få til en egen ungdoms-
gruppe i TYR Akershus. Planen er at denne 

TYR Akershus

RASE- OG FYLKESLAG Tekst: Elisabeth Kluften

Leder Kristen Svarstad takker Øyvind Wold 
for vertskapet.

Hyggelig sommerkveld i hagen hos Ingrid og Øyvind Wold på Hakedal Verk.

Det var storfe både på grillen og på kaka.

gjengen skal komme sammen å ha eget faglig 
og sosialt opplegg. Er du ungdom i Akershus 
som er interessert i ammeku og kan tenke 
deg å være med i ungdomsgruppa så ta 
kontakt med Elisabeth på 918 34 180.
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Vi planlegger ny tur til Tirol og utstillinga «Kuisa» 3. –  5. mai 2019.

«Kuisa» arrangeres hvert 5. år og er den største utstillinga for storfe-
rasen Tiroler Grauvieh. Mer enn 200 oppdrettere fra hele Østerike 
mønstrer rundt 400 dyr av høy kvalitet. Utstillingen holdes i Imst  
(ca. seks mil fra Innsbruck) på ett av de mest profesjonelle landbruks-
sentrene i Østerike. Dyrene er i fokus, men også det siste innen land-
bruksmaskiner og mekanikk for grønt landbruk og fjelldrift vil bli 
presentert. Kuisa åpnes med vernissage og kunstutstilling fredag kveld. 
Lørdag vil det i tillegg være underholdning og galla. «Kuisa 2019» 
inviterer til en kulinarisk, kulturell reise med sjarmerende personlighet 
og edle avlsdyr. Turen er åpen for alle !

Vi tenker oss at hver enkelt står for bestilling av fly og ev. overnatting 
før/etter «Kuisa» selv, da noen kanskje ønsker å ta noen ekstra dager  
f.eks. i Innsbruck eller området rundt, men at NTGF organiserer selve 
arr. der nede, hotell, events og ev. transport. Vi prøver å holde prisen på 
et moderat nivå og er behjelpelige med booking utover dette om noen 
skulle trenge det. Nærmere info og program for turen kommer senere, 
men pga. stor pågang på hotellene og for beregning av pris trenger vi 
en indikasjon på antall deltagere og håper derfor at de som er interes-
serte kan melde seg i løpet av januar (dette er ikke bindene) til  
an-hoei@online.no. Turen er også åpen for ikke-medlemmer.

Les mer om «Kuisa 2019» på www.kuisa.at

Hilsen styret i Norsk Tiroler Grauvieh Forening

Bli med NTGF på tur til Tirol!

RASE- OG FYLKESLAG

HEST & HUSDYR
Skreddersydd storfeinnredning 

til nytt og eksisterende fjøs
           fra  

Sisu hest og husdyr leverer stålhaller til både uisolerte og isolerte 
fjøs, og jobber sammen med deg hele veien fra planlegging  

til nøkkelferdig bygg. Kontakt Kenneth Rønnestad 488 94 400  
for en uforpliktende fjøsprat.

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

Behandlingsboks Lettgrind

ENERETT
FOR 

NORGE

FAST
LAVPRISNYHET!

kr  28.500,-
FRA

kr  990,-

Tekst: Anita Høidalen
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RASE- OG FYLKESLAG Tekst: John Skogmo

TYR-Nordland ser tilbake på 2018 som et år 
med mye vær. Vinteren var preget av kulde.  
I de indre strøkene av fylket var det rikelig 
med snø, og dermed en fin vinter. På kysten 
var det snøfattig, og med langvarig kulde på 
barmark ble det svært dyp tele. Dette med-
førte en sen vår, dårlig vekst, og store om-
råder hadde overvintringsskader. Mai var 
varm og god, i juni lå temperaturen på rundt 
åtte grader over lang tid, og så kom juli med 
rekordvarme. Fra 1. august og ut oktober, var 
det vel ikke mange dagene hvor det ikke 
regnet i bøtter og spann. Man kan vel si at vi 
opplevde alle mulige vær-varianter denne 
sommeren. Avlingene var svært variable, alt 
etter om man hadde tele, tørke eller regn eller 

TYR Nordland
alt. Men våre utfordringer i forhold til været  
er små i forhold til hva våre yrkesbrødre og 
-søstre lenger sør i landet har hatt å stri med, 
og vi har hatt mye medfølelse med de som 
virkelig har opplevd tørke og nedbør. 

Midt i juni samlet TYR-Nordland storfeinteres-
serte til sommertreff i Hamarøy og Steigen. 
Mellom 20 og 30 deltakere fikk sett nybygde 
fjøs og ombygde melkekufjøs. I flott sommer-
vær besøkte vi også en besetning med 
hovedsakelig utegang med Highland Cattle. 
Sommertreffet ble avsluttet i nybygd amme-
kufjøs med Angus på Bognes hos Per-Ivar 
Laumann, styremedlem i Tyr. 

TYR-Nordland har hatt fokus på klauvhelse 
dette året. I Nordland er ikke digital dermatitt 
enda et stort problem, men det kommer 
nordover. Det har vært holdt flere fagmøter 
rundt om i fylket hvor det har vært fokus på 
smitteveier og forebyggende arbeid. Her har 
et samarbeid med veterinær og klauvskjærer 
avstedkommet gode foredrag og nyttige 
diskusjoner. I en hverdag med livdyromset-
ning er det mange muligheter til å få med en 
«nisse på lasset», og TYR-Nordland vil fortsatt 
sette fokus på god dyrevelferd på mange felt.

Foto: Anne M
arte Svendsen
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Pluss Ammeku
Sikre bedre helse og trivsel for ammekua
• Allsidig mineral og vitamintilskudd 
• Bør brukes når det gis mindre enn ca. 5 kg. kraftfôr per ku per dag 
• Sikrer bedre helse, fruktbarhet og tilvekst

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

Pluss_Ammeku_210x148_A5_2019_FKA+FKRA.indd   1 18.01.2019   13:45:16

Tlf. 51 56 10 80    

Animat ligge underlag og spaltematter øker dyras trivsel og tilvekst. Økt sikkerhet og 
redusert risiko for skader på dyra er bonus. Animat matter og liggeunderlag er anerkjent 
og har vært i bruk i Norske fjøs i over 25 år. 

Reime fangfront med nødopplukk. Leveres ferdig montert og klar til bruk. Bare å henge 
opp og ta i bruk. Kraftig utførelse og stillbar halsåpning. Dyrevennlig, ingen bolt/
skruehode som lager gnagsår  

Tilvekst og trivsel ! 
www.rlteknikk.no 
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Felleskjøpet Agri • Tlf.: 72 50 50 50 • www.felleskjopet.no
Felleskjøpet Rogaland Agder • Tlf.: 99 43 06 40 • www.fkra.no

Enkel fôring og god 
helse for både ku og kalv
Formel Ammeku Konsentrat sikrer god 
dekning av vitaminer og mineraler. 
Samtidig dekkes proteinbehovet 
gjennom vinteren. Det legger et godt 
grunnlag for friske kyr og kalver - og 
god lønnsomhet.

• Formel Ammeku Konsentrat   
 inneholder organisk selen
•  Formel kraftfôr inneholder    
 essensielle oljer som reduserer   
 metanutslipp

Visste du at:

Bærekraftfôr
- redusert metanutslipp

FORMEL Ammeku_konsentrat_210 x 297_Nov-2018_FKRA+FK.indd   1 28.11.2018   12:51:41
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BESETNINGSANNONSER
Aberdeen Angus
Høystad Angus
Svein Eberhard Østmoe
Hammarvegen 27
2480 Koppang
Telefon: 907 94 273     
     
Høystad Angus er på Facebook

Aberdeen Angus
Li Angus
Steinar Schanke
  6873 Marifjøra
Telefon: 402 44 688     
E-post: sschanke@online.no  

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

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

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

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

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

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

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

Charolais
Nyheim Charolais
Bertil Nyheim og Kristine Fagerland
  7944 Indre Nærøy
Telefon: 951 81 595     
E-post: bertil.nyheim@gmail.com
www.nyheimgard.no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hereford
Birkeli Hereford
Gjermund Birkeli
Arnøyveien 129, 8135 Sørarnøy
Telefon: 992 93 710     
E-post: gjermund@birkelihereford.com
www.birkelihereford.com
Birkeli Hereford er på Facebook

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

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

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

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

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

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

Tiroler Grauvieh
Hanto gård
Anita Høidalen
Hantovegen 145
3825 Lunde
Telefon: 402 88 665     
E-post: an-hoei@online.no
hantogaard.123hjemmeside.no
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Fenotypetesting av kjøttfeokser i Norge 
startet på Kalnes i 1985 (etter noen testår i 
Sverige), der Kjøttfeavlslaget satte inn 19 
okser i test, og det ble gjort avtale med GENO 
om semintjeneste for kjøttfeokser. I 1991 ble 
gården Lund i Stange plassen for fenotypetes-
ten (se H. Nordli (2013); TYR 1997 – 2011, 
hendelser og utviklingstrekk). I Kjøttfeboka 
(Trodahl 1993) refereres det til fenotypetest-
resultat for kjøttfeokser av de tre rasene som 
på det tidspunkt ble testet mellom 200 og 400 
dagers alder. Det ble beregnet et T-tall (til-
veksttall) for hver okse, der en tok hensyn til 
tilvekst fram til 200 dager, tilveksten i testperi-
oden og fødselsvekt (stor fødselsvekt ga et 
fratrekk i T-tallet). Tilveksttallene for perioden 
1986 – 1992 var i snitt 1268 g/dag for Angus, 
1235 for Hereford og 1499 for Charolais. TYR 
hadde på dette tidspunktet (Årsmøtet 1990) 
nettopp godkjent prinsippene for den første 
avlsplanen for kjøttfe utarbeidet av et utvalg 
oppnevnt av TYR, med representanter for 
raselagene, rådgivningen, NRF og Institutt  
for husdyrfag (IHA). Planen ble skrevet av 
Klemets dal (IHA) og Kvåle (TYR, sekretær) 
(Forslag til avlsplan for kjøttfe i Norge 1989.  

«Det viktige 90-tallet»

68 s.). I denne avlsplanen ble det lagt opp til  
et nasjonalt avlsarbeid med tre hovedpilarer;

•   Kjøttfekontroll
•   Fenotypetest
•   Avkomsgransking av kjøttfeokser i NRF- 

populasjonen (det ble planlagt for ca. 20 
tusen insemineringer med kjøttfe på NRF).

I utvalget, som leverte sitt endelige utkast  
10. oktober 1990, var det bare en sak som 
førte til en flertalls- og en mindretallsinn-
stilling; spørsmålet om eierskap til oksene  
i fenotypetesten. Flertallet ville at TYR skulle 
eie oksene, slik det var med eierskap til 
hanndyra både i Norsvin og NRF. Dette for  
å sikre at avlsarbeidet og seleksjonen ble satt 
i sentrum, med mindre spekulasjoner rundt 
handel med oksene. Mindretallet ville at 
oppdretterne skulle eie oksene for å sikre at 
de beste kandidatene ble sendt på test, at 
interessen for fenotypetesten ble større på 
den måten, og at betalingssystemet ble mer 
rettferdig hvis betalingen etter test ble gjort 
avhengig av testresultatene. Mindretallets 
synspunkter ble ført videre og tatt opp med 

FA
K

TAKjøttfeavl i Norge
I forbindelse med at TYRs fenotypetest 
på Staur gård er 20 år i år, har vi spurt 
professor i husdyravl Odd Vangen, som  
i aller høyeste grad må betegnes som 
en nestor i miljøet, om å skrive litt om 
historien til kjøttfeavlen i Norge.  
I beretningen har han konsekvent 
benyttet navnet TYR, men for ordens 
skyld het organisasjonen Norsk 
 Kjøttfeavlslag frem til 2008.

jevne mellomrom. Og til slutt ble det mulig  
å eie oksen sin sjøl i test.

Fra testomgangen 1999 – 2000 kunne en 
oppdretter velge om han ville eie oksen i test, 
eller selge den til TYR før oksen ble satt inn  
i test. Det er slik systemet fungerer også i dag. 
Dette var kanskje en av de første «konfronta-
sjonene» mellom avlsteoretiske svar og 
realistisk situasjon i kjøttfeavlen i Norge.  
Flere slike «konfrontasjoner» skulle komme! 

Spørsmålet videre var så hvordan en skulle 
både få midler til, kunnskap nok og politisk 
drahjelp nok til å gjennomføre avlsplanen  
og føre kjøttfeavlen videre.

«BIFF-2000» prosjektet 1.7.1994 – 1.9. 1997,  
med sluttrapport 5. januar 1998
Våren 1994 tok enkelte styremedlemmer i 
Norsk Limousinforening et initiativ til det som 
senere skulle bli BIFF-2000. Bakgrunnen var  
å skape optimisme og øke kunnskapen om 
spesialisert kjøttproduksjon på ammeku for  
å «Stimulere til kvalitetsproduksjon i Norge av 
kjøttfe (livdyr) og storfekjøtt – med eksport 
som langsiktig mål». Statens landbruksbank 

Fenotypetestfjøset da det var nybygd i 1998.

Odd Vangen
Institutt for husdyr og 

 akvakulturvitenskap, Norges miljø og 
biovitenskapelige universitet (NMBU)
Professor i husdyravl fra 1987.  
Medlem av Styringsgruppa for 
BIFF2000 fra 1994 til 1998.
Medlem av TYR sitt avlsråd fra 2014.

AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLENHISTORISKE TILBAKEBLIKK PÅ KJØTTFEAVLEN I NORGE
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finansierte de to første aktiviteter, det  
tredje året ble NRF og TYR medfinansører.  
(M. Rømcke-Moe (prosjektkoordinator); 
BIFF-2000 – Fra Gjøkunge til møteplass». 
Styringsgruppen var sammen satt av personer 
fra raselagene, TYR, Fellesslakteriet, Norsk 
Kjøtt, NRF og vårt institutt (IHA). Mange 
delprosjekt fokuserte på ulike sider av pro-
blemstillingene (Helse; Data; Økonomi; 
Produkt; Produsentkontakt og organisering; 
Framtidig livdyreksport). For undertegnede 
var delprosjektet «Student- og forskerenga-
sjement viktigste ansvarsområde. Mange 
hovedfag (hovedoppgave)-studenter gjorde 
sine oppgaver i samarbeid med prosjektet 
(sju studenter i første runde, to – tre i andre 
runde) fra husdyr- og økonomifagene ved 
daværende Norges landbrukshøgskole (NLH), 
fikk drahjelp av BIFF-2000. Av oppgaver 
knyttet til avlsarbeidet har BIFF’97 (årsjournal 
Kjøtt samvirke) noen artikler fra disse. Siv Holt 
skrev om struktur og utfordringer i kjøttfe-
avlen.  Elisabeth Andersen (nå Kluften) om 
avls målsettinger i kjøttfeavlen basert på 
spørre undersøkelse til kjøttfeavlerne om 
rangering av egen skaper i avlsmålet. Under-
søkelsen viste at det er grunnlag for å snakke 
om ekstensive og intensive raser, men at 
også produksjonsintensitet og driftsform 
påvirket bøndenes prioritering av egenskaper. 
Totalt for hele undersøkelsen viste at 
kalvings vansker og lynne var de to høyest 
rangerte egenskapene, med tilvekst på 
tredjeplass. Andersen hadde også en artikkel 
om  Ungdyrkåringene og hvordan de gjennom-
føres og hva som måles, inkludert feno-
typiske sammenhenger mellom ultralydmål 
av ryggmuskelen og slaktesammensetning. 

Mange andre hovedoppgaver og del-
prosjekt hadde også fortjent å bli nevnt. Det 
ble arrangert BiffKongress (BIFF97) og utgitt 
årbøker sammen med slakterisamvirket. 

Prosjektet BIFF-2000 fortjener honnør fordi 
det satte fokus på kjøttfeavlens utford ringer, 
og var utvilsomt medvirkende årsaker til at 
kjøttindustrien, særskilt Norsk Kjøtt, i den 
videre fasen, bidro så sterkt til både finansier-
ing av teststasjonen på Staur, Biffjournaler 
(årbøker) og utviklingen av Storfekjøtt-
kontrollen.

Bygging av Fenotypeteststasjon for kjøttfe
I BIFF’97-journalen redegjør J. O. Husabø for 
bakgrunnen for og planene for teststasjonen, 
inkludert arkitekttegninger av det nye bygget. 
Formålet var;

•   Ta vare på vårt norske konkurransefortrinn 
nr. 1; god dyrehelse

•   Bygge opp et godt avlsmateriale innenlands, 
for blant annet å redusere faren for import 
av sykdom

•   Ha en faglig god fenotypetest for å utvikle 
konkurransedyktig avlsmateriale for kjøttfe-
avlen generelt og for kryssing med mjølkeku.

Midler ble bevilget av Styret i Norsk Kjøtt 
høsten 1997 til bygging på Staur. På sta-
sjonen skulle det registreres

•   Både grovfôr- og kraftfôropptak, med 
individuelle grovfôropptaksregistreringer 
gjennom vektregistreringer av fôr og 
 individuelle kroppsvekter.

•   Daglig tilvekst
•   Kjøtt- og fettilvekst gjennom 

 ultralyd målinger 

Grunnlaget for at Kjøttsamvirket gjorde denne 
investeringen var økningen i ammekuproduk-
sjonen, de mange prosjekt og initiativ tatt 
gjennom 90-tallet for økt kjøttproduksjon på 
ammeku, og at det skulle komme Kjøttsam-
virkets medlemmer til gode både på mjølke-
bruket og for dei som driv med ammeku (sit. 
Husabø). Samtidig ble det lagt sterkt fokus på 
grovfôropptak som egenskap i avlsarbeidet, 
for å styrke plassen til ammekua i norsk 
husdyrproduksjon.
 
Avtale mellom TYR og Norsk Rødt Fe om 
drift av teststasjonen for norske kjøttfeokser 
fra 1. januar 1998 (datert 1.7.1997). Avtalen  
sier at Den nye teststasjonen skal profileres 
som senter for storfekjøtt produksjon på 
ammeku av kjøttfe og senter for organisa-
sjonene innen kjøttfeproduksjonen. For en 
testperiode på 154 dager + 31 dager for 
tilvenning og avhending, til sammen 185 
dager, skulle TYR betale NRF 8500 kroner  
pr. okse pr. testomgang, med et minimum av 
50 okser i testomgangen. Disse avtalene er 
revidert mange ganger siden, og testkapasitet 
og innredning/automatisering forbedret i flere 
runder siden.

Gjennom årene har det vært over 1000 okser innom på fenotypetest i fjøset på Staur.

❯❯❯
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DRØV til storfe i vekst

• 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 

Bestilling:
Kontakt din 
lokale 
Norgesfôrbedrift

Storfekjøttkontrollen: Fra starten ble indekser basert på storfekjøtt-
data fra besetningene beregnet av Svensk Husdjursskötsel. Der ble det 
beregnet indekser for kyr (K-indeks) og ungdyr (U-indeks) som avvik  
fra buskapsmiddelet. På dette tidspunktet var det ca. 550 Hereforddyr  
i kontrollen, 330 Aberdeen Angus og 300 Charolais. Etter hvert som 
omfanget av norske data økte, var det et sterkt behov for en egen 
norsk kontroll. Denne ble etablert i 1997 av Animalia i faglig samarbeid 
med næringsaktørene og TYR. Kontrollen har hatt stor betydning for 
både besetningskontroll og det kollektive avlsarbeidet, som gjennom 
økt seminbruk ga de genetiske forbindelsene mellom besetningene 
som var nødvendig for å beregne avlsverdier 

Avlsverdier: De første norske avlsverdiene skulle komme i februar 
2000, men var operative fra juni 2000. Utover 2000-tallet kom mange 
nye prosjekter innen avlsarbeidet i gang, blant annet forbedrede 
avlsverdier, dif ferensierte avlsmål for tunge og lette raser, økt semin-
andel og utnytting av data fra fenotypeteststasjonen.  
Men da er vi over i et nytt tiår. Og det kan du lese mer om  
i TYR-Magasin nr. 2-2019

Det er god oversikt fra brua i testfjøset.

AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLENHISTORISKE TILBAKEBLIKK PÅ KJØTTFEAVLEN I NORGE
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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 fullfôrmikser kan bedre fôreff ektiviteten,
og du får mulighet til å blande ulike fôrmidler. Du kan oppnå en 
jevnere og mer balansert fôrrasjon ved å kunne blande ulike grov- 
fôrtyper sammen. Med vertikale snegler er den meget eff ektiv på 
rundballer, og takler også frosne baller. Mikserne leveres både med 
en- og to snegler og med volum i blandekaret fra 6,5 til 36 m3. 

De kan enkelt samkjøres med andre utfôringssystemer som tak- 
utfôring eller rullende fôrbrett. Hele fôringslinja styres med ett 
og samme styreskap. Med en fullfôrmikser oppnår du mer stabil 
fôring – og ikke minst kan du sette sammen fôrrasjoner som gir 
høyere fôropptak.

Fjøssystemers fullfôrmikser
– en del av din smarte fôringslinje

Takutfôring er fl eksibelt og driftssikkert og kan tilpasses i de fl este fjøs, og kan 
enkelt samkjøres med for eksempel BVL fullfôrmikser eller Serigstad Exact Feeder.

Stasjonær fullfôrmikser 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 fullfôrmikser 
fi nnes i størrelser opp til 36 m3.

Medstyreskap!
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Hovedsamarbeidspartnere på Staur

Bingesponsorer på Staur

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

www.ifor-williams.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

e-post: animalia@animalia.no

Vardevegen 50, 2072 Dal
tlf. 63 97 70 10

e-post: furuseth@furuseth.no

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

www.norgesfor.no

Tlf. 63 94 39 00

www.sisuhestoghusdyr.no
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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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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


