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

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

Norsk Herefordforening Inge Grepstad Kristoffersen, tlf: 91545613,  
inge.g.k@online.no
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Norsk Tiroler Grauvieh Forening Anders Aas, tlf: 454 01 671,  
post@tiroler.no

Regionlag Leder Sekretær
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tyrbuskerud@gmail.com, 
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grete.ringdal@nortura.no
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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 Bent Are Wollan, tlf: 917 58 881,
bent-aw@online.no;

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

TYR Møre og Romsdal Peder A. Sylte, tlf: 913 46 409,  
sylte@online.no

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

TYR Nordland Tove Berre, tlf: 90772912 
tove.berre@sbnett.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 Thomas Pettersen, tlf: 99624685, 
thpett2@online.no;

Liv Astrid Varlo, tlf: 481 92 911, 
liv.astrid.varlo@nortura.no
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Et årsmøte er over – og TYR har fått ny leder. 
Det er med stolthet og ydmykhet jeg takker 
for tilliten årsmøtet har vist meg. Jeg lover  
å gjøre så godt jeg kan for den norske storfe-
kjøttproduksjonen, for TYR som organisasjon 
og for våre medlemmer. Heldigvis skal jeg 
ikke gjøre jobben alene. Jeg har med meg et 
styre som består av både erfarne styremed-
lemmer, og noen som er førstereis i denne 
sammenheng. Men til sammen sitter vi på  
en stor kunnskapsbase i forhold til storfekjøtt-
produksjon, samt et variert nettverk. Dette kan 
komme godt med i jobben vi skal gjøre.  
Vi ønsker å favne alle, til det beste for alle.

Auksjon
Etter årsmøtet er det auksjonen av fenotype-
testa okser på Staur som er den store «hap-
peningen» i storfekjøttmiljøet. I år skal det 
også markeres at fenotypeteststasjonen er  
20 år. Stasjonen og det arbeidet som gjøres 
her, er helt avgjørende for vår produksjon.  
Det er gledelig å se hva de tidligere avls-
sjefene trekker frem når de blir spurt om 
testen i dette TYR-magasinet. Uansett gleder 
jeg meg til å se resultatene av testomgangen 
2018/19, møte «hele» miljøet og ikke minst 
forhåpentligvis kunne vise frem det vi er stolt 
av til andre i landbruksfamilien. Som vanlig 
må det være en påmelding til kvelden før 
dagen – dette kan gjøres på www.tyr.no. 

Jordbruksforhandlinger og beitebruk
Ellers er jo våren også arena for jordbruks-
oppgjøret. Dagligleder har en artikkel i dette 
TYR-magasinet som går gjennom de krav TYR 
har stilt. Økonomiutvalget har jobbet frem 

kravet – og de forsøker å ta hensyn til alle 
krav og ønsker. Men det viktigste for oss er  
at det samla kravet skal styrke storfekjøtt-
produksjonen generelt og ammekunæringa 
spesielt. Vi jobber for å fremme produksjon  
på norske ressurser og har i år – som tidligere 
fokus på beitebruk. For ytterligere å stimulere 
til økt beitebruk foreslår TYR å etablere et 
målrettet tilskudd «Ku med kalv på beite»,  
i tillegg til øvrige beitetilskudd. Ku med kalv  
på beite er dessuten en av de store forsene vi 
har i vår produksjon. Det er et flott skue, det  
er god dyrevelferd og det er en bærekraftig 
produksjon. Men, hvert år oppstår det uønska 
situasjoner med dyr på beite og andre brukere 
av utmarka. Det er en kjensgjerning at tur-
gåere og andre ikke nødvendigvis har kompe-
tanse om hvordan en opptrer rundt en flokk 
med kyr og kalv. Det er vår jobb som husdyr-
produsenter å sørge for at de dyra vi slipper  
er i en slik forfatning at de kan slippes. Dette 
betyr selvsagt at dyra skal være friske, merket 
etter forskrift og de skal ikke ha noen form  
for avvikende adferd. Det betyr at om du har  
ei ku som er sint, skal ikke denne slippes i 
utmark! Og selvsagt skal det drives regel-
messig og godt tilsyn av alle dyra en har 
sluppet. Dessuten er det viktig at vi som 
beitebrukere opplyser om at det er beitedyr 
i et område og hvordan en best oppfører seg 
rundt disse. TYR har fine beiteplakater – disse 
er etterspurt av flere enn egne medlemmer.  
I fjor ble det sendt ut nærmere 3000 slike 
plakater til våre medlemmer. Det er bra!  
Det ble også avholdt et møte mellom TYR, 
Norges Bondelag og Turistforeningen – disse 
organisasjonene vil i fellesskap forsøke å 
informere om hvordan en best opptrer rundt 
flokker med kyr og kalv. Dette er et arbeid jeg 
som leder, ser frem til.

Ønsker dere alle en fin vår, en flott beite sesong 
og så sees vi på Staur 27. april 2019.

Hilsen styreleder
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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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Årsmøte 2019
Årsmøte i TYR ble avholdt på Victoria hotell i Hamar 
19. og 20. mars. Alle rase- og fylkeslag var represen-
tert og det var god stemning under hele møtet. I likhet 
med de siste årene ble det avholdt en fagdel på dag 
en. I tråd med det som er på dagsorden for tiden, var 
det klima og ammekuas muligheter fremover som 
stod i fokus. TYRs årsmøte er også arena for å hedre 
de som fortjener det i storfekjøttmiljøet. Blant annet 
ønsker en å hedre de som i mange år har hatt status 

I 2016 vedtok avlsrådet i TYR nye kriterier 
for utdeling av avlsstatuetten. Tidligere har 
denne prisen blitt utdelt til den ungoksen 
som har gått i semin med høyest rangtall 
uansett rase.

Med innføringer av totalindeks og 
delindekser mente avlsrådet det var 
 riktigere å dele ut denne prisen til en 
granska okse.

I år er det tredje året denne prisen blir 
utdelt til beste eliteokse.

Oksen som blir tildelt avlsstatuetten står 
første året som eliteokse.
Oksen gir greie fødselsforløp på kvige og 
ku, selv om fødselsvekta er noe høyere enn 
gjennomsnittet for rasen. Oksen har 101  
i fødselsindeks. Dette teller 25% for total-
indeksen.
Oksen har en produksjonsindeks på hele 
135. Den har mellom 115 og 129 på de 
egenskapene som gjelder produksjon. Den 
har 127 i avlsverdi på slaktevekt. Hele 129  
i avlsverdi på slakteklasse og 124 i avlsverdi 
for fettklasse. Den gir altså et slakteutbytte 
langt over middelet for sin rase. Produk-
sjonsindeks teller 50% for totalindeksen.
Oksen avler også meget gode moregen-
skaper. Den har en morindeks på 117. 
Avlsverdien for døtrenes evne til å avvenne 
tunge kalver er på 112 og døtrenes 
kalvings evne har en avlsverdi på 106.  
Dette teller 25% i totalindeksen.
Oksens totalindeks er på hele 136.
Denne oksen er født i 2009. Den har den 
norske seminoksen Betong av Dagrød som 
far og den norske seminoksen Arctics 
Samson som morfar. Begge er tidligere 
norske eliteokser.
Oksen er av rasen Aberdeen Angus  
og vinner av avlsstatuetten for 2019  
heter 74028 Emil av Lillebakken.
Oppdretter og vinner av avlsstatuetten 2019 
er Jan Håvard Refsethås, Haltdalen  
i Trøndelag.

Avlsstatuetten

Her ser vi Jan Håvard sammen med Kristian 
Hegge lund, Leif Helge Kongshaug og Erling 
Gresseth.

Aktive avlsbesetninger – 10 år
Disse får en gravert vase og blomster
Kristian Hovde – både for Limousin og Simmental
Olden Limousin
Terje og Toril Wandsvik
Svein Eberhard Østmoe
Per Ivar Laumann

Aktive avls besetninger – 
15 år
Disse får et gravert fat fra Hadeland 
Glassverk og blomster
Mona og Arild Fallingen (dessverre 
ikke mulighet til å delta på møtet)
Tronn og Kjersti Flittie

Biff Max
Prisen deles til den eliteoksen av kjøttfe som 
etter visse kriterier er best tilpasset til insemi-
nering i et intensivt driftsopplegg for krysninger. 
Her vektlegges fôrutnyttelse fra oksens testre-
sultater på Staur, slaktetilvekst på avkommene 
og kjøttfylde/slakteklasse på avkommene. 
72175 Javardage av Utgårdstrøen oppdretter 
Bjørn Aasen. Prisen deles ut av Norturas Asgeir 
Svendsen.

Biff Natur
Prisen deles ut til 
den eliteoksen av 
kjøttfe som etter 
visse kriterier er 
best tilpasset til 
insem inering i et 
eks tensivt drifts-
opplegg for krys-
ninger. Her vektleg-
ges grovfôropptak fra oksens testresultater  
på Staur, kjøttfylde/slakteklasse på avkom-
mene, lite fettansetning på avkommene og 
slaktetilvekst på avkommene. I år går prisen  
til oksen 74047 Ivar fra Li – oppdretter Steinar 
Schanke. Prisen deles ut av Norturas Asgeir 
Svendsen.

❯❯❯

De nye eliteoksene skal det også settes pris 
på – oppdretter får bilde av oksen sin og 
blomster.

Nye eliteokser
Jan Håvard Refsethås – 74028 Emil  
av Lillebakken
Steinar Schanke – 74047 Ivar av Li
Kjell Bredholt – 70145 KB Jonas 661
Finn Arne Askje – 71059 Gard av Kleivi
Bjørn Aasen – 72175 Javardage av Utgårdstrøen
Bjørn Aasen – 72179 Jovial av Utgårdstrøen
Jon Jarle Gorseth – 72177 Jovna av Gorseth
Bjarte Nes – 73101 Ja P av Nes
Ingmund Skårland – 73093 Ivari av Hægeland

Tekst og foto: Guro Alderslyst
som Aktive Avlsbesetninger. Begrepet 
Aktiv Avls besetning er et kvalitets-
stempel som kan brukes av besetnin-
ger som tilfredsstiller gitte krav til 
dokumentasjon, helsestatus, semin-
bruk og oppslutning om avlsarbeidet. 
Gjennom dette bidrar de Aktive 
Avlsbesetningene til et bedre avlsar-
beid. Samtidig er det en trygghet ved 
kjøp og salg av livdyr. En vet at Aktive 
Avlsbeset ninger oppfyller en del krav 
til dokumentasjon og registreringer.
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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

Årsmøte

Leif Helge Kongshaug hadde takket nei til 
gjenvalg som styreleder. Han har etter 
seks år i styret, først som styremedlem, 

deretter nestleder og tre år som 
leder gjort en enorm innsats for TYR 
som organisasjon. Leif Helge har et 
enormt nettverk og kompetanse om 
hvilken «dører en skal banke på».  
Nå har han solgt gården til sin sønn 
– som også er en aktiv tillitsvalgt  
i landbruket. Men TYR håper at han 
fremdeles vil bidra for oss dersom 
han blir spurt.
I en følelsesladet avtakking fikk  
han en vakker akvarell. TYR takker 
for den innsatsen han har gjort  
og måten han har løftet 
 organisasjonen på.

Erling Gresseth er en person de fleste i 
kjøttfemiljøet kjenner. Han har hatt kjøttfe  
selv i over 30 år, og han har hatt flere tillitsverv 
i organisasjonen.

Nestleder Ann Kristin Nes er nok mer ukjent 
for de fleste og det er på sin plass med en 
liten presentasjon. Hun er 38 år fra Askvoll i 
Sogn og Fjordane. Hun tok over slektsgården  
i 2015 og driver med ammeku – hovedsakelig 
Charolais, men også noen Tirolere. Per i dag 
er det 26 kalvinger, men hun er i ferd med  
å bygge ut til 57.  Ann Kristin er tillitsvalgt  
i Felleskjøpet og styremedlem i Ytre Sogn  
og Sunnfjord landrukstjenester, i tillegg til å 
være planprosjektleder i Statens Vegvesen.  
I TYRs styre ser hun frem til å bidra med godt 
humør og pågangsmot – og hun håper å være 
samlende for alle typer medlemmer i vår 
organisasjon.

Ny leder og nestleder

Da det skulle velges ikke bare styremedlemmer, men også ny styreleder, er det klart at det knyttet seg spenning til valget. Og det ble både noen 
benkeforslag og stemmer både for den ene og den andre. Men de som skal styre TYR det neste året er: leder Erling Gresseth, nestleder Ann Kristin 
Nes, styremedlem Kristian Hove, Per Øivin Sola (ikke på valg), Torill Helgerud (ikke på valg), Per Ivar Laumann (ikke på valg).
1. vara Mari Østby (møter fast i styremøtene), 2. vara Asbjørn Dahlen, 3. vara Finn Arne Askje, 4. vara Bent Are Wollan.

Fra venstre 1. vara Mari Østby, styremedlem Per Ivar Laumann, styremedlem Torill Helgerud, leder 
Erling Gresseth, nestleder Ann Kristin Nes, styremedlem Kristian Hovde, styremedlem Per Øivin Sola.

Leif Helge gir seg

Nytt styre
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I samarbeid med BvL har Fjøssystemer utviklet en effektiv fullfôrmikser. Mikseren har gjennomgått  
en testperiode i Norge. Mikseren krever liten plass og strøm, men gjør samme gode jobben som de større 
mikserne fra BvL.

Effektiv og kompakt  
fullfôrmikser fra Fjøssystemer 

Utviklet for norske forhold
Fullfôrmikseren har fått navnet FS Kompaktmikser,  
og er spesielt utviklet for norske forhold. Den leveres 
med et standard utstyrsnivå, men det er på ingen måte 
gått på akkord med BvL sin kjente kvalitet. Samtidig er  
FS Kompaktmikser en fullverdig mikser på lik linje med 
de større mikserne fra BvL. Den fysiske størrelsen gjør 
at den vil passe inn på gårder der plass er en utfordring.  
Mikseren har en lengde på 309, bredde på 223 og en 
høyde på 209 cm. Motoren er på kun 11 Kw (40 Amp ved 
230V og 25 Amp ved 400V). Vekten på 2700 kg gjør at 
mulighetene for plassering blir fleksibel. Med en størrelse 
på 8,1 m3 er det god plass til to rundballer i blandekaret. 

Plugg og kjør 
Mikseren har fokus på lave driftskostnader. 
Installasjonen er meget enkel, og i prinsippet kan bonden 
montere den selv – «Plugg og kjør». Mikseren har inntil 
fem justerbare kniver og samme solide stålkonstruksjon 
som de større mikserne fra BvL. Den leveres med  
komplett styreskap, og er klargjort for automatiske 
utfôringsløsninger for de som ønsker det.   

Strømgjerrig  
mikser! 

«Plugg og kjør»  
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Tekst:  
Oddbjørn Flataker

Jordbruksforhandlingene 2019/2020
 Forslag til tiltak fra TYR

Arbeidet med forslag til tiltak fra TYR for amme-
kuproduksjonen har styret delegert til Økonomi-
utvalget. Medlemmer i økonomiutvalget utnev-
nes av styret i første styremøte etter årsmøte.
Medlemmer i Økonomiutvalget består av 2 
representanter fra styre og 3 representanter  
fra andre medlemmer. Sammensetningen  
i 2018/2019 har vært slik:
Erling Gresseth og Leif Helge Kongshaug  
fra styret. Sivert Mauset, Møre og Romsdal, 
Dag Ivar Hansen, Hålogaland og  Tor Erik 
Kolbræk, TYR Buskerud.
Arbeidet starter tidlig på høsten der utvalget går 
gjennom siste års oppgjør, og hvordan avtalen 
påvirker økonomien i ammekunæringen.
Mellom oppgjørene kommer tall fra drifts-
granskningen som viser utviklingen i øko-
nomien for de forskjellige produksjonene.
Siste driftsgranskning viser at økonomien i 
ammekunæringen er svak og hadde en ned-
gang i 2017 på vel 23000 kroner per årsverk.
Som kjent ble det oppnådd enighet i siste 
jordbruksoppgjør og det blir totalt for land-
bruket betegnet som det beste oppgjøret på 
mange år. Den totale ramma ble på 1100 mill. 
kr der 770 mill. kr er budsjettmidlet.
TYR sine forslag til tiltak for oppgjøret 
2018 – 2019 hevdet at det ikke må være noen 
prinsippforskjell mellom små og mellomstore 
melkebruk og ammekubruk.
Et ammekubruk på inntil 25 kyr har vesentlige 
mindre inntektsmuligheter enn et tilsvarende 
melkebruk med 25 kyr.
TYR som organisasjon mener det er viktig at det 
ble enighet om en avtale. Å oversende statens 
tilbud til Stortinget uten avtale mellom partene 
kan over tid svekke forhandlingsinstituttet.

Den organisatoriske prosessen internt i TYR 
knyttet til jordbruksoppgjøret 2019 – 2020, har 
stort sett fulgt samme mal som de siste årene.
Foreløpig forslag fra Økonomiutvalget presen-
teres på TYRs ledersamling om høsten. 
Innspill derifra vurderes og det endelige 
forslaget fra Økonomiutvalget sendes ut  
på høring til behandling i styrene i rase- og 
fylkeslagene. Forslaget ble sendt i medio 
desember med høringsfrist 14. januar .
Totalt kom de tilbakemeldinger fra 6 raselag 
og 11 fylkeslag.

Økonomiutvalget fremmet forslag til vedtak til 
styret i TYR på styremøte i januar, som styret 
sluttet seg enstemmig til i sak 10-2019.
Forslag til tiltak med tilhørende presentasjoner 
er sendt alle fylkeslag slik at dette skal brukes 
i møter med lokale faglag.
Tiltakene for ammekuproduksjonen er presentert 
i møte med avtalepartene og varemottakerne.
Tiltakene er begrunnet slik.

TYRs AMBISJONER FOR DEN 
 SPESIALISERTE STORFEKJØTT-
PRODUKSJONEN
Generelt:
TYR som avls- og interesseorganisasjon 
jobber aktivt for at den spesialiserte storfe-
kjøttproduksjonen skal være et viktig bidrag 
for økt sjølforsyningsgrad av norsk storfekjøtt 
og at produksjonen har samme økonomiske 
utvikling som andre landbruksproduksjoner 
som det er naturlig å sammenligne seg med.
Arbeidsmålet for TYR har siden 2012 vært: 
AMMEKUA SIN ROLLE I NORSK STORFE-
KJØTTPRODUKSJON.
Utviklingen i produksjonen totalt har vært god, 
selv om det er deler av landet som ikke har 
hatt like stor vekst i produksjonen som resten 
av landet.

Selv med bedret økonomi er det fortsatt 
mye igjen før vi har gode nok økonomiske 
rammebetingelser til at produksjonen blir 
stabil over tid.

Økt sjølforsyningsgrad av norsk storfekjøtt 
må ikke brukes som argument for mindre 
fokus på styrking av økonomien framover.

At det ikke ble innført samme tilskudd til 
små og mellomstore ammekubruk som for 
små og mellomstore melkebruk i jordbruks-
oppgjøret i fjor må rettes opp i det kommende 
jordbruksoppgjøret.

Alle avtalepartene i jordbruksoppgjøret  
har et ansvar for en bedret økonomi i denne 
produksjonsformen.

Bærekraftig og lønnsom 
TYR sin visjon har siden 2013 vært:  
Norsk storfekjøttproduksjon – bærekraftig  
og lønnsom.
Norsk storfekjøttproduksjon knyttet til amme-
kua skal ha sin basis i grovfôr og beite. 

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

Større utnyttelse av inn- og utmark av 
storfe som er avlet fram for å utnytte disse 
ressur sene er derfor avgjørende for den 
framtidige norske storfekjøttproduksjon. 

TYR mener at effekten av beitebruk knyttet  
til albedo og karbonbinding ikke er tatt nok 
hensyn til i klimadiskusjonene for drøvtyggere.

Dyrevelferd – ressursutnytter – virkemiddel 
for distriktslandbruket - beitende ku med kalv
Norsk ammekuproduksjon er en beite- og grovfôr-
basert produksjon. Ammekua dier sin kalv i de 
første seks månedene. En slik produksjon tar vare 
på både god dyrevelferd og er et godt kommuni-
kasjonsmål for norsk storfekjøttproduksjon der vi 
utnytter norske ressurser på en god måte. 

Ammeku er sammen med småfe den 
produksjonsformen som i størst grad kan 
utnytte nasjonale beiteressurser, og er derfor 
et viktig distriktspolitisk virkemiddel når antall 
melkekyr reduseres.

TYR foreslår derfor at det innføres et nytt 
beitetilskudd – Ku med kalv på beite.

Nasjonalt ansvar for norsk kjøttfeavl
TYR er tildelt det nasjonale ansvaret for norsk 
kjøttfeavl. Som avlsorganisasjon har TYR siden 
90-tallet avlet på genetikk for det norske 
markedet med basis i grovfôropptakskapasitet 
og fôrutnyttelse. Det er slik genetikk som blir 
prioritert i selekteringen i avlsarbeidet, og vi 
mener dette er svært nødvendige forutset-
ninger til å avle fram genetikk som passer til  
å utnytte de norske gras- og beiteressursene.

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

Utenlandske bønder og organisasjoner viser 
interesse for disse egenskapene som norsk 
avlsarbeid på kjøttfe har prioritert i en årrekke.

Avlsarbeid generelt og storfeavl spesielt er 
svært langsiktig. Med det ansvaret vi som 
organisasjon har, mener vi at tilskudd til norsk 
kjøttfeavl må økes.

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

Leiejordproblematikken
Norsk matproduksjon har sitt utgangspunkt i 
de nasjonale ressursene.  I alle deler av landet 
er en stor del av det jordarealet som er i aktiv 
produksjon leiejord. Andel leiejord er økende.

Konsesjonsbehandling der jordeier også 
driver er enig om overdragelse av jord til aktiv 
driver må forenkles.

 
Virkemidlene må derfor målrettes.
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Jordbruksforhandlingene 2019/2020
 Forslag til tiltak fra TYR

HOVEDKRAV 
Tiltak 1.  
Økt bruk av beite og grovfôrressurser i norsk storfekjøttproduksjon
Norsk storfekjøttproduksjon må ha sin basis i å utnytte norske gras-  
og beiteressurser. 
AK-tilskudd og beitetilskudd er viktig stimuli til å opprettholde disse 
ressursene.
Arealets produksjonsgrunnlag må i større grad legges til grunn for 
utbetaling av tilskudd.
I dag er det store arealer som kunne blitt utnyttet bedre som beiteareal  
i alle soner, i tillegg til grovfôrarealet på fulldyrket mark.
For ytterligere å stimulere til økt beitebruk foreslår TYR å innføre et 
målrettet til tak for økt bruk av beite, Ku med kalv på beite, i tillegg  
til dagens beitetilskuddsordninger.
Et slikt målrettet tiltak vil være et stimuli for å øke storfekjøttproduk-
sjonen på norske ressurser. Økt beitebruk er også et godt klimatiltak.  
Det gis ikke slikt tilskudd for beite på fulldyrket areal.

TYRs forslag til tiltak:

Dagens ordning for beregning av AK-tilskudd gjennomgås og endres 
slik at AK-tilskudd utbetales i forhold til arealets produksjonsgrunnlag.

Beitetilskudd ku med kalv: kr 2000 per ku/kalv 

Beitetilskudd innmark økes med kr 30 til ny sats kr 400

Utmarksbeitetilskudd økes med kr 22 til ny sats kr 700

TYRs forslag om bare små justeringer på eksisterende satser i Beite-
tilskudd innmark og Utmarksbeitetilskudd er med bakgrunn i nytt forslag 
til Beitetilskudd ku med kalv.

Hvis faglaga ikke fremmer et slikt forslag må eksisterende tilskudd  
til beite økes vesentlig. 

Det må og stimuleres til at det utarbeides beitebruksplaner for alle 
kommuner og fylker i Norge slik at en oppnår økt bruk av utmarksbeite.

Tiltak 2. 
Tilskudd små og mellomstore ammekubruk.
De produksjonene som har sin basis i grovfôr og beite er en av de 
viktigste forutsetningene for et landbruk over hele landet.  

Med sterk nedgang i behovet for melk kombinert med økt ytelse  
må det settes inn målrettet tiltak for å opprettholde antall storfe som  
et bidrag til å ivareta distriktslandbruket, opprettholde kulturlandskapet  
og produsere storfekjøtt med basis i norske ressurser.

Siste driftsgranskingene viser at økonomiene i ammekunæringen  
er svak og har en nedgang i 2017 på vel kr 23 000 per årsverk.

TYR støttet forslaget i 2017 om innføring av et tillegg til små og 
mellomstore bruk. Den gang mente vi at dette også måtte gjelde for  
små og mellomstore ammekubruk.

TYR mener slikt tillegg for små og mellomstore ammekubruk må 
innføres fra avtaleåret 2019 – 2020. 

I og med at det er et annet inntektsgrunnlag for ammekuproduk-
sjonen må innretningen ha en annen profil enn for melkebruk.

Nytt tillegg for små og mellomstore ammekubruk innføres  
med en sats per ku på kr 1400 med maks tilskudd ved 40 mordyr.

Slik tilskudd må være målrettet og derfor vurdert ikke gitt til 
 kombinasjonsbruk melk og ammeku.

Tilskudd små og mellomstore ammekubruk med sats på kr 1400 per ku.

Tiltak 3.
Driftstilskudd 
Driftstilskudd ammeku økes slik:
•   Sone 1 – 4 øker fra dagens sats til kr 4000 (+ 718) for 6 – 25 kyr  

og til kr 3600 (+ 218) per ku i intervallet 26 – 50 kyr
•   Sone 5 – 7 øker fra dagens sats til kr 4800 for 6 – 25 kyr (768)  

og til kr 4500 (+ 468) per ku i intervallet 26 – 50 kyr

Tiltak 4.  
Økt tilskudd norsk kjøttfeavl  
TYR er den eneste avlsorganisasjon som har jobbet målrettet med  
å avle på dyr knyttet til grovforopptakskapasitet og fôrutnyttelse.  
Disse krav går i dag inn i rangtallet med en vektlegging på 40 – 47 % 
ved utvelgelse av nye seminokser fra teststasjonen. 

TYR har i en årrekke påpekt viktigheten av vårt avlsarbeid for 
storfekjøttproduksjon med basis i disse egenskapene. 

Flere og flere land setter nå fokus på disse egenskapene som en 
viktig del av storfekjøttproduksjonen. Eksport av embryo til Island er 
det siste eksemplet på at avlsarbeidet på kjøttfe i Norge er av det 
fremste som gjøres i verden i dag.

TYR er nå i startfasen for å innføre genomisk seleksjon som et av våre 
avlstiltak, og det kan ikke være slik at noen få norske storfebønder må 
betale en testavgift for at felleskapet skal få fram genetikk i verdens-
klasse.

Vi mener derfor at tilskuddet til norsk kjøttfeavl må økes slik at vi 
også kan ha mulighet til å øke vår avlsforskerkompetanse.

TYR mener at kravet finansieres med økte midler over jordbruksavtalen 

Tiltak 5. Andre tiltak.
5.1 Satser for tilskudd avløsning  
TYR ber om at satsene for de ulike dyreslagene justeres slik at de  
i større grad tilsvarer det reelle arbeidsforbruket. For ammeku foreslås 
å heve satsen til kr 1500 og taket justeres i takt med økningen. 

5.2 Produksjonskrav og driveplikt av areal    
TYR er glad for at Stortinget opprettholder produksjonskravet til areal 
for å få tilskudd. TYR ber derfor om at myndighetene håndhever 
regelverket om driveplikt av jordbruksareal. 
Leiejordproblematikken må det tas tak i slik at den i varetar den aktive 
driveren mer enn det som er tilfelle i dag

OPPSUMMERT  
TYRs innspill og forslag med basis i referansebruk nr. 8, 32 ammekyr 
sone 5, har følgende økonomiske konsekvenser.

TILTAK KOSTNADSRAMME

Økt bruk av beite- og grovfôrressurser  kr    66 624,- 
Tilskudd små og mellomstore ammeku-bruk kr    44 800,-
Økt driftstilskudd (sone5) kr    14 040,-

SUM kr  124 664,-

Bakgrunnen for kravet er å synliggjøre gapet mellom   
inntektsmuligheter for referansebruk nr. 8 og andre bruk  
som det er naturlige å sammenligne seg med.
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Jeg og min samboer Hans Johan Grjotheim 
er nye ammekubønder, og har 24 mordyr 
hovedsakelig av rasen Tiroler Gråfe, men også 
noen Hereford. Vårt første store mål i drifta  

Besøk av Oslo Unge Venstre
er å bli aktiv avlsbesetning på Tiroler Gråfe.  
Vi er begge fullt involvert i drifta, men Hans 
Johan er den som er mest hjemme på gården. 
Jeg jobber i TINE og har min faglige bakgrunn 
innenfor husdyrnæring på NMBU og er nå i 
oppstarten av en doktorgrad på klimagass-
utslipp og grovfôrkvalitet. Når det argumen-
teres med klima og kjøtt og konklusjonen på 
resonnementet blir å legge ned norsk husdyr-
hold får jeg veldig lyst til å gå inn i den disku-
sjonen.

Vi ble veldig glade da Oslo Unge Venstre i 
løpet av 10 minutter etter henvendelsen 
bekreftet at de gjerne ville komme på gårds-
besøk. De sa at de ønsket å lære mer om 
storfekjøttproduksjon og spesielt dette med 
klimagassutslipp og bærekraft. I midten av 
februar hadde vi besøk av representanter fra 
styret, deriblant nestlederen Amanda  Haugnes 
Rygg. Gjengen kom med buss, noe som 

Før jul i 2018 gikk styret 
i Oslo Unge Venstre ut  
med at de foreslår å avvikle 
alt norsk husdyrhold med 
 argumentasjon rundt både 
klima gassutslipp og dyre-
velferd. Vi ble såpass over-
rasket over dette utspillet  
at vi tok kontakt med styret  
i Oslo Unge Venstre og 
 inviterte dem på gårdsbesøk  
til oss.

krever en viss innsats her ute på Enebakk-
neset (Kudos!). Vi hentet dem på bussholde-
plassen. 

Dialogen var god og respektfull begge veier 
under hele besøket til tross for svært ulike 
meninger. Vi fikk inntrykk av at det var delte 
meninger om tematikken også innad i styret. 
Det hadde vært mange negative henvendelser 
etter pressemeldingen og også noen episoder 
med sjikane (blant annet fra bønder). Enkelte 
hadde trukket seg fra dette besøket fordi de 
var redd for å «få kjeft» som de selv sa. Andre 
igjen ønsket ikke å komme, sikkert av ulike 
årsaker.

Jeg har gjort det klart helt fra starten av at jeg 
er faglig uenig i en del av utspillene de har 
kommet med om norsk landbruk, dyrevelferd 
og klimagassutslipp. Men vi har også sagt at 
vårt hovedmål med besøket var at de skulle få 

Oslo Unge Venstre ble svært begeistret for kalvene i fjøset hos Kim Viggo Weiby og Hans Johan Grjotheim. Foto: Kim Viggo Weiby

10 TYRmagasinet 2-2019



litt «førstehåndskjennskap» og mulighet til å stille alle de spørsmålene 
de ønsket og at de skulle få helt ærlige svar. Vi har gjort det klart at den 
norske ammekunæringa ikke har noe å skjule, derfor ønsker vi å åpne 
opp fjøsdøra!

Vi fikk utrolig mange gode spørsmål. Det var en del spørsmål vi selv 
egentlig ikke hadde reflektert så mye over, og var det andre spørsmål 
som for oss var helt selvfølgelige. Vi håper også at vi fikk avlivet en del 
myter og nyansert noen holdninger. Temaer vi var innom var kraftfôr-
bruk, grovfôrandel i rasjonen til ammekua, ulike ressursgrunnlag, soya, 
foods of Norway, beiting i utmark og kulturlandskap, rovdyr, karbon-
lagring i eng, klimagassene metan og lystgass (jeg forklarte om metan 
og en halveringstid på bare 12 år), klimatiltak i landbruket, dyrevelferd, 
plass behov hos storfe, naturlig atferd, ku og kalv, holdbarhet på dyra, 
slaktealder og slakte metoder, fôring, tørkesommeren 2018, tollvern, 
tilskudd og endel annet. De fikk god tid til å kose med kalvene våre,  
og hilse på kuene i løsdrifta. Vi hadde laget til bord og stoler ute  
i fôrsentralen, og ordnet litt kaffe og kaker. Da fikk vi diskutert og  
sett på dyra samtidig.     

Avgangstid for siste bussen fra Enebakkneset til Lillestrøm og Oslo 
nærmet seg, og jeg tror kanskje de skulle ønske de kunne få litt mer  
tid med kuene. De måtte nesten dras med ut av fjøset, og takket for 
besøket som hadde gitt dem gode minner de tok med seg videre. 

Vi fikk til en god dialog og det ble positivt. Selv om standpunktene  
ikke forandres over natta, har de mer kunnskap og de har nå faktisk 
sett og opplevd storfehold selv. De skrekkelige filmene fra utenlandske 
 slakterier og dyretransporter som ligger på youtube er kanskje ikke  
det første som kommer frem når de tenker på storfe og kjøtt.

Jeg tror ikke vi som driver med ammeku kommer til å vinne fram ved  
å peke på andre når temaet klimagassutslipp kommer opp. Jeg er lei  
av å høre ledere i landbruket som bruker taletid på å fortelle om at alle 
de andre er mye verre enn oss. Vi er nødt til å brette opp ermene og 
finne fram til de økonomisk smarte klimaløsningene på gårdsnivå som 
faktisk monner. Vi er nødt til å jobbe knallhardt med den allerede gode 
dyrevelferden på hjemmebane, se naboen, og hjelpe hverandre til å bli 
enda bedre. Jeg håper vi kan fortsette å vise fram et ærlig bilde av dyr 
på beite, dyr i fjøset, ammekua som pleier kulturlandskapet og åpner 

opp, og ammekua som får gå hele sommeren sammen med kalven sin. 
Da bygger vi ei næring som har de beste åra framfor seg!

Med vennlig hilsen 
Kim Viggo Weiby & Hans Johan Grjotheim

Søndre Ødeby Gård, Enebakkneset

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

IMPORTØR

ANERKJENTE PRODUKTER SOM
GIR DEG TOPP FÔRKVALITET

SE VÅRE NYE  NETTSIDER WWW.FORSENTRALEN.NO

Den klassiske filmen 
for proffesjonelle 
brukere

For ekstreme oppgaver, 
både for rund- og 
firkantballer

Gir kostnadseffektiv 
og tidsbesparende 
innpakking

Sterkere og lengre 
høyteknologiske
7 lagers filmer 

God stemmning med kaffe og kaker i fjøset Foto: Kim Viggo Weiby Kunnskapen om kyr be økt via fjøsbesøk og fjøslukt for Oslo Unge 
 Venstre Foto: Kim Viggo Weiby
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Forskningsprosjekter, tiltakspakker og 
faglige resultater innen sjølrekrutterende 
kjøttproduksjon.

Om samarbeid mellom Landbruksdeparte
mentet, forskningsmiljøet (IHA) og næringen 
(TYR, GENO og NORTURA) fra midten av 
1990tallet, fram til forsknings og utrednings
resultater 2002. 

Innenfor Biff2000-prosjektet ble det publisert 
flere artikler for å fremme ulike aspekter ved 
kjøttfeavlen (se artikkel 1, forrige TYR-maga-
sin). I 1995 ble det gitt en oversikt over tiltak 
som var nødvendig for å styrke avlen i Norge; 
ID merking, deltakelse i Storfekjøttkontrollen, 
teste okser etter differensiert miljø og allerede 
da pekt på muligheten for eksport av kjøttfe-
rasegenetikk på grunn av vår unike helse-
status (Vangen 1995). I 1997 (Vangen, 
TYR-magasinet og i BIFF97-journalen) var 
fokuset på markedsorientert kjøttfeavl sett  
i et internasjonalt perspektiv. Det satte fokus 
på tunge/lette raser, eller ekstensive og 
intensive ammekutyper, både fra et ressursut-
nyttingsståsted og utfra slakte- og kjøttkvali-
tetsperspektiv. Ikke minst var det vist til det 
kana diske klassifiseringssystemet som ikke 
bare fokuserte på kjøttprosent og – mengde, 
men også på marmorering og spisekvalitet.  
I 1996 opprettet Husdyrseksjonen i Nordiske 
Jordbruksforskeres Forening (NJF) en 
arbeids gruppe kalt «Avl og produksjon av  
kjøtt med spesialiserte kjøttferaser», for en 
3-års periode. Norsk representant og leder  
av gruppa var Odd Vangen. Øvrige norske 
deltakere Laila Aass og Gunnar Klemetsdal. 
Gruppa hadde flere møter og seminar for å 
utveksle fagkunnskap og å komme opp med 
ny forskningsaktivitet og samarbeidsmodeller. 
Kjøttfeavlen var på det tidspunkt kommet 
vesentlig lenger i Danmark og Sverige enn  

«Det viktige 90-tallet»

i Norge. Det ble for eksempel foreslått en 
fellesnordisk avlsverdivurderingsmodell 
(Nordisk INTERBULL-KJØTTFE), men tiden 
var nok ikke moden for dette. Disse tidlige 
initiativene var basert på internasjonale 
trender og studier, men på basis av liten 
egen norsk forskning.

I 1994 la Institutt for husdyrfag (IHA) fram 
sine planer for og forskningsbehov innen 
sjølrekrutterende kjøttproduksjon (Klemets-
dal og Berg, 1994). Der legges det vekt på 
problemstillingene som omtales under 
(forskningssøknad 1995), på muligheten for 
seleksjon for økt tvillingfrekvens (et «hot» 
tema innen internasjonal storfeavl på det 
tidspunktet) og på behovet for en individ-
basert storfekjøttkontroll. I 1995 ble det laget 
en større prosjektsøknad til «Forskningsmidler 
over Jordbruksavtalen» rundt sjølrekrutter-
ende kjøttproduksjon. Det var den første 
større samarbeidssøknaden fra alle aktørene 
på nærings- og forskningsområdet (Husdyr-
instituttet og tekniske fag, NLH, Stordyrsyk-
dommer, NVH, Planteforsk Tjøtta, Nortura, 
GENO og TYR). Det ble søkt et større program 
med følende hovedmål
•   Sammenligne valg av rase/rasekryssing  

på moregenskaper
•   Sammenligne farraser med hensyn til 

fôrforbruk, slakte- og kjøttkvalitet, intensivt 
og ekstensivt

•   Undersøke fôrstyrkens betydning for slakte- 
og kjøttkvalitet

Satsingen må sees i sammenheng med 
planene om en stor utbygging på Tjøtta, med 
fasiliteter til 60 ammekyr. Søknaden ble ikke 

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.

innvilget, men førte til flere senere prosjekter, 
dog uten bruk av Forskninsgstasjonen på 
Tjøtta.

Fra 1997 arbeidet TYR med en strategiplan for 
spesialisert storfekjøttproduksjon, med 
Halvor Nordli som drivende kraft. Det ble 
utviklet en «Strategisk plan for Storfekjøtt-
produksjonen 1998 – 2003, i samarbeid med 
GENO, Nortura og privatslakteriene (KLF).  
I planen defineres en felles plattform for 
produksjon og markedsføring av storfekjøtt. 
Det ble poengtert i strategiplanen og spesielt  
i utviklingsplanen «Målsettingen for kjøttfe-
avlen i Norge» at det var 4 hovedområder det 
burde fokuseres på;
•   Registrering og datagrunnlag
•   Utnytting av registeringer til stambokføring 

og avlsverdiberegninger
•   Sikre avlsframgang gjennom blant annet 

sæddisponering, ungokseuttak etc.
•   Kompetanseoppbygging og -utnytting

I desember samme år ba Landbruksdeparte-
mentet (LMD) Institutt for husdyrfag (IHA) om 
å avgi en betenkning om avlsstrategi framover, 
inkludert alternativer med utgangspunkt i den 
situasjonen næringen står i bekjemp elses-
programmet mot paratuberkulose, utvidelse av 
EØS-området etc. Instituttet la fram sin be-
tenkning til Landbruksdeparte mentet i januar 
1998 (Klemetsdal og med arbeidere 1998). 
Momentene i betenkningen ble også presen-
tert på Husdyrforsøksmøtet 1998 (Klemetsdal 
og medarb. «Framtidige avlsstrategier i spesia-
lisert storfekjøttproduksjon»). Det konkluderes 
med at det behøves en organisatorisk beslut-

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.
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ning angående to produktbaserte avlsmål 
(slaktemodenhet ved moderat og høy vekt). 
Dette burde reflekteres i kvalitetsbedømmelse 
og prisfastsetting av slakt for å komplettere 
EUROP-systemet. Det slås også fast et 
betydelig behov for kunnskaps- og infra-
strukturopping av avlsarbeidet på kjøttfe, og 
det anbefales å bygge opp fagkompetanse  
i samarbeid med GENO for å profesjonalisere 
avlen av kjøttfe videre. I tillegg ble det fore-
slått (som i IHAs innspill til Strategiplanen for 
kjøttfe) å starte avlsarbeid med to syntetiske 
populasjoner (i tråd med de to avlsretningene) 
og etter samme modell som ved utviklingen 
av NRF-kua. Det ble likevel poengtert behovet 
for å drive reinavl i eksisterende raser, både 
for å levere avlsdyr til kryssingspopulasjonene 
og for å redusere import av reinrasedyr 
(smitte, dyrehelse etc.). Ikke uventet var det 
forslaget om de synte tiske populasjonene 
som møtte størst motbør, inkludert et visst 
rabalder. 

TYR kommenterte betenkningen i brev til 
LMD i februar 1998, der de er enige i mange 
av poengene fra IHA, men er skeptiske til 
syntetiske raser, ikke minst fordi dette ikke 
hadde vært vellykket i andre land (for kompli-
sert) og fordi det ble vanskelig å dokumentere 
genetisk sammensetning ved kryssing. TYR 
uttalte at det burde fokuseres på reinavl innen 
av 3 – 5 kjøttferaser, og at eventuell kryssings-
avl vil være bruksdyrkryssinger, ikke grunn-
laget for syntetiske raser. 

«Rabalder» ble det først da en ihuga 
oppdretter, som var skribent i Dagens 
 Næringsliv, var rasende på IHA, deres mang-
lende kompetanse og at dette tøvet om 
syntetiske raser skyldes at «Norges siste 
stalinister» satt i fagmiljøet på Ås». Da måtte 
undertegnede, som leder av faggruppa på 
IHA, ut og «arrestere» den gode forfatter og 
skribent, med henvisning til fagmiljøets høye 
internasjonale status, og på samme måte 
som «vi respekterer din filologiske og skrive
faglige kompetanse forlanger vi at du har 
respekt for vår avlsfaglige kompetanse,  
et fag du kan lite om». Fornøyelig lesning  
over 20 år senere!

LMD ved departementsråd Grue var 
oppriktig interessert i å videreutvikle den 
spesialiserte storfekjøttproduksjonen i Norge 
og ba deretter (våren 1998) TYR, GENO, 

NOTURA og IHA/NLH om å lage en omforent 
plan for det framtidige avlsarbeidet med mål, 
strategier og virkemidler samt økonomisk 
behov for gjennomføring av de praktiske 
tiltakene. Planen skulle danne grunnlag for  
et kontraktsfestet forpliktende samarbeid 
mellom de aktuelle aktørene. Det ble så 
utarbeidet en tiltaksplan som utløste 1,5 mill. 
over Jordbruksavtalen 1998/1999 til «Avls-
arbeid spesialisert storfekjøttproduksjon».  
Og i løpet av 1999 var det da i gang prosjekter 
på følgende områder;
•   Økonomiske modeller for produktbaserte 

avlsmål i kjøttfeavlen
•   Nødvendig seminbruk i små populasjoner
•   Utnytting av data fra teststasjonen på kjøttfe
•   Informassjonskampanje på kjøttfesemin

I tillegg videreførtes arbeidet i tiltaksplanen 
med produktkvalitet i kjøttfeavlen og utvikling 
av helhetlige avlsverdier. Da 1990-tallet gikk 
mot slutten var flere prosjekter i gang som 
fikk stor innflytelse på avlsarbeidet, og førte til 
økt kompetanseheving i alle ledd. Mye av 

resultatene ble direkte presentert på Husdyr-
forsøksmøtene og i TYR-bladet i de kom-
mende år.

Noen parallelle aktiviteter bør også nevnes. 
I 1997 bestemte Avlsplanutvalget i TYR  
å gjøre en evaluering av Ungdyrkårings-
systemet, som var igangsatt av Nortura (da 
Norsk Kjøtt) i 1995. Forsker Laila Aass, IHA, 
gjorde denne evalueringen. Den poengterer  
at en må få bedre og flere vektregistreringer, 
og bedre korrigeringer for alder/vekt, da 
systemet favoriserte tyngre, eldre dyr. Det 
burde også ta bort kryssareal av egen-
skapene, fordi det målet ikke sa noe vesentlig 
om kalvingsvansker (årsaken til at kryssareal 
var med som egenskap). Hovedkonklusjonen 
var at kåringsskjemaet måtte tilpasse seg 
hovedlinjene i det kollektive avlsarbeidet 
(avlsmålene) som begynte å finne sin form. 
Senere er dette systemet revidert i 
2012 – 2014, med TYR som «medeier» og med 
flere egenskaper, med det formål å brukes i de 
organiserte avlsverdiberegningene).

❯❯❯
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Det er populært med de åpne dagene som arrangeres på fenotypeteststasjonen. Da kommer både 
oppdrettere, potensielle kjøpere, avlere og ofte også ei skoleklasse eller to fra Jønsberg eller andre 
skoler med landbruk/naturbrukslinjer.
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Et toårig forskningsprosjekt «Produksjons-
intensitet og avlsmål i sjølrekrutterende 
kjøttproduksjon» ble igangsatt i 1997 (Aass 
og Vangen 1999). Formålet var å skaffe ny 
kunnskap om produksjonsintensitet i norsk 
ammekuproduksjon. Dette ble gjort gjennom  
å studere produksjonsforhold og intensitet hos 
utvalgte medlemmer av Storfekjøttkonrollen 
(spørreundersøkelser og bruk av data fra 
kontrollen). Produsentene hadde stor bevisst-
het om begrepene intensiv/ekstensiv produk-
sjon og hadde klare oppfatninger om egen 
produksjons intensitet. Av egenskaper som 
framheves er alle rasenes produsenter opptatt 
av slakteverdi. De ekstensive (H og AA) var 
mest opptatt av kjøttkvalitet, mens de mest 
intensive (Ch og Simm) prioriterte tilvekst 
høyest. Både moregenskaper og andre bruks-
egenskaper ble selvsagt også vektlagt, og ga 
grunnlag for senere prosjekt der avlsmåls-

AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLENHISTORISKE TILBAKEBLIKK PÅ KJØTTFEAVLEN I NORGE

egenskapene fikk sine økonomiske vekter. 
Prosjektet slår fast at det er godt grunnlag  
for å utvikle to avlsretninger, i tråd med de 
vedtak TYR på det tidspunktet hadde fattet. 
Avlsplanen av 1990 hadde fått tillegg både  
i 1996 og ’98, og årsmøtet i TYR 2000 god-
kjente den NYE avlsplanen i 2001 med produk-
sjonsbaserte avlsmål for de to ret ningene 
intensive/ekstensive raser (Nordli 2002).

«Måling av kjøttkvalitet på levende dyr» 
var et av prosjektene som ble startet opp i 
kjølvannet av utviklingsprosjektet «Tiltaksplan 
for kjøttfeavlen 1998. I samarbeid med TYR, 
GENO, NORTURA og instituttet vårt ble pro-
sjektet gjennomført med data fra okse-
testingsstasjonene på Staur og Øyer. Resul-
tatene viste at ultralyd hadde stort potensiale 
for å forutsi slaktekvalitet når det gjaldt 
muskel fylde, kjøttklasse, men mindre når  
det gjelder fettgruppe (Aass 2004). Arbeidet 
var viktig for den videre bruk av ultralyd både  
i ungdyr kåringer og på teststasjonen på Staur.

Fra begynnelsen av 2000-tallet kom det nye 
prosjekt som «Mer og bedre biff», der det ble 
utviklet økonomiske vekter med kroneverdier, 
delavlsverdier og samla avlsverdier, samt at 
kjøttkvalitet ble inkludert i ungdyrkåringene. 
Men det til hører den nyere historien til norsk 
kjøttfeavl og -forskning.

Noen sluttbetraktninger:  
Som en ser er de første artiklene og faglige 
input fra forskningsmiljøet til avlsarbeidet 
tidlig på 1990-tallet vesentlig basert på 
internasjonal forskning, hva som ble gjort på 
andre dyrearter i Norge samt disku sjoner med 
næringen om framtidsscenarioer for avlsarbei-
det. Etter hvert kommer det mer og mer egen 
forsknings- og utviklingsarbeid. Disse eksem-
plene viser både at næringens og det politiske 
nivåets ambisjoner matches av forskningen, 
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slik at mer kunnskap om de norske popula-
sjonene/rasene, og norske produksjons-
forhold fører til mer konkrete avlsplaner, med 
økonomiske avlsmål, differensierte produk-
sjonsintensiteter etc. som er kunnskaps-
baserte og som i større og større grad ble 
akseptert av avlerne. Så når vi nå i 2019 ser 
tilbake på denne perioden tør vi si at det var 
en stor forskningsaktivitet som spilte sam-
men med næringen, og som i stor grad er 
videreført fram til i dag. Med nye avlsplan-
momenter, egenskaper, testing etc. samt den 
genomiske æras inntog i kjøttfeavlen gjelder 
det fortsatt å holde fast på seminandel, 
testing og registrering av egenskaper i kjøttfe-
kontrollen for sikrere avlsverdier. SÅ vil også 
genomiske avslverdier kunne implementeres  
i kjøttfeavlen etter hvert, basert på gode 
fenotype verdier.



  
 
 


 

 


Fenotypeteststasjonen er høyteknologisk, oksene 
veies hver dag i kraftfôrautomaten – og det 
regis treres hvor mye hver enkelt spiser av både 
grovfôr og kraftfôr. Vekta i kraftfôrautomaten må 
til enhver tid være riktig kalibrert.
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Modell 18’/550cm – 30’/915cm. Forsterket hengerfeste med fjæring 
i draget. Bladfjærer 5-lags Hi Roc

med avtagbar topp

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

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

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

BEKREFTELSE AV ANNONSETEKST / LAYOUT!

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

Ifor Williams Norge AS holder til ved E6 på Rudshøgda

Bergen

Oslo

Lillehammer

Hamar

Trondheim

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

NORSKE MARKEDET

Landsdekkende
forhandlerkjede

 Rudsveien 9,
2360 Rudshøgda
Tlf: 62 34 41 41,
Faks: 62 34 45 82
post@ifor-williams.no
www.ifor-williams.no

FÔRHEKK SAUEVEKT

HESTEHENGER DYRETRANSPORTHENGER

BEHANDLINGSBOKS

Elektronisk 
vekt for  
behandlings-
boks

eks. mva

eks. mva

eks. mva

eks. mva

13.000,-

1.100

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

På lager

Nyhet

Nyhet
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AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLENFENOTYPETEST 20 ÅR

I TYR er vi nå på vår fjerde fagansvarlige avl/avlssjef.  
Vi har spurt de tidligere avlssjefene litt om fenotypetesten.

Tidligere avlssjefer
Per Øivin Sola var avlssjef i TYR i perioden  
1998 til 2004. I dag er han bonde på Jahren.  
Han sitter som styremedlem i TYRs styre  
og er leder i TYRs avldsråd

1.  Hva er spesielt med fenotypetesten TYR 
gjennomfører på Staur kontra andre tester 
rundt i verden?
Da vi startet opp på Staur i 1998, var det kun 
teststasjonen i Sør-Afrika som hadde tilsvarende 
muligheter til å måle grovfôropptak direkte. De 
første par årene famlet vi litt, før vi fikk laget noen 
enkle avlsverdier for grovfôropptak og fôrutnyt-
ting. På den måten kunne vi sammen ligne tallene 
innenfor årgang og rase. Alle forsto at det var en 
fordel med god fôrutnytting, men at det var et 
mål å ta opp mest mulig grovfôr var ikke like lett 
å selge inn. Spesielt eksportmar kedet forsto lite 
av dette. Etter hvert fikk vi tilpasset kraftfôrtilde-
lingen, slik at en okse måtte ha god grovfôrkapa-
sitet for å henge med i siste halvdel av testen. 
Kraftfôrnivået ble nemlig trappet gradvis opp, for 
så å flate helt ut siste halvdel av test. Det var et 
mål at fôringsregimet på Staur ikke skulle være 
veldig ulik fôring ute i besetningene. TYR har vært 
tro mot denne tankegangen gjennom alle disse 
årene, og det viser seg nå at seleksjon på grovfôr-
kapasitet og fôrutnytting kan bli et stort konkur-
ransefortrinn i fremtidens markeder. TYR ønsker 
å ta dette enda lengre nå, det jobbes med å 
utvikle avls verdier for disse egenskapene. 

Avl på grovfôropptakskapasitet og fôr-
utnytting vil og være et viktig bidrag til en 
klimavennlig storfekjøttproduksjon både  
i Nasjonalt og globalt 

2.  Hvilken betydning har testen for  
det norske avlsarbeidet på kjøttfe?
Seminandelen på ammekuer i Norge er faktisk 
veldig høy sammenlignet med andre land. 

Slektskapsbåndene mellom oksene som står  
på Staur og dyr ute i besetningene er med 
andre ord stor. Mye slektskap og høy semin-
andel kompenserer noe for små populasjoner 
og begrenset testkapasitet. Betydningen av 
fenotypetesten som avlstiltak er nok noe 
overdrevet, også av TYR. Staur (og auksjonen) 
må aldri bli et mål, men kun et virkemiddel på 
veien til å få frem balanserte allroundere som 
skal ble fedre til neste generasjon med gode 
mordyr som beskrevet i avlsplanene. Det er 
ingen tvil om at fenotypetesten har vært en 
veldig viktig motivasjon for ammekuprodusen-
tene, det har også vært enkelt for TYR å skape 
engasjement rundt arrangemenenter på Staur. 
Fenotypetesten har nok bidratt til at fokuset på 
hanndyrseleksjon har blitt for stort, det er minst 
like stor interesse for testvinneren på Staur 
som den nye avkomsgranskede eliteoksen. En 
fortsatt (etter 20 år) topp moderne teststasjon 
gir oss en kjempefordel dersom vi klarer å 
plukke ut de beste dyrene (i henholdt til avls-
planene) inn og ut av Staur. Dette får vi til ved 
riktig kombinasjoner av dyr, veiing på beset-
ningsnivå som gir god sikkerhet på avls-
verdiene, og grundig avkomsgransking av 
testoksene. Klarer vi å ha et større fokus på 
disse tiltakene fremover, vil Staur få en enda 
større betydning som avlstiltak i årene som 
kommer.

3.  Hva med auksjonen – si noe om den?
Vi startet opp med auksjon av testokser på 
Staur i år 2000, selv om det ikke var spesielt 
populært blant våre samarbeidspartnere.  
GENO mente blant annet at TYR burde eie 
testoksene selv, ta ut de beste til semintjeneste 
og slakte oksene etter endt test og tapping. 
Avlsfaglig var det ikke noe å si på dette, 
 problemet var at TYR ikke hadde økonomiske 

muskler til å kjøpe ut alle oksene til en aksep-
tabel pris, og da ville vi risikert å få testet  
(i beste fall) de nest beste avlsdyrene. Etter  
en litt treg start ble det fart på auksjonen 
etterhvert og vi fikk bygd en trivelig ramme 
rundt arrangementet. Resten av denne suk-
sesshistorien kjenner vi alle! Personlig mener 
jeg likevel at med de prisene som har blitt 
oppnådd de senere årene, må seleksjons-
metodene både for å komme inn på test, få 
auksjonsgodkjenning og bli innstilt til semin-
tjeneste være uangripelige. Vi har systemer for 
å håndtere inhabilitet, men jeg mener TYR og 
alle involverte etterhvert hadde vært tjent med 
at seleksjonen av avlsdyr skjer på organisa-
sjonsnivå på helt objektive premisser. Dagens 
fenotypetest og auksjonsprinsipp kan bli 
utfordret av fremtidens ulike markeder. Mye 
tyder på at TYR og raselagene må tilpasse seg 
disse markedene på en annen måte enn før, vi 
går en spennende tid i møte!

❯❯❯

Per Øivin Sola – avlssjef 1998 – 2004

www.nessemaskin.no
Tlf. 57 69 48 00

Alle prisar er utan moms.
Fraktfritt ved ordrar over 2000,00 + mva.  (med få unntak)

Hovudlås

For mjølkeku! Enkel montering 
på fanghekken. 

Kr 1750,00

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

Kuløftar

Kr 1500,00
Kr 3390,00

Levert kompl. med duk i PVC 
og løftebøylar.
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2019 
KAMPANJE 
Medlemsfordeler nye og eksisterende 
medlemmer av Norsk Tiroler Grauvieh forening. 
NTG registrerer at det er flere eiere av Tiroler Grauvieh som kunne 
hatt fordel av et medlemskap i vår forening. I 2019 vil vi derfor gi en 
påskjønnelse til nye medlemmer. Sammen blir vi sterkere. I tillegg 
jobber foreningen med å få indekser på rasen. For å få indekser 
med størst mulig sikkerhet, oppfordrer vi alle til å bidra med  
registreringer i storfekjøttkontrollen. Vi minner også om turen 
til Tirol og storfeutstillinga Kuisa 2019 (se forrige TYR-magasin). 

Nye medlemmer 
får et års gratis 
medlemskap i 

NTG og fylkeslag 

Gratis T-shirt og 
caps ved 

innmeldelse 

kjKr 

Refusjon på 
kr 50,- ved ny 
stambokføring 

Refusjon på 
kr 100,- pr. kjøpt 

dose semin 

Gave på kr 1000,- 
til nye aktive 

avlsbesetninger 

NORSK TIROLER 
GRAUVIEH 
FORENING 

Marius Wiggen 
Aursundveien 1926 

7372 Glåmos 

post@tiroler.no 

tiroler.tyr.no 
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Vegard Urset var avlssjef i TYR i perioden 2004 
– 2013. I dag er han ansatt i landbruksavde
lingen hos Fylkesmannen i Hedmark, men sitter 
også i kompetansegruppe avl i TYR

1.  Hva er spesielt med fenotypetesten TYR 
gjennomfører på Staur kontra andre tester 
rundt i verden?
Fenotypetesten på Staur er først og fremst 
forskjellig fra andre tester ved mulighetene 
stasjonen har gitt i å avle for fôrutnytting, og da 
særlig grovfôrutnytting. Dette er egenskaper 
som er, og vil være viktige for den norske 
storfeprodusenten. Både når det gjelder klima-
vennlig storfekjøttproduksjon og at vi har storfe 
som kan nyttegjøre seg det ressursgrunnlaget 
vi har her til lands. I tillegg ser en tydeligere og 
tydeligere at dette kan bli et konkurransefortrinn 
på det internasjonale markedet. 

Det kan nok være at testens betydning har 
blitt tillagt større betydning isolert sett enn hva 
som egentlig er tilfelle, men hvis en ser det i et 
større perspektiv så har testen også bidratt til 
økt oppslutning om avslarbeidet og å sette 
fokus på hva som er viktige egenskaper for 
den norske storfeprodusenten. 

Etter å ha sett hvordan avlsarbeidet er 
organisert i andre land vil jeg også si at 
fenotypetesten og den norske kjøttfeavlen 
generelt skiller seg ut på noen andre områder. 
Vi skiller oss ut med et godt organisert avls-
arbeid med en god struktur og god oppslut-
ning. Oksene som havner i det organiserte 
avslarbeidet havner ikke der fordi oppdretteren 
ser egenverdi i å ha den der, men fordi oksen 
er ønsket der ut fra hva fellesskapet har 
definert er en ønsket okse inn i avslarbeidet. 
Sammenlignet med andre land har vi høy 
seminandel, høy oppslutning om registreringer 
og en stor vilje til å bidra til fellesskapet. Dette 
gjør at en får de «riktige» oksene inn til Staur, 

og som gjør at en i større grad kan ta ut 
potensialet som ligger i fasilitetene på stasjo-
nen slik at en får avlsmessig framgang for de 
egenskapene som er viktige for storfekjøttpro-
dusentene i det ganske land!

2.  Hvilken betydning har testen for det 
 norske avlsarbeidet på kjøttfe?
Testen har vært utrolig viktig for det norske 
avlsarbeidet på kjøttfe. Stasjonen ble bygd på et 
tidspunkt hvor det ble gjort mange grep for å 
styrke det nasjonale avlsarbeidet, og var det 
mest konkrete symbolet på at næringa ønsket å 
drive et seriøst avlsarbeid. At Nortura ble med og 
bidro til at det ble en stasjon med avanserte 
individuelle grovfôrregistreringer skal en være 
veldig takknemlig for. Denne muligheten har gjort 
at en virkelig kan synliggjøre for omverdenen at 
norsk kjøttfe skal utnytte norske grovfôrressur-
ser på en effektiv og god måte. De mulighetene 
en fikk på Staur gjorde at en dreide fokuset over 
fra et ensidig fokus på tilvekst, til et mer breiere 
avlsmål med mer fokus på funksjonalitet og 
effektive grovfôrutnyttere. At en var såpass tidlig 
ute med dette i Norge, og at det ble satt i system, 
gjorde at andre land har fått øynene opp for det 
vi driver med her og at vi har fått et forsprang  
på de som innser at de burde gjøre det samme. 
Statusen til testen har også bidratt til en økt 
oppslutning om det nasjonale avlsarbeidet.  
Flere ønsker å bidra med okser inn i det organi-
serte avlsarbeidet. Når kampen om plassene blir 
hardere, legges lista høyere for hvilke dyr som 
tas inn, noe som i neste omgang bidrar til større 
avlsmessig framgang. Samtidig så må en være 
bevisst på at fokuset på denne hanndyrtesten 
gjør at innsatsen i enda større grad må rettes 
mot å få fokus på hva som er det gode mordyret!

Som et viktig sideelement til betydningen 
for avlsarbeidet, så har stasjonen hatt en 
utrolig viktig betydning som næringas utstil-
lingsvindu. Det har vært utrolig mange be-
søkende på stasjonen siden den ble åpnet, og 
det har vært en fin arena for å kommunisere 
hva næringa står for!

3.  Hva med auksjonen – si noe om den?
I 2004 var jeg med på min første auksjon etter  
å ha vært ansatt i halvannen måned. Vi satt  
på noen provisoriske benker av plank stablet  
på kasser oppå låven over sauefjøset oppe på 
Staur. Det blåste kaldt gjennom låven og det  
var bare de som skulle ha okse som møtte opp. 
Oksene ble presentert i et høyst hjemmesnekra 
hefte som vi hadde printet opp på kopimaskina 
på kontoret vårt i Oslo. Ole Kristian Roterud 
(tidligere livdyrformidler i Nortura) kom bort til 
meg og sa: «Neste år Vegard, lager dere til en 

ordentlig auksjon der dere viser fram oksene  
i en ring utenfor fjøset!».

Etter å ha latt tanken modnet gjennom det 
kommende året, kjørte vi på med «ordentlig 
live-auksjon» i april 2005. Noen mente at «detti 
kom itte tel å gå», at det kom til å bli baluba 
dersom okser gikk for en lav pris på grunn av 
at den havnet i auksjonsringen med en okse 
som gjorde den stresset, osv., osv. 

Røkter Per Anton fikk broren til å komme 
med stillas til tribuneanlegg, og så var vi i gang. 
Helt uten den store planen (ei heller de store 
risikovurderingene). Vegen blir til mens vi går!

Men dystre spådommer ble gjort til 
 skamme og allerede fra første år ble dette en 
suksess. Oksen Valter av Dillerud gikk for det 
alle mente var en hinsides sum (tror det var 
90 000 kroner). De vanlige kritiske røstene til 
vår organisasjon mente at dette var med og 
stimulerte til økt bruk av naturlig bedekning 
ved at vi solgte de beste og nest beste oksene 
ut som gårdsokser, og at vi i tillegg hauset de 
opp med dette arrangementet.

Jeg mener tvert i mot at auksjonen bidrar  
til mye positivt for avlsarbeidet på kjøttfe. Den 
store festdagen dette har blitt, bidrar i seg selv 
til å sette fokus på det norske avlsarbeidet på 
kjøttfe. Her får en vist fram kvalitetene som 
ligger i det nasjonale avlsarbeidet. Videre har 
det satt fokus på at selv om en «bare» bruker 
bedekningsokse, så lønner det seg å bruke 
penger på å kjøpe en okse som har gode 
egenskaper i stedet for en «billig og bra» okse. 
Mange har nok også stått på dette arrange-
mentet og tenkt i sitt stille sinn «Hvordan skal 
jeg få oksen i auksjonsringen som alle vil ha?». 
OG: selv om en ikke har råd til å kjøpe den 
dyreste oksen på auksjonen, så kan en faktisk 
få kalver etter samme okse for en betydelig 
lavere sum ved at semin etter samme okse  
blir tilgjengelig under ett år etter auksjonen. 

En kunne ha risikert at auksjonen hadde 
bidratt til å hause opp ungoksene og at disse 
hadde blitt brukt på bekostning av eliteoksene  
for rekruttering av nye oksekalver inn til Staur.  
De som har tatt ut okser til Staur har derimot 
vært prinsippfaste og rakryggede, og vært klare 
på at det er flere egenskaper som er viktige enn 
de som blir registrert på Staur. Derfor må en også 
finne ut om oksene fungerer på viktige egen-
skaper som fødselsforløp, moregenskaper, m.m.

Sist men ikke minst, så har dette arrange-
mentet bidratt til å gjøre den norske ammeku-
produsenten enda mer stolt over å drive med 
denne flotte produksjonen. Arrangementet er 
en fin møteplass mellom yrkesbrødre, samtidig 
som mange utenfor næringa kommer og får 
innblikk produksjonen. 

AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLENFENOTYPETEST 20 ÅR

Vegard Urset – avlssjef 2004 – 2013
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1.  Hva er spesielt med fenotypetesten TYR gjennomfører  
på Staur kontra andre tester rundt i verden?
Det spesielle ved denne testen er at man tester på grovfôropptak og 
utnyttelse av denne. Dette er vesentlig i forhold til de klimautfordringer 
verden står ovenfor. På grunn av fokuset vi har hatt i det norske 
avlsarbeidet på grovfôropptak, har vi i dag kjøttfe som vokser supert 
på nesten bare grovfôr og beite. Dette gjør ammekuproduksjonen  
i stand til å utnytte utmarksbeite – som er en ressurs vi har nok av  
i Norge. Ammekua med kalv er den typen storfe som i størst grad kan 
utnytte utmarksbeite. På en skala fra 0 til 1 vil et gjengrodd område 
med skog ha en albedo på 0,15, mens et åpent beitelandskap med 
nysnø vil ha en albedo på 0,90. dette er positivt for klima. 

Vektleggingen i avlsarbeidet på økt tilvekst og kortere framfôringstid 
gir også klimagevinst. En måned kortere framfôringstid gir en reduk-
sjon i utslipp av CO2 på 6 % per kg slakt! I tillegg til det er det masse 
data som samles inn gjennom ultralydscanning og bedømming av 
dyra. Selv om TYR er en ung organisasjon, ligger våre testdata veldig 
langt framme i verdens sammenheng. Da vi har testresultater fra veldig 
mange år tilbake i tid. Dette gjør at våre avlsforskere har mulighet for  
å kjøre masse data oppimot hverandre basert på norske tall.

2.  Hvilken betydning har testen for det norske avlsarbeidet på kjøttfe?
Den har betydning for hvordan de ulike rasene ønsker å utvikle seg  
for framtida. De ulike rasene kan på denne måten prioritere de egen-
skapene de ønsker å avle for, enten det er bedre utnyttelse av grovfôret, 
større muskeldybde, mer intramuskulært fett eller andre egenskaper. 
De kan også luke ut avlsdyr som har egenskaper som ikke er ønsket. 
Med en velfungerende test der det er kunn de beste dyra som slipper 
gjennom til semin, vil en sakte, men sikkert dreie populasjonen dit  
en ønsker. Oksene som har vært på Staur er gjennom testet og bidrar 
med kjent genetikk inn i de rasene det drives nasjonal avl på

3.  Hva med auksjonen – si noe om den?
Auksjonen på Staur har blitt til den store festdagen for ammeku-
produsentene. Her samles avlsmiljøet, utstyrsprodusenter, amme-
kubønder og andre som interesserer seg for ammeku. Her blir de beste 
av landets avlsdyr solgt. Hele miljøet er samlet og en del passer også 
på å legge raselagsmøter etc i tilknytning til denne helga. Auksjonen 
betyr på denne måten svært mye både faglig og sosialt for hele 
 kjøttfenæringen i Norge.

AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLENFENOTYPETEST 20 ÅR

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

B
lo

nd
e 

d’
A

qu
it

ai
ne

For mer informasjon om rasen/foreningen må du gjerne kontakte 
Norsk Blonde d’Aquitaineforening:
Styreleder: 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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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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Kilde: Årsmelding 2017 – Animalia

Johannes Ingvoldstad var avls  
sjef i perioden 2013 – 2015. 
  Han er i dag aktiv bonde med 
     storfe, potet og bringebær  
        på hjemgården sin i Vang.
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Fenotypetesten på Staur har 
vært et positivt tiltak i den 
 norske kjøttfeavlen. Med fokus 
på grovfôropptak og fôrutnyt-
ting er det bygget opp en test-
stasjon som er unik i verdens-
sammenheng med  tanke på 
registreringsmengde.

Avlsavdelingens tanker om at  
fenotypetesten er 20 år gammel

Vi vet at flere andre land har tilvekst-tester, 
men få eller ingen registrerer individuelt 
fôropptak som på Staur. Et sett med faste 
rammer og seleksjonskriterier for hvem som 
skal bli avlsokse, og da spesielt seminokse,  
er og har vært viktig for kontinuiteten i avls-
arbeidet. Regelverket har riktignok endret seg 
gjennom årene, men det er å anse som en 
naturlig utvikling. Dette fordi man har måttet 
finne ut hva som fungerer og hva som ikke gjør 
det, og fordi avlsframgang og ny tilgang på 
verktøy har gitt mulighet for å stramme inn. 
Slik vil det også være i fremtiden. Et av verk-
tøyene som har kommet til underveis er 
avlsverdier, som ikke fantes på kjøttfe da 
teststasjonen åpnet i 1998. Avlsverdier for 
produksjonsegenskapene kom først to år 
etterpå, og det tok enda flere år før det kom 
avlsverdier på fødselsegenskaper. Innføringen 
av del- og totalindekser i 2016 ga nye mulig-
heter for et mer helhetlig og målrettet avls-
arbeid, og brukes nå aktivt i seleksjonen av 
testkandidater inn til Staur. Denne utviklingen 
vil også fortsette, med fremtidige avlsverdier 
for flere egenskaper, deriblant fôropptak og 
fôrutnytting for å enda bedre utnytte informa-
sjonen som registreres på Staur. 

En klar begrensning med test-stasjonen er 
antall okser det er plass til, og antall raser som 
skal testes på de få plassene. Staur ble bygd 
med plass til 60 okser, og ble allerede fem år 
gammel bygget ut til å huse 20 okser til. Siden 
2003 har det vært 80 okser i hver testomgang, 
og ideelt sett er også dette for lite. En organi-
sasjon som skal drive fenotypetest på fem 

raser kunne trengt tre – fem teststasjoner.  
Det har hele veien vært en kamp om testplas-
sene. I starten var antall testplasser likt fordelt 
mellom rasene, men det ble ganske raskt 
endret til en fordelingsnøkkel som baserte seg 
på seminsalg og populasjonsstørrelse. Fra 
2018 har også fordelingsnøkkelen inkludert 
ungoksebruk og vektregistreringer. 

Selv om stasjonen er den samme (om man 
ser bort fra utbyggingen i 2003), så har det 
skjedd en utvikling på andre fronter. Fordeling 
av oksene i bingene ble på et punkt endret fra 
kun aldersbestemt til rase- og aldersbestemt, 
da man så at rasesammensetning hadde 
betydning for testresultatet. I starten kunne 
oppdretter ta tilbake okser som ikke ble 
godkjent for auksjon. Resultatet av det var  
at okser som ikke ble ansett av TYR som  
gode nok ble likevel stambokført og solgt  
som avlsokser. I dag blir okser som ikke 
godkjennes for auksjon slaktet. 

Det har også blitt økt fokus på klauver 
gjennom årene, og i dag kjøres det en ganske 
hard linje på dette, og dårlige klauver er den 
vanligste årsaken til at en okse ikke blir 
auksjonsgodkjent. Det er dessverre vanskelig 
å se om en okse vil få dårlige klauver når de 
besiktiges ved 4 – 6 måneders alder, og flere 
okser ryker derfor ut på grunn av dette etter 
endt test.   

Avlsavdelingen i TYR ser de endringene  
som har vært gjort gjennom årene som 
positive. Det er mer profesjonalitet rundt 
testen, og avlsarbeidet kan bli tatt mer seriøst 
når det settes skikkelige krav til de oksene som 
kommer ut av Staur, være seg som seminokse 
eller som gårdsokse. Begrenset kapasitet er  
en utfordring, og setter høye krav til de som  
tar ut testkandidatene. Forhåpentligvis kan vi  
i årene framover få nye verktøy til å hjelpe oss 
med å velge de riktige testkandidatene, som 
for eksempel genomisk seleksjon.   

Fenotypetesten er positiv for kontinuiteten  
i avlsarbeidet, og viktig for at seminoksene 
skal tas ut på likt grunnlag. Avlsavdelingen  
er svært stolte over den norske fenotyptesten 
for kjøttfe! Det ligger mye engasjement og 
strukturert arbeid i gjennomføringen av  
20 auksjoner!

Eksport
70101 Grieg av Dillerud
•  500 doser til Frankrike i 2015
•  422 merka avkom i SFK  
•   Det er en allround okse som har  

sin sterke side på produksjon

72179 Jovial av Utgårdstrøen
•  573 merka avkom i SFK 
•   Eksportert til Sverige, Finland, 

 Frankrike og Danmark.
•   Det er en allround okse som har  

sin sterke side på produksjon

73077 Gulli av Stustad
•  651 merka avkom i SFK 
•   Eksportert til Danmark, Sverige, 

Finland og Irland
•   Allround okse som er god både  

på kalving, produksjon og 
 moregenskaper. 

Andre okser
Det er flere andre okser som har 
 eksportert et mindre antall doser. 
•   Fat Lane av Veistad, Joker av Dillerud 

og JGC Indiana til Sverige. 
•   Lars Rocko av Holann, Lex Luthor  

av Søstuen, Jovna av Gorseth og  
Isle ET av Øiestad til Finland. 

•  Kumshot av Hovde er til Danmark. 

Embryo 
•   Embryo av Norsk Aberdeen Angus  

til Island 
•   Det er sendt i to omganger,  

med til sammen 78 embryo 
•   Planlagt eksport av 20 nye embryo  

i 2019

Tekst: Kristian Heggelund
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Avlsavdelingens tanker om at  
fenotypetesten er 20 år gammel

KALVEN – PRODUKTET I AMMEKUPRODUKSJON
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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



AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLENTESTOMGANGEN 2018/19

Som de fleste andre storfehold 
i Norge, har heller ikke TYR 
flust med grovfôr dette året. 
Heldigvis lagret vi over som-
meren tredjeslåtten fra 2017.

Dette har gjort at vi har beregnet at vi skal ha 
nok silo til testoksene fra innsett og til testen 
er slutt for de yngste oksene den 11. april. 
Men vi har gjort det slik at så fort alle oksene  
i en binge er ferdig i test, så stopper vi til-
delingen av silo, og starter med ammoniakk-
behandlet halm som grovfôr. Kraftfôr-
mengden de sluttet testen på, opprettholdes  
for oksene mens de får tildelt ammoniakk-
behandlet halm. Dette ser ut til å fungere  
fint, og vi ser nå at vi får nok silo til at alle 
oksene kan gjennomføre testen på silo.

Årets miks av grovfôr er altså en blanding 
av de tre slåttene fra 2018 + 3. slått fra 2017. 
Denne miksen har en gjennomsnittlig fôr-
enhetskonsentrasjon på 0,86 og tørrstoff%  
på tett innpå 40%.

Vi bruker også i år vanlig Formel Biff 
handelsvare som kraftfôr. Grunnet noe lavere 

12 okser som ikke er gode nok for salg eller 
semin. I hovedsak har disse oksene for dårlige 
bein og klauver. Testing av ridelyst og sæd-
kvalitet er vi i gang med allerede. Dette vil i år 
bli ytterligere utvidet med at vi også tester 
hvor godt sæden til oksene tåler nedfrysing. 

Vi vil her gi en generell kommentar for hva 
slags inntrykk vi har så langt for hver rase:

Aberdeen Angus:
Vi har 13 okser inne av rasen til test. Disse 
fordeler seg omtrent jevnt på to fedre, nemlig 
Lis Great Tigre og Weeton Black Jack. Begge 
oksefedre har flere gode sønner med gode 
testresultater og bra eksteriør. Flere av søn-
nene etter norske Lis Great Tigre har enormt 
gode avlsverdirekker i tillegg. Vi er helt sikre på 
at vi vil finne tre meget gode seminkandidater 
av de oksene raselaget har inne. Av de 13 
oksene rasen har i test vil togå ut grunnet 
klauvfeil. De 11 andre kan komme på auk-
sjonen slik admini strasjonen ser det. Tre vil 
være semiokser, en er reserve, og de andre  
vil være salgsokser som er tilgjengelige fra 
auksjonsdagen. Reserven vil være tilgjengelig 
rundt 20 juni, hvis det ikke blir bruk for den 
som semin okse. 

Seminoksene vil ikke være tilgjengelige  
før i desember.

kvalitet på grovfôret for denne testomgangen 
enn den foregående har vi gått noe opp i 
mengder. Angus og Hereford startet dette året 
testen med 2,5 kilo kraftfôr og slutter på 
3,6 kilo med Formel Biff. Limousin Starter  
på 3,4 kilo og slutter på 5,2 kilo med kraftfôr. 
Simmental og Charolais starter på 3,9 kilo 
med Formel Biff og slutter på 5,4 kilo. 

Med disse kraftfôrmengdene og fri tilgang 
på silo for de forskjellige rasene er det lagt 
opp til at oksene skal kunne ta ut sitt gene-
tiske potensiale for tilvekst med en høy andel 
grovfôr i fôrseddelen. For Angus og Hereford 
bør gjennomsnittsoksen vokse 1400 gram om 
dagen. For limousin bør tilveksten ligge på 
1500 gram i gjennomsnitt, og for simmental 
og charolais bør gjennomsnittsoksen vokse 
1700 gram per dag.

Vi har nå kommet så langt ut i testom-
gangen at de fleste oksene er ferdig i test. Vi 
mener at vi har truffet greit med fôrregimet og 
tilveksten det er lagt opp til. Oksene sprer seg 
bra på tilvekst, og vi ser at okser med høyt 
grovfôropptak jevnt over ligger over i tilvekst, 
slik vi ønsker det. Vi har også okser som ser 
ut til å være ekstremt gode fôrutnyttere, og 
disse er vi også ute etter å avle videre på.

Vi har nå kåret 70 okser, og har begynt  
å danne oss et bilde av hvilke okser som er 
aktuelle for semin. Vi har allerede slaktet ut  

En vurdering av testomgangen 2018/19,
og inntrykk så langt i testperioden

Tekst: Kristian Heggelund

Foto: TYR
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AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLENTESTOMGANGEN

En vurdering av testomgangen 2018/19,
og inntrykk så langt i testperioden

Charolais:
I årets testomgang har vi 25 testokser av Charolais. Disse er spredt 
på 7 forskjellige fedre. Oksene er veldig forskjellige som typer. 
Størrelsesmessig er det store forskjeller. Vi kunne nok foretrukket  
at de var mer like i rammemessig størrelse. Det er nok opp i mot  
20 centimeter i forskjell på den minste og den største ved samme 
alder ved kåring. Det vil si at det både lettkalvertyper, og noen typer 
som vil gi betydelig større kalver. En okse med middels størrelse er 
å foretrekke. Vi ser at de minste oksene som er mer lettkalvertyper, 
ikke greier å henge med de noe større typene tilvekstmessig. Det er 
mange eksteriørmessig flotte okser med gode prestasjoner i testen. 
Det er flere med klauvfeil i år enn de to foregående år. Sju til åtte  
av oksene vil gå ut på bratte klauvvegger som er første trinn til 
skruklauver. De resterende oksene vil kunne komme på auksjon. 
Fem okser vil gå til semin og det vil bli en reserve for disse. Det vil  
si at rundt ti okser vil komme som rene salgsokser på auksjonen.

Hereford:
Årets elleve herefordokser i test er spredd på tre forskjellige fedre.  
Vi ser at den ene av disse fedrene nok har noe svakere resultater i 
testen på sine avkom enn de to andre. Det ser ut til at disse sønnene 
har en relativt svak evne til å ta opp grovfôr, og da blir tilveksten noe 
lav, da kraftfôrnivået er begrenset for rasen. Det ønskes først og 
fremst typer som er gode til å ta opp grovfôr. Det er mange pent 
sammensatte okser, men ingen som er veldig muskelsatte. Det er 
mer moregenskapstyper som er prioritert inn til testen. Det er også 
lagt vekt på prøve å unngå linjer som er mye brukt i seminoksene fra 
tidligere omganger. Det er også lagt vekt på å unngå linjer i stam-
tavlene på testoksene som vi vet har en del skjedeprolaps. Årets 
okser av rasen har meget gode bein og klauver, det er ikke en eneste 
okse som har avvikskoder på bein og, klauver. Som eneste rase i 
årets test har hereford ingen okser med avvik på dette, det er et tegn 
på at rasen har gode gener for dette. De fleste hereford har en svakt 
utoverhellende klauvvegg. Dette gir sjelden eller aldri problemer med 
skruklauver. Vi vil likevel ikke auksjonsgodkjenne en to til tre okser 
av rasen grunnet svake testresultater, og for dårlig muskelfylde.  
To okser av rasen vil gå i semin, en vil bli holdt igjen som reserve  
til i slutten av juni, og fem – seks okser vil komme på auksjonen 
som vanlige salgsokser.

Simmental:
I årets test for simmental er det elleve okser. Disse er fordelt på fire 
forskjellige fedre. Som avlsplanen til rasen sier så er alle testokser 
av rasen kollet. Vi ser at sønnene etter Sneumgaard Imperator, nok 
er den gruppa som har best tilvekst. Men disse dyra er også de med 
størst ramme. Det er mange flotte typer av rasen inne på stasjonen, 
og samlet sett er det nok simmentalerårgangen som er flottest 
eksteriørmessig sammenlignet med de andre rasene. Det er også 
på simmental to til tre okser som går ut grunnet skruklauver, og 
disse er etter tre forskjellige fedre. De åtte andre oksene går gjen-
nom testomgangen uten avvik på bein, og har såpass bra test-
resultater at de mest sannsynlig vil komme på auksjonen. To vil  
bli seminokser, og en vil være reserve for disse. Omtrent fem okser  
vil komme som vanlige salgsokser på auksjonen. 

Limousin:
Det er i år 20 testokser inne på Staur for rasen. Disse er fordelt på ni 
forskjellige fedre. Jensuis PP og Frascati har de største gruppene 

med fire sønner hver. Halvparten av oksene for rasen er Full French. 
Den andre halvparten er oppkrysset og alle disse er kolla, slik avls-
planen sier. Det ser ut som det er sønnene etter Fumaroli som gir best 
tilvekst, og sønnene etter Posthaven Zansibar som gir lavest tilvekst.  
Vi anser testomgangen å være helt på det jevne for rasen. Det skal  
gå greit å ta ut fire gode seminokser. Men for mange okser av går ut 
grunnet klauvkvalitet. Dette gjelder bratte klauvvegger bak, men også 
okser som er tåvide foran med mjuke kodeledd og lange, og gjerne 
også vridde klauver på frambeina. Dette er det i bare limousin som har 
som problem. Åtte okser vil nok gå ut grunnet klauver for rasen. Det er 
for mange i forhold til testplassene de har til disposisjon. Ti til 12 okser 
vil komme på auksjonen. Fire av disse vil være seminokser, og en vil 
være reserve for disse. De andre fem til sju oksene vil være vanlige 
salgs okser som er tilgjengelige rett etter auksjonen.

Hereford vil ha sitt uttak 3. april. De andre rasene vil ha sitt semin-
okseuttak mellom 8. og 11. april. Følg med på våre nettsider for resul-
tater av uttakene. Benytt sjansen til å kunne skaffe deg en okse fra 
Staur, som har gått gjennom et nøyaktig testregime tilpasset rasens 
avls planer med gode resultater. Der er oksen sammenlignet med andre 
okser fra sin rase, som er av de aller beste i landet for sin rase. 

Vi ønsker alle velkommen til auksjon den 27. april, og i år er den  
20 testårgangen fra Staur vi skal auksjonere bort!

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
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AVLSFORSKERENS HJØRNE Katrine Haugaard

TYR på Soria Moria-seminar
Soria Moria er et norsk 
 seminar over to dager, som 
 arrangeres med ujevne 
mellomrom.  Seminaret ble 
arrangert første gang i 1988  
på Soria Moria i Oslo.  
Årets  arrangement var det  
8. i  rekken, og ble arrangert  
på Hafjell 31. januar og  
1. februar 2019.
Avlskonsulent Solvei Cottis Hoff og avls-
forsker Katrine Haugaard var til stede for TYR. 
Hensikten med seminaret er at det skal være 
en felles møteplass for utdanningsinstitu-
sjonene og avlsorganisasjonene i Norge. En 
slik møteplass er viktig for å knytte kontakter, 
utveksle kunnskap og forsterke samarbeid. 
Videre følger et sammendrag av noen av 
temaene som ble presentert og diskutert  
på seminaret.  

Fortid, nåtid og fremtid
For første del av seminar var temaet fortid, 
nåtid og fremtiden. For å vite hvor vi skal må 
vi også vite hvor vi kommer fra. Det er flere 
faktorer som er grunnlaget for at Norge har 
hatt suksess i avlen så langt. Den norske 
avlen har vært godt organisert, samvirke-
tanke gangen (som er relativt unik for Norden) 
har stått sterkt, god bruk av semin (først og 
fremst på melkeku og gris, men kjøttfe er 
også bra sett i en verdenssammenheng),  
og for ikke å nevne den unike norske helse-
statusen. Det sistnevnte er et resultat både av 
flaks og dyktighet. Brede avlsmål med fokus 
på helse har bidratt sterkt, men at Norge 
ligger i utkanten av Europa med få fysiske 
naboer har selvsagt hjulpet godt på. 

Bærekraftig avl og genetiske ressurser
Det drives oppdrett/avlsarbeid på 37 husdyr-
arter i verden, men det er en stor variasjon  
i linjer og populasjoner. Det finnes i dag  
ca. 8800 husdyrraser i verden, men det er kun 
et lite antall av disse som ikke er utrydnings-
truet. De store kommersielle rasene vinner 
markedsandeler, og de lokale rasene faller fra. 
Det er lett å tenke at det kun er de ikke-kom-
mersielle husdyrpopulasjonene som anses 
som genetiske ressurser, da de er alternativer 
til den eller de dominerende populasjonene. 
Men vi vet aldri hva som skjer i fremtiden og 
når en kommersiell populasjon kan bli utkon-
kurrert. Et eksempel på dette er norsk fjørfe-
avl. Norge hadde egne avlsprogram for 
egg leggende høner fram til 70-tallet, men da 
det ble åpnet for import ble de norske rasene 
utkonkurrert nærmest over natten. I dag 
finnes de norske hønserasene i mindre 
populasjoner, og blir tatt vare på som en 
genetisk ressurs blant annet ved den levende 
genbanken på Hvam. Gjennom dette ser vi  
at kommersielle populasjoner også må taes 
vare på og ikke bli tatt for gitt.

I kontrast til dette handler fremtiden om 
markedsvekst. I en global verden må man 
vinne, og ikke tape, markedsandeler. For å få 
til dette må man ha et riktig produkt, et godt 
samarbeid, god forskning og utvikling. For 
både melkeku og gris har genetisk suksess 
ført til en reduksjon i eget marked. Økt melke-
ytelse pr. ku og økt antall avvente unger pr. 
purke gir en redusert populasjon (redusert 

marked å selge sæd til) da man ikke trenger 
like mange kyr eller purker for å opprettholde 
produksjonen av sluttproduktet. For å øke 
salget av semin må man derfor være aktiv  
på det globale markedet. 

Ny teknologi
I fremtidens marked handler mye om geno-
mikk, nye fenotyper, datateknologi og repro-
duksjonsteknologi. Big data og maskinlæring 
har vært mye brukte ord de siste årene, men 
kanskje med litt vag kontekst. Big data 
handler om å håndtere store datamengder  
på en måte som er rask, tolerer feil (luker ut 
feilene og fortsetter, i stedet for å stoppe helt) 
og er lett å bruke. Maskinlære er å lage 
modeller for komplekse systemer, og som 
«lærer» og blir bedre med mer input. Et 
eksempel på dette er Google Søkemotor. 

Et eksempel på Big Data fra husdyrverdenen 
er Norsvin og deres CT-scanning av råner 
(CT = computertomografi, radiologisk under-
søkelsesmetode). I Norsvin blir alle råner 
CT-skannet, dette har blitt gjort rutinemessig 
siden 2008, samt flere år i forskning på Ås før 
dette. I denne scanningen blir det tatt 1100 
bilder pr dyr. Når man skanner alle råner i 
testingstasjonen blir det mye informasjon 
som skal håndteres og evalueres. Til dette 
kreves det kraftig dataverktøy og gode 
 modeller for å få nyttig informasjon ut av. 
CT-scanning er ikke aktuelt på storfe grunnet 
størrelsen på dyrene, men det jobbes med  
å ta 3D-bilder av hele eller deler av dyret for  
å bruke til ulike formål. For å kunne bruke 
3D-bildene fornuftig trenges det kunnskap  
og utvikling av Big Data og maskinlære. 

Patentering
Dag to startet med et foredrag om biopaten-
tering. Patentering er et vanskelig og kompli-
sert tema, og kan nok også tolkes i flere ulike 
retninger. Patent handler ikke om å holde ting 
hemmelig, men om hvordan det kan utnyttes 
kommersielt. Man eier rettighetene til å tjene 
penger på det man har patentert. En patente-
ringsprosess kan ta 2 – 6 år, da det må brukes 
mye tid på å undersøke om det er patent eller 
andre patentsøknader på lignende eller 
tilsvarende produkt. I løpet av prosessen  
er forskningen bak patentsøknaden relativt 
offentlig for andre.

Foto: TYR
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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



Aktive Avlsbesetninger 2019

Rase Besetningsnavn Fornavn Etternavn
Charolais Arnøen Lille Charolais Maren Arnø
36 besetninger Arctic Charolais Dag Ivar Hansen

Bakke Charolais Runar Bakke
Bjerknes Charolais Petter Bøe Bjerknes
Bjørnerud Charolais Pål Kirkeby
Bolstad Charolais Kjell Joar Dybdal
By Charolais Hermod Fledsberg
Bø Charolais Martin Bøe
Dalsfjord Charolais Einar Asbjørnsen
Dillerud Charolais Knut Otto Espeseth
Finsrud Charolais Øystein Finsrud
Flittie Charolais Tronn og Kjersti Flittie
Fossfjell Charolais Bjørn-Emil og Kristi Mattingsdal
Grøtholm Charolais Olav Lie
Helgerud Charolais Torill og Wiggo Helgerud Andersen
Helstad Charolais Hans Otto Helstad
Holsing Charolais Jakob Olav Holsing
Hovde Charolais Kristian Hovde
Høiberget Charolais Norvald Aas Solvang
KB Charolais Kjell Bredholt
Kindseth Charolais Terje og Toril Wandsvik
Langmo Charolais May-Britt Langmo
Lauvstad Charolais Kjetil og Ellen Bergan
Lenna Charolais Anne og Harald Graarud
Nesmoen Charolais Per Nesmoen Rognstad
Nordrum Charolais Øyvind Nordrum
Nordåsen Charolais Trond Vidar Berge
Nyheim Charolais Bertil Nyheim
Oppegård Charolais v/Aleksander Aleksander Lillevik
Oppegård Charolais v/Marlen og Geir Marlen og Geir Lillevik
Oppistu Charolais Asbjørn Dahlen
Paulsen Charolais Roger Paulsen
Stang Charolais Dagfin Henriksen
Søndre Huser Charolais Ingar / Anita Andersen/ Johnson
Torvholen Charolais Valborg og Mathias Søyland
Uleberg Charolais Hans Kortner Ryen

Aberdeen Angus Are Angus Tom Are
21 besetninger Bognes Angus Per Ivar Laumann

Brekkå Angus Eivind Time
De Fine Angus Oddvar De Fine
Eide Angus Hans Petter Eide
Funnaune Angus Magnus Ness
Gaula Angus Jan Håvard Refsethås
Grani Angus Harald Dahl
Haukabø Angus Inger Elisabeth B. Haugarne
Holen Angus Jørn-Terje Dragly
Høg-Jæren Angus Kristoffer Emil Ueland
Høystad Angus Svein Eberhard Østmoe Høystad Angus
Krogedal Angus Torfinn Bakke

Charolais
Angus
Hereford
Limousin
Simmental
Tiroler Grauvieh
Blonde d’Aguitaine

Det er 12 nye besetninger på lista og flere som nærmer seg!

Endring i kravene for aktive avlsbesetninger:
For å få status som aktiv avlsbesetning i 2020 må minimum 20% av besetningens stambokførte hunndyr være 
inseminert med ungokse. Tidligere var kravet på 10%. Det er også krav om det brukes minimum to forskjellige 
ungokser på de stambokførte hunndyrene i besetninger det aktuelle året. 

Seminokser står med ungoksestatus i to år så i år er det okser fra L- og M-årgangen som står som ungokser. 

Fullstendig oversikt over krav og goder for aktive avlsbesetninger finner du på TYRs nettside.
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Rase Besetningsnavn Fornavn Etternavn
Aberdeen Angus forts. Kvåle Angus Trond Ristebråten

Kyllingmo Angus Oddrun og Tore Kyllingmo
Li Angus Steinar Schanke
Lunngård Angus Tor Gunnar Melbye
Mørk Angus Merethe Mørk
Nordstu Angus Ståle Westby
Opstad Angus Åna Fengsel
Solgløtt Angus Halvor Midtsundstad

Hereford Aaland Hereford Tom Tengesdal
19 besetninger Birkeli Hereford Gjermund Birkeli

Bogstad Hereford Bymiljøetaten v/Kristoffersen
Deset Hereford Anne og Ludvig Dieset Fjeld
Hanestadmoen Hereford Britt og Øyvind Utgården
Hånde Hereford Idar Hånde
Kleivi Hereford Finn Arne Askje
Prostmyra Hereford Håkon Marius Nybrenna
Rindal Hereford Anne og Thomas Rindal
Rydningen Hereford Mildri og Nils Haugen
Rypdal Hereford Per Helge Lindset
SK Hereford Bjørn Haugen
Skjatvet Hereford H.R Astrup
Søndre Årø Hereford Morten Ueland
Teksum / Svensson Hereford Inger Eva og Jan Erik Teksum og Svensson
Tutterø Hereford Kjersti Brustad
Vestgård Hereford Tord Fuglem
Viersdalen Hereford Leif Hartveit
Knirk Hereford Knut Erik Paulsen

Limousin Dovre Limousin Ingebrigt Vigenstad
19 besetninger Flatmo Limousin Aud og Martin Sandnes

Helland Limousin Nils Snekvik
Hetland Limousin Geir Hetland
Holann Limousin Hans Olav Holann
Horpestad Limousin Linn / Bjørn Hetland / Østebrød
Hovde Limousin Kristian Hovde
Lofthus Limousin Karl G. Lofthus
Mauset Limousin Sivert Mauset
Megarden Limousin Lars Erik Megarden
Olden Limousin Hege & Ole Jonny Olden
Refling Limousin Gyrd Nannestad
Sletten Limousin Lars Tomas Sletten Kapelrud
Steinvik Limousin Rita Steinvik
Susort Limousin Torleif Susort
Søstuen Limousin Gunhild Sæteråsen og Jan H.Guttersrud
Utgårdstrøen Limousin Bjørn Aasen
Viersdalen Limousin Leif Hartveit
Øiestad Limousin Elin og Halvor Øiestad

Simmental Avlund Simmental Simen Avlund
14 besetninger Gjermestad Simmental Sophie C.E. Gjermestad

Hakedal Simmental Øyvind Wold
Hegnes Simmental Frode Størseth
Hollebøl Simmental Hanne Thorshov Igsi
Hovde Simmental Kristian Hovde
Morken Simmental Anders Morken
Myhren Simmental Arild / Hilde Holtklimpen / Mangerud
Nes Simmental Bjarte Nes
Robøle Simmental Nils Ole Robøle
Søråsen Simmental Linda Engebretsen
Thorshov Simmental Jørgen Thorshov
Ødegården Simmental Tore og Sigrid K. Nilsen
Åmot Simmental John Arne Åmot

Tiroler Grauvieh Aas Tiroler Grauvieh Anders Aas
4 besetninger Hanto Tiroler Grauvieh Anita Høidalen

Jøssund Tiroler Grauvieh Stian Jøssund
Rudsar Tiroler Grauvieh Mona og Arild Fallingen

Blonde d'Aquitaine Hunstad Blonde d'Aquitaine Kåre Anders og Kristin Ingeborgrud / Myrvang
SUM 114
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En Landbrukspsykologs betraktninger om den moderne bondens situasjon

Vi er i 2019. I dag er alle norske bønder moderne. Vi er på mange måter 
en suksessfull bransje, med vellykket gjennomført effektivisering og 
høy produksjon. Vi er kunnskapssterke, erfaringsrike og innovative. 
Bonden som produsent er vellykket. Men samtidig hører vi om 
 utfordringer ved bondens psykiske helse. Hvorfor er den moderne 
bonden utsatt for å utvikle depresjon, og hva skal vi gjøre med det?

At statistikken viser en høyere risiko for depresjon betyr ikke at alle 
bønder sliter med psykiske lidelser, eller at det å være bonde i seg selv 
ødelegger den psykiske helsa vår. Angst og depresjon er ganske vanlig. 
Ser vi på befolkningen generelt vil mellom 30 og 50 % av oss oppleve 
en eller flere perioder med psykisk sykdom i løpet av livet. Så det  
å være et moderne menneske er i seg selv en risikofaktor. Forskning 
fra blant annet NTNU viser at bønder opplever mer depresjon enn 
andre yrkesgrupper. Også i andre land ser vi den samme tendensen,  
og det skal tas alvorlig. Det positive med denne forskningen er at vi  
blir klar over utfordringen og kan jobbe direkte mot de risikofaktorene 
vi antar har betydning. 

Og vi vet mye om både risiko-, og beskyttelsesfaktorer med tanke 
på psykisk helse. Altså både hva som gjør oss utsatt og hva som gjør 
oss mer motstandsdyktige. Noe er generelt og gjelder for folk flest, 
noe er unikt for bønder og deres arbeidssituasjon. Lista kan bli lang  
om man leter: Været, politiske føringer og endringer, samfunnets 
holdninger til jobben vi gjør og hvordan vi gjør den, de unike familie-
forholdene på godt og vondt, forventninger mellom generasjoner, 

økonomiske bekymringer, balanse mellom jobb og fritid, lange arbeids-
dager og i økende grad ensomhet. Og det finnes sikkert flere også.  
De fleste vil kjenne seg igjen i noen eller flere av disse i sine egne 
bekymringer, mens vi er forskjellige på hvor mye det stresser oss  
og hvordan vi håndterer dette stresset.

Det akutte stresset er kruttet vi trenger for å håndtere utfordringer 
som oppstår og gjør oss i stand til å yte litt ekstra når det trengs. Dette 
stresset er nyttig for oss, og ikke så farlig i passe doser. Men derimot 
gjør det langvarige stresset deg, der du hele tiden strekker strikken litt 
lenger, mer utsatt for både fysiske og psykiske plager som depresjon. 
Ta deg pauser fra stresset og ansvaret. Fyll pausene med noe du liker 
og som gjør deg glad og rolig. Unn deg ferie når du kan, og finn lommer  
i tidsplanen der du kan drikke kaffe eller ta deg en tur, alene eller 
sammen med noen du liker å være sammen med. 

Det er lurt om vi klarer å tenke to tanker samtidig. Et ensidig fokus  
på hva som øker risikoen kan være demotiverende og kanskje depri-
merende i seg selv. Samtidig vet vi at det er viktig å anerkjenne 
 utfordringer og problemer for at de skal kunne håndteres. Men flere  
av utfordringene på lista er vanskelig å gjøre noe med, og kunnskap  
om hva som gjør oss mer motstandsdyktige er derfor også nyttig.  
Hva gjør at vi mennesker holder oss friske og sterke og blir mer  
robuste til å tåle de utfordringene livet bringer? 

Jeg kan glede deg med at denne lista er minst like lang! Gode 
 relasjoner til andre, å være fysisk aktiv, naturopplevelser og kulturelle 
opplevelser, en god latter og å være til stede i øyeblikket er noen av dem 
som mange vet om. Videre kan det å ha et åpent forhold til sine egne 
følelser forebygge at det bygger seg opp mye gruff. Det er sunt å kjenne 
på at man er glad, trist, sint, misunnelig, nysgjerrig også videre, og  
å tørre å vise det til andre. Det er kanskje ikke veldig typisk bondsk og 
vise følelser. Men følelsene våre er viktige veivisere til valg til tar og i 
kommunikasjon med andre. Vi trenger alle litt støtte fra tid til annen,  
det er lettere for andre å forstå hvis vi kan sette ord på det, eller vise 
hvordan vi har det. Og det er flere enn meg som jobber for en god 
bondehelse, og det finnes støtte og hjelp og få, både innenfor land-
brukets egne organisasjoner og i helsevesenet generelt. Men skal  
man få hjelp på man spørre om den. Og skal man spørre om hjelp  
må man være klar over at man har en utfordring.

Og om det skulle rammer deg; den sterke, sjølhjulpne bonden.  
Den mørke og smertefulle depresjonen som gjør deg motløs håper  
jeg du husker dette jeg skriver nå: Depresjon går over, du skal ikke  
ha det sånn for bestandig. De fleste depresjoner går over etter noen 
måneder. Og det går over fortere om du søker hjelp. Noen trenger 
medisiner, for mange hjelper terapi, og for alle er det gevinst å gjøre  
mer av det som er bra for alle, som å trene og være sammen med 
venner. Om det føles som om alt er svart, tungt og ingenting betyr  
noe, er det hva depresjon gjør med oss. Styggen på ryggen har ikke  
rett i at fremtiden er håpløs, tilværelsen er håpløs og du er håpløs, enda  
så overtalende han kan være. Det finnes en tilværelse uten styggen:  
Ikke gi opp, det er hjelp å få, og det vil gå over.  

For selv om det kan være strevsomt å være bonde iblant, har vi mye  
å leve for og vi har mye å være stolte av. Vi som produserer norsk, frisk, 
sunn og velsmakende kvalitetsmat hvert eneste år. Noen hele året, og 
andre gjennom intensive sesonger. Følelsene av å stå ute i frisk luft, 
med egenprodusert kvalitetsmat mellom hendene og vite hvilken 
innsats, kunnskap og styrke som trengs for å gjøre den jobben. Det er 
derfor vi gjør dette, er det ikke? For Norge trenger bonden, og bonden 
fortjener å ha det minst like bra som andre yrkesgrupper. Heia bonden!

Landbrukspsykologen
Ellen Hoel er psykolog, agronom og bærdyrker. 
Med erfaringer fra innsiden av landbruket kom  
binert med sin psykologutdanning deler hun  
sine tanker om den moderne bondens situasjon. 
Hvorfor Landbrukspsykolog? Her er hennes svar: 
Å ha kunnskap om hvordan ens eget sinn fungerer 
og hva som er til hjelp eller gir risiko er sentrale 
faktorer for å ha et godt liv. Bonde eller ei.  
Mitt mål som Landbrukspsykolog er nettopp det 
å kunne spre kunnskap om psykologi til en gruppe jeg både er en del av,  
og som mitt hjerte brenner litt ekstra for. At vi som bønder kan opp
arbeide oss mer kunnskap om oss selv og vår egen hverdag, på samme 
måte som vi gjør med plantehelse og dyrevelferd. Og sammen med 
kunnskapen blir det kanskje lettere å snakke om det også; at også  
bønder har en psykisk helse, og den er vi opptatt av å ta vare på.

Bonden som menneske

Foto: TYR
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ANGUSAVTALEN 

Kontakt 
Nortura for mer 
informasjon om 
Angusavtalen:

48 12 04 00
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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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Drøvtyggere er viktig  
for biologisk mangfold
24% av alle truede arter i norsk natur er knyttet 
til kulturlandskapet. Drøvtyggerne våre gjør en 
enorm jobb i å legge til rette for bier og 
 blomster. 

Artene i kulturlandskapet vårt stammer fra 
en tid lenge før siste istid, lenge før en eneste 
nordmann hadde pløyd et eneste jorde eller 
melka en eneste ku. 

Mammut, ullneshorn og uroksen beitet  
i åpne landskap og de sto i blomsterenger. 
Analyser av fossile magesekker viser at 
mammuten spiste skjermplanter, korgplanter, 
erteplanter som mjelt, harerug, skrubbær, 
maure, forglemmegei, skogstjerne, mure, 
primula, og mange flere blomster. 

Plantene kom etter istiden
Da isen forsvant i Norge spredte disse plantene 
seg opp langs elvekanter og videre der det ble 

åpen mark, ofte rasmark, etter hvert hvor  
det kom husdyr til og beitet. 

Planter som har utviklet seg for å leve  
i samspill med beitedyr har lavt vekstpunkt  
og trenger ofte ett tråkk i bakken for å få nok 
lys til å spire. Kjennetegnet på nesten alle 
planter som er avhengig av landbruksdrift  
eller beitedyr er at de må ha det åpent for å 
spire og vokse, de forsvinner om vegetasjonen 
blir for høy og tett. Dessuten vil de ikke ha for 
mye gjødsel. Blir graset, urtene og blomstene 
stående i enga og visne, blir det for mye 
bio masse. Det blir rett og slett for mye grønn-
gjødsling. De fleste trives der det er litt skrint. 
Så det å gjødsle beitemarka er ikke en god idé 
om man vil ta vare på biologisk mangfold. 

Samspill med insekter 
Mange insekter er utviklet til å leve i samspill 
med beitemarksplantene. For eksempel  
er eksistensen av solblom, en gul vakker  
blomst i kurvplantefamilien, helt avgjørende  

for tre – fire insekter til. Det kan være at noen 
insekter er spesialisert til å bruke planten som 
barnehage for larvene sine, som for eksempel 
solblomengmøll. Et annet insekt er solblom-
blombåndflua, larven dens er helt avhengig  
av fruktene i korgen når den har utviklet seg.  
Og faktisk er det en liten parasitt igjen som  
er avhengig av denne larven igjen. Alt henger 
sammen med alt. 

Landbruket får skylda for insektdøden 
Insektdøden er en trussel som de fleste har  
fått med seg nå på lik linje med trussel plast 
gjør mot marint liv og klimaendringene. 

Landbruket har fått mye av skylda. Mono-
kultur, sprøytemidler og kunstgjødsel er ikke 
gunstig for et rikt insektliv. På grunn av 
topografien og norsk landbruks egenart har  
vi ikke de samme grønne ørkenene her til 
lands som ellers i verden der forholdene 
legger mer til rette for store industrialiserte 
bruk og monokultur så langt øyet ser. At 

Ragna Kronstad,  
senior kommunikasjonsrådgiver Sabima

Foto: TYR
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innsats faktoren soya, er produsert under slike 
forhold er imidlertid et faktum norsk landbruk 
kunne bruke tid på å reflektere litt mer over. 

Med grønn ørken menes livløst land. Det 
kan se grønt ut, men det er ingen mat for et 
mangfold av insekter eller mikroorganismer 
fordi det er kun en type vekst og den, om den  
i det hele tatt blomstrer, blomster kun i et 
begrenset tidsrom. 

Artsmangfold i beitemarka
Det er en rik artsrikdom der husdyra våre beiter. 
Vel og merke om det ikke gjødsles for mye, pløyes 
opp eller beitetrykket blir for lavt eller for høyt. 

Prestekrager, engtjæreblom, johannesurt,  
er blant de vanlige artene, men alle regioner  
og områder har sine mer spesielle sorter som 
igjen også er på rødlista. Som i Møre og 
Romsdal finnes det mage forekomster av den 
allerede nevnte solblom og hvitkurle. I Hedmark 
er det svartkurle, dragehode og skjeggklokke. 

På artskart som er utviklet av Artsdata-
banken kan man gå inn å se hvilke trua arter 
som er kartlagt i de forskjellige regionene.  
Det er ganske spennende! Kanskje bønder  
og kan bli flinkere med å legge inn data og 
synligjøre verdiene i kulturlandskapet? 

Det er lenge siden den norske melkekua 
levde godt på kun utmarksbeite. Ytelsen er 
blitt så høy nå at fôringa er blitt en vitenskap 
og bonden må være en veldig god grovfôr-
bonde for å dyrke og høste graset på rett tid 
så ernæringsinnhold er på topp. Man venter 
ikke lenger på at blomstene har blomstret før 
man slår høyet på ljå. Utviklingen i landbruket 
kan ikke reverseres, men det kan hende det 
ikke skal gå videre i samme retning. 

gjengroing som er det største trusselen mot 
artsmangfoldet. 

Noen tips for skjøtsel av artsmangfold: 
•   Hvor mye tid kan og vil du bruke på skjøtselen? 

Det er bedre å skjøtte et litt mindre område 
riktig, enn å skjøtte et stort område halvveis.

•   Hvordan har området blitt driftet før? Det er 
viktig å følge tradisjonell drift og de gamle meto-
dene. Hvis et område tidligere har blitt slått, vil 
ikke de samme plantene overleve ved beite.

•   Særlig viktig er det å få greie på når på året det 
ble slått, hvilke husdyr som beitet, beitepresset 
og beiteperioden.

•   Veikanter og andre småområder kan være vel 
så viktige for truede arter som store enger.

•   Det er viktig å ikke gjødsle tidligere ugjødslete 
områder. Gjødsel er næringspakker som ikke 
alle planter tåler, og gjødsling kan derfor føre 
til helt annen flora og insekter enn de som var 
der opprinnelig.

•   Det kan være aktuelt å supplere et skjøtsels-
tiltak med et annet. For eksempel kan en 
slåtteeng etterbeites.

Om husdyra ikke lenger kan bruke natur-
beite områdene på innmark eller utmark fordi 
krav til ytelse er for høy, vil det føre til tap av 
biologisk mangfold. I klimamodellene som 
landbruket forholder seg til nå er forenkla 
modeller og våre at ei ku i fjøset med høy 
ytelse er best for klima, men da er det mange 
parameter som ikke er tatt med, blant annet 
biologisk manfold

Ammekua er fortsatt godt fornøyd med  
det naturbeite gir og det blir viktig å utbytte  
de ressursene man ellers ikke kan bruke til 
menneskemat eller høytytende melkekyr. 

Viktig for frøspredning 
At det beveger seg dyr i det norske landskapet 
er viktig også for å spre frø. Vi kan ikke bare  
ha noen få godt bevarte hot spot for biologisk 
mangfold der bønder får miljøtilskudd for å slå 
ei slåtteng eller ta vare på en naturbeitemark.  
Vi trenger grønne korridorer mellom alle bruk  
og vi trenger gårdsbruk i hele landet. Med flere 
nedleggelser og såkalt effektivisering går areal 
ut av drift. I tillegg til intensivering er det 

FA
K

TANaturbeitemark
•   Naturbeitemark har vært i langvarig 

bruk til beite
•   Naturbeitemarker er lite eller ikke 

gjødsla, pløyd eller isådd av fremmede 
plantearter

•   Naturbeitemark har ofte store biologis-
ke verdier i form av en rekke sjeldne og 
truede planter, sopp og insekter. 

•   I dag blir naturbeitemarkene sjeldnere 
fordi de pløyes opp, gjødsles, bygges 
ned eller går ut av bruk og gror igjen.

Fotokonkurranse: 
Sabima arrangerer en fotokonkurranse  
om naturbeitemarka 
Har du gode bilder av dyr på beitemark?  
Send til sabima@sabima.no  
og fortell litt om motivet.  
Vinner blir annonsert i september 2019.

Foto: Ragna Kronstad

Foto: Ragna Kronstad
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Om oss:
Animal Rescue UB er en ungdomsbedrift fra Storsteigen 
videregående skole. Bedriften består av fem elever som 
går Vg2 landbruk og gartnernæring. Alle har gode kunn-
skaper innafor landbruket og interesserer seg for faget.

Bakgrunn:
Gjennomsnittlig de siste seks årene har det vært 182 branner i norske 
fjøs og det er flere tusen dyr som har dødd. Dette er et reelt problem 
som vi i Animal Rescue UB hadde lyst til å gjøre noe med. Vi ville  
gjøre en forskjell for bønder og hjelpe dem i en krisesituasjon.

Det startet med at vi fikk noen forslag fra læreren vår Vidar 
 Samuelshaug, og han hadde en idé vi ble litt nysgjerrige på.  
Vi begynte å videreutvikle og fikk mer og mer trua på ideen. 

Forretningsidé Animal Rescue UB:
Ved evakuering eller flytting av dyr vekk fra fjøs oppstår det ofte prob-
lemer. Hvis man skal flytte dyr fra fjøs til en innhegning kan det være 
vanskelig å holde de samlet. Dersom det oppstår brann i et fjøs og dyr 
må evakueres, skjer det ofte at dyr forsøker å komme seg tilbake i det 
brennende fjøset. Årsaken til dette er at de vil søke tilbake til kjente 
områder, der de føler seg trygge. Muligheten for at dyrene også blir 
berørt av andre farer dersom de flykter under forflytning, er stor. Poten-
sielle farer dyrene kan komme ut for er for eksempel trafikkerte veier, 
toglinje, bratt og ulendt terreng og tettbebygde områder. Vårt produkt 
kan hjelpe bonden å gjøre det enklere å evakuere og flytte dyrene til  
et trygt sted. Produktet vil kunne forhindre at dyrene blir spredd og 
kommer ut for farer, eller flykter tilbake til et brennende fjøs.

Forretningsideen til Animal Rescue UB er en trommel med strømtråd 
inni som kan brukes ved evakuering/flytting av husdyr. Prinsippet er at 
produktet er fjærbelastet, slik at når tråden dras ut og festes vil den 
konstant være stram. Det vil gjøre at man ikke trenger strømtrådpinner 
for raskt å lage et gjerde for dyra. Det er mulig å koble strøm på strøm-
tråden. Vi har valgt en oransje strømtråd slik at den er godt synlig. Vi har 
forskjellige lengder på strømtråden, men det lengste vi har nå er 100 
meter. Vi tar imot bestillinger på lengre lengder, men da vil man trenge 
strømtrådpinner for å holde strømtråden oppe når det er snakk om så 
lange lengder. Trommelen kan henges opp på fjøsveggen eller en annen 
aktuell vegg. Ved en eventuell evakuering kan man gå bort til boksen og 
dra ut strømtråden og feste den på en nærliggende bygning/tre/stolpe, 
slik at dyrene blir styrt i en bestemt retning til en trygg innhegning. 
Strømtråden vil da også kunne holde dyrene samlet slik at de ikke sprer 
seg, den kan å forhindre at dyrene kommer seg inn i fjøset igjen.

Test:
Vi har hos Geir Lohn som er mentor for ungdomsbedriften vår og leder  
i Alvdal bondelag, for å teste produktet. Vi tok kontakt med Skogheim 
media, som er et filmselskap fra Alvdal og lurte på om de kunne tenke 
seg og film evakueringen. 

Vi brukte litt under fire minutter på å evakuere fjøset med 40 mjølke-
kuer. Dette er vi veldig stolte over og føler at vi trygt kan si at produktet 
funker. Filmen har blitt en kjempehit og er sett mange ganger. Filmen 
fra evakueringen kan man se på facebook-siden vår. 

Media:
Vi har fått mye oppmerksomhet rundt produktet vårt og mange gode 
tilbakemeldinger. Vi har flere ganger hatt besøk av Retten og Alvdal midt 
i væla. Vi fikk også besøk av Erling Aas-Eng, leder i Hedmark bondelag, 
som ville komme å se på produktet vårt. Han var kjempeimponert over 
produktet og sa at han gjerne ville kjøpe et produkt av oss. Erling opp-
fordret oss også til å melde oss på innovasjonsprisen til Bondelaget  
i samarbeid med Sparebank 1.

Tiden fremover:
Planen foreløpig er å komme i kontakt med landbrukstjenester som  
har et internasjonalt marked, for å prøve å få produktet ut i verden.  
Det er et produkt som det er behov for i alle land. 

Vi vil også prøve å få til avtaler med forsikringsselskaper, slik at 
bønder som har produktet vårt får billigere forsikring, eller at det blir  
et krav eller lignende.

Vi har tenkt å starte et AS etter at ungdomsbedriftåret er ferdig. 
Lærerplanen vår går også ut på å avslutte bedriften og ikke bare starte 
en bedrift, derfor skal vi starte et AS når vi er ferdige til sommeren.

Kontakt oss:
Man finner oss hovedsakelig på Facebook, men vi jobber med  
å få opprettet en nettside. Ellers er vi å finne på Instagram,  
e-post: animalrescueub@gmail.com eller tlf. 476 70 373.

Animal Rescue UB

Hvorfor krysning med Galloway?

Tre okser er tilgjengelig i oksekatalogen.
79512 Whitepool McCoy

galloway.tyr.no

Belted Galloway er ideell å krysse inn på kviger av andre 
 raser hvis en ønsker små livskraftige og kollete kalver.
En nyfødd Gallowaykalv er rundt 30 kg.  
Liten kalv gir lette kalvinger.
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www.fiska.no

FISKÅ MØLLE 
ROGALAND  
Tlf. 51 74 33 00

FISKÅ MØLLE 
ETNE  
Tlf. 53 77 13 77

FISKÅ MØLLE 
TRØNDELAG  
Tlf. 73 85 90 60

FISKÅ MØLLE
FLISA 
Tlf. 62 95 54 44

BEDRE TILVEKST

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

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

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

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

vommiljø
• Tørrere binger, renere dyr

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

 

    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 
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Økonomitoppene går i sirkler
Under toppmøtet i Davos i januar lanserte 
Circle Economy sin rapport «Circularity Gap». 
Rapportens utgangspunkt er at verden må 
over i en mer sirkulær økonomisk tankegang. 
De kaller vår økonomiske modell for lineær:  
Vi utvinner ressurser – lager produkter – 
 bruker produkter – så kaster vi dem. 

I en sirkulær økonomi stopper vi ikke der. 
Det som vi til nå har sett på som søppel, må 
utnyttes videre som en ressurs. Det er nød-
vendig for å nå klimamålene vi har forpliktet 
oss til og samtidig øke verdiskapingen.

Vi har ennå et stykke å gå
Som rapportens tittel avslører, er det fortsatt 
et stykke igjen før vi er over i en fullstendig 
sirkulær økonomi. Rapporten slår fast at  
kun 9 prosent av økonomien er sirkulær.

Norsk landbruk har gode forutsetninger  
for å bli mer sirkulære.

De syv nøkkelelementene  
i sirkulærøkonomien: 
Circle Economy har definert syv nøkkel-
elementer som beskriver sirkulærøkonomien. 
Om vi tar en nærmere titt på disse punktene, 
ser vi hvorfor den sirkulære tankegangen 
passer godt for landbruket.

Design for the Future (Design for fremtiden)
Skal man lykkes med en sirkulær økonomi, 
må man tenke sirkulært fra start. Det betyr at 
man må designe produkter slik at de lett kan 
gjenvinnes eller gjenbrukes, og at restråstof-
fene enkelt kan brukes til andre produkter. 

Norske husdyr har svært god dyrehelse 
sammenlignet med mange andre land. Norge 
er eneste land i verden som har nulltoleranse 
for sykdommer som salmonella og MRSA.

DISRUPT –
Sirkulærøkonomien er full av 
muligheter for norsk landbruk. 
Vi har råstoff i verdensklasse 
som gir oss anledning til  
å være i front.  
Grip mulighetene!

I tillegg har norske bønder tatt utfordringen 
med antibiotikaresistens på alvor og kan vise 
til lavest bruk av antibiotika i Europa. Vår 
status på dyrehelse gir gode muligheter til å 
finne nye bruksområder for norske restråstoff.

Hinnen som henger fast i eggeskall skal nå 
bli til plaster, som følge av at norske egg har 
en unik kvalitet. Norske egg er fri for salmo-
nella, noe som muliggjør at de kan brukes 
som en ressurs inn i helsesektoren.

Incorporate Digital Technology  
(Bruk digital teknologi)
For å ha kontroll på råvarene og restråvarene, 
må vi også ha kontroll på deres reise og 
kretsløp. God sporing gir muligheten for  
å ha oversikt over ressursbruk.

Vi har en ganske god sporbarhet i mat-
produksjonen i Norge. Likevel er det mulig å ta 
i bruk ny teknologi for å forbedre detaljnivået 
for sporing. En mer detaljert sporing vil kunne 
bidra til å redusere svinn, blant annet ved at 
man kan trekke tilbake mindre batcher ved 
frykt for smitte eller produksjonsfeil i mat.

Sustain & Preserve What’s Already There 
(Oppretthold og bevar det som allerede er der)
For å forbedre ressursutnyttelsen vår må  
vi også sørge for å reparere, bevare og 
opp gradere ressurser. For noen verdikjeder 
handler dette om å forlenge levetiden til et 
produkt, i landbruket handler det kanskje  
mer om å se verdien i det vi allerede har. 

Vi må bruke fantasi og nysgjerrighet for å 
finne nye anvendelser av produktene våre. Det 
handler for eksempel om å se nye muligheter 
utenfor sin egen bransje. 

Norilia inviterte har samarbeidet med 
farmasimiljøene ved Universitetet i Oslo for å 
finne ut hvilke råstoffer de har, som kan være 
interessant i farmasi. Et råstoff som farma-
søytene var spesielt interesserte i er kollagen. 
Kollagen er en av kroppens byggesteiner og er 
en viktig del av bein og brusk.

Kollagen finnes i mange former. Det kan 
støpes, 3D-printes, forme basis for organer  
og erstatte beinvev. I tillegg er kollagen veldig 
attraktivt i skjønnhet- og helseprodukter. 
Forskerne er veldig interesserte og ser nå  
på hva de kan bruke blant annet kollagen til.

Rethink the Business model  
(Revurder forretningsmodellen)
For noen kan det være nødvendig å revurdere 
sin forretningsmodell for å kunne bli mer 
sirkulære. På denne måten kan man skape 
større verdier eller sette opp incentiver 
gjennom forretningsmodellen som skaper en 
samhandling mellom produkter og tjenester. 

«Business as a service» har blitt et slagord 
for mange som driver med forretningsutvik-
ling. Det handler om å tenke på det man 
selger som en tjeneste, i stedet for et produkt. 
Stjerneeksempelet er hvordan Spotify gir deg 
musikk som en abonnementstjeneste, fremfor 
en CD.

Melk som en tjeneste, høres kanskje litt 
absurd ut, men det er ikke helt utenkelig. Hvis 
vi løsriver oss fra tanken om at det handler 
om å selge liter med melk til forbrukeren og 
heller tenker at det handler om at forbrukeren 
skal få tilgang til melk på en bærekraftig måte, 
tenker vi gjerne bredere. Da får vi prosjekter 

en nøkkel for å låse opp sirkulære muligheter i norsk landbruk

Tekst: Helene Lillekvelland 
Fagsjef samfunnsøkonomi 
Norsk Landbrukssamvirke

Foto: TYR
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som TINEs Kukraft, hvor husdyrmøkk 
brukes i drivstoffet til vogntogene som 
leverer melk.

Det handler altså ikke bare om å selge 
melk, men også om å distribuere den på 
en god måte. Og der har faktisk landbruket 
vært lenge.

Use Waste as a Resource  
(Bruk avfall som en ressurs)
Det er viktig å hindre at restråstoffer blir 
kastet eller og at avfall ikke blir gjenvunnet. 
Avfallsstrømmene må nyttiggjøres som en 
kilde for nye produkter. 

Årlig produserer norsk landbruk 415 000 
tonn med restråstoff etter matproduk-
sjonen. Her er det mye å ta tak i.

Mange leter etter mulighetene i dette.  
I et forskningsprosjekt på Nofima har de 
sett på hvordan grønnsaker som er sortert 
ut på grunn av avvikende størrelse og 
form, kan blandes inn i kjøttprodukter.  
På den måten kan vi oppgradere det som 
er sett på som et avfall til en verdifull 
nærings kilde inn i andre produkter. 

Bedre helse
med Pluss Bolus

Pluss Bolus Kalsium 
Til melkekyr på kalvingsdagen. 
Produktet frigjør raskt kalsium 
i vomma og begrenser risiko 
for melkefeber.

Pluss Bolus Sinku 
Tilskudd av mikromineraler 
og vitaminer til sinkyr når det 
ikke brukes annet mineral- 
og vitamintilskudd.

Pluss Bolus Storfe 
Tilskudd av mikromineraler til 
storfe på beite/grovfôrrasjoner, 
når det ikke brukes annet 
mineral- og vitamintilskudd.

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

Bedre helse med Pluss Bolus_A5_210x148_2019_FK+FKRA.indd   1 15.02.2019   14:37:52

Prioritise Regenerative Resources  
(Prioriter fornybare ressurser)
Overgangen fra fossile råvarer til fornybare 
råvarer er også en viktig del av sirkulær-
økonomien. Råvarene skal være fornybare, 
gjenbrukbare, giftfrie og effektive.

Landbrukets fundament er biologiske 
 ressurser. Å nyttiggjøre seg av disse i større 
grad, vil bli stadig viktigere fremover. Vi må  
se til at dette skjer på en god måte som ikke 
utarmer jorda, men når utgangspunktet er at  
alt som kan lages av olje også kan lages av tre, 
er mulighetene uante!

Team Up to Create Joint Value  
(Gå sammen for å skape verdi)
Det siste nøkkelelementet som dras frem av 
Circle Economy handler om å jobbe sammen 
gjennom verdikjeden, internt i organisasjonen 
og med det offentlige for å sikre transparens  
og skape delte verdier.

Samvirke som foretaksform er spesielt godt 
rigget for dette. Samvirke handler nettopp om  
å skape delte verdier bønder imellom, gjennom 
å arbeide sammen i verdikjeden.

DISRUPT
Bokstavene fra disse syv nøkkel-
elementene danner et ord: DISRUPT. 
Disrupsjon er et godt brukt buzzord  
i våre dager, men det betyr noe så 
enkelt som å fortrenge det gamle  
til fordel for noe nytt. 

Språkrådet kaller det fortrengnings-
teknologi eller brytningsteknologi, men 
jeg liker bedre muliggjørende teknologi.

For norsk landbruk vil sirkulærøko-
nomien bety store muligheter for økt 
verdiskaping. Med vår gode dyre- og 
plantehelse har vi råstoff i verdens-
klasse som gir oss muligheter til  
å være i front.

415 000 tonn restråstoff fra land-
bruket, er 415 000 tonn med muligheter 
basert på biologiske ressurser. Det er 
et bra lass å ha med oss når vi skal 
utfase fossile ressurser.
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For å få svar på det kan resultater fra Optibeef 
prosjektet være til nytte. Dette prosjektet har 
gitt oss et unikt innblikk i hvordan denne 
produksjonen foregår over hele landet, både 
når det gjelder biologi og økonomi. Kan resul-
tatene herfra bidra til å gi et mer nyansert og 
korrekt bilde av disse «luksuskyrne», og kanskje 
også vrake endel myter og usannheter?

Optibeef prosjektet
En kort repetisjon om dette prosjektet: 
 Gårdene ligger spredt fra Rogaland i sør til 
Troms i nord, likt fordelt mellom kornområdene 
(tilskuddsone 1-4), fjell- og dalbygdene (sone 
5) og kyst/innlandsstrøk i nord (sone 5b/6). 
Samlet representerer disse gårdene en stor 
bredde av naturgrunnlag for ammekuproduk-
sjon i Norge. Besøk med intervju hos hver 
enkelt gårdbruker har bidratt med detaljerte 
opplysninger om fôringspraksis, fôrtyper, 
beitebruk og drifta forøvrig. Dette har vi 
kombinert med produksjonsdata om kyr og 
kalvinger, tilvekst og slakteresultater fra 
Storfekjøttkontrollen. Samlet har dette har gitt 
grunnlag for gode beregninger av produksjons-
effektiviteten til mordyrene i besetningene, 
som nettopp har vært hovedfokuset i denne 
delen av prosjektet. 

I motsetning til kombinert melk/kjøtt 
produksjon, der oppdrettet av kalv til slakt 
foregår uavhengig av mordyret helt fra fød-
selen, har ammekua en sentral rolle i opp-
drettet av kalvene helt til de avvennes ved 
seks måneders alder. I våre data oppnådde 
ungdyret en 200 dg vekt som utgjør 35 – 40 % 

Er den norske ammekua bære kraftig?

av levendevekta ved slakting. Dette bidrar til 
betydelige forskjeller i fôrgrunnlaget for kjøtt - 
produksjonen mellom de to produksjons-
formene for storfekjøtt, som vi kommer  
tilbake til under. La oss først se litt nærmere 
på fôrgrunnlaget i ammekuproduksjonen.

Fôrgrunnlaget i ammekuproduksjonen
Som TYRmagasinets lesere vet praktiserer de 
fleste norske ammekubesetninger en produk-
sjonssyklus med kalvingsperiode fra februar  
til mai. Slik også med gårdene som deltar i 
Optibeef. Tid for kalving forsøkes tilpasses så 
ku og kalv får best mulig utnyttelse av beitene. 
Beiteperioden kan vare fra 3 til 5 måneder (mai 
til september), avhengig av beitekvalitet og 
–type, samt geografisk beliggenhet. Beitene 
kan derfor utgjøre en betydelig andel av 
årsfôret til ammekua, og gi betydelig lavere 
behov for fulldyrka grasarealer til vinterfôr der 
beitegrunnlaget baseres på overflatedyrka 
arealer eller utmark.

I dette prosjektet har cirka halvparten  
av gårdene med ammeku i sone 1 – 4 også 
kornproduksjon, som dekker fra 30 til 70 
prosent av tilgjengelig areal.  De øvrige 
 brukene i samme soner har betydelig mindre 
arealgrunnlag og/eller en beliggenhet som kan 
være mer uegnet til korndyrking. Bare et fåtall 
av gårdene i disse sonene har utmarksbeiter, 
da i form av ravine- og skogsbeiter. For øvrig 
benyttes innmark og fulldyrka grasarealer til 
beiting av disse besetningene.

Arealgrunnlaget på gårdene i dal-og fjell-
bygdene og nordover i landet domineres av 
grasdyrking og minimalt med korn. Her 
benytter en større andel av gårdene utmarks-
beiter, enten i fjellskog i innlandet eller i ulike 
naturtyper langs hele kysten fra sør til nord.  
Av gårdene i «Optibeef» med utmarksbeiter 
kan alle bedømmes som godt til svært godt 
beite for drøvtyggere, basert på NIBIOs 
kriterier for fôrkvalitet i norsk utmark.

Fôrseddelen til ammekua
De naturgitte forutsetningene for produksjonen 
i de ulike områdene gjenspeiles i fôrseddelen 
til ammekua gjennom året. I kornområdene 
utgjør høsta grovfôr 40 %, mens det i dal og 
fjellbygdene og nord i landet utgjør en større 
andel, hhv. 50 og 60 % av årsfôret. Voksne 
ammekyr har langt lavere fôrkrav enn melkekyr, 
både når det gjelder mengder og innhold av 
energi i fôret. Studier har også vist at vedlike-
holdsbehovet er lavere enn hos melkekyr. 

Ammekunæringa har i seinere tid fått mye motbør som en lite bærekraftig produksjon  
som beslaglegger store fôr- og arealressurser og bidrar med betydelige klimagassutslipp. 
Men er virkelig sannheten om den norske ammekua så helsvart?

Praktiske erfaringer viser med all tydelighet  
at ammekyrne må ha grovfôr med lav fôrverdi 
gjennom store deler av vintersesongen for  
å unngå å bli feite. I kornområdene utgjorde 
halm i gjennomsnitt 10 prosent av årsfôret  
til ammekyrne, noen så mye som rundt 20 %.

Fôrkravet øker rundt kalving, men med den 
relativt lave melkeytelsen er kraftfôrbehovet 
lite dersom det benyttes bedre grovfôr. På 
Optibeef gårdene utgjør kraftfôr en liten andel 
av årsfôret, kun 5-6 % til ku og kalv samlet 
fram til avvenning, uavhengig av område. Kraft-
fôret har sin viktigste funksjon i perioden fra 
kalving og fram til beiteslipp. Friskt beitegras 
har lite fiber og høy fôrverdi i første del av 
beitesesongen, som faller sammen med 
ammekuas behov for bedre grovfôr dersom 
kalvingstidspunktet er tilpasset. Samlet 
utgjorde innmarks- og/eller utmarksbeiter  
45 % av årsfôret til ku og kalv i dal og fjell-
bygdene, mens tilsvarende i nord var 35 %.

Ressursbruk i kjøttproduksjonen
I Optibeef prosjektet var levende vekt på ved 
avvenning (200 dg. vekt), i gjennomsnitt for  
alle raser/gårder, rundt 280 kg for oksekalver  
i kornfylkene og i Nord-Norge, og noe lavere  
i dal- og fjellbygdene. Dette tilsvarer en netto 
tilvekst på 230 – 240 kg fra fødsel. Det betyr  
at rundt 35 – 40 % av levende vekta til oksene 
ved slakting er oppnådd med knappe 0,9 FEm 
kraftfôr pr. kg tilvekst, resterende indirekte fra 
høsta grovfôr og beite omsatt til ammekuas 
melk og kalvens eget beiteopptak. 

Kjøttproduksjonen på ammeku har vært 
sammenliknet med kombinert melk/kjøtt-
produksjon og det har vært hevdet at kraftfôr-
forbruket pr. kg kjøtt er nesten dobbelt så høyt.  
En NRF oksekalv ved 6 måneders alder vil ifølge 
fôrnormer ha et forbruk på 1,5 – 1,7 FEm pr. kg 
levende tilvekst av melk/melkeerstatning og 
kraftfôr samlet. Dersom man går ut fra en 
slaktevekt på 300 kg for en NRF okse og 350 kg 
for en gjennomsnittlig kjøttfeokse, begge ved 
18 mnd alder, får begge et forbruk på ca. 3 kg 
kraftfôr pr kg slaktevekt ved lik grovfôrkvalitet. 
Sagt med andre ord, ammekuas melkeproduk-
sjon, basert på grovfôr i beite perioden, har 
erstattet den ekstra kraftfôrmengden som  
ble gitt NRF kalven mellom 0 – 6 mnd. 

En studie utført av forskere ved FAO viser  
at 86 % av fôret til drøvtyggere globalt ikke kan 
utnyttes til menneskemat direkte, noe som kan 
stemme godt overens med ammekuproduk-
sjonen under norske forhold. Derfor er det  

Forsker Laila Aass og PhD-student  
Marit Wetlesen, Institutt for husdyr- og  
akvakulturvitenskap, NMBU

Foto: TYR

36 TYRmagasinet 2-2019



Er den norske ammekua bære kraftig?
også irrelevant å sammenlikne drøvtyggere og 
en maga dyr ved å inkludere grovfôret i regn-
skapet for fôrforbruk pr kg slakt. Diskusjonene 
som sammenlikner arealbruk ved produksjon 
av kjøtt fra enmaga dyr kontra drøvtyggere blir 
like meningsløse så lenge gras- og beiteareale-
ne ikke har alternativ verdi i matproduksjonen 
til folk.

Er den norske ammekua bærekraftig?
Så tilbake til spørsmålet vi innledet med: Er 
den norske ammekua bærekraftig? FN sin 
definisjon på bærekraftig matproduksjon kan 
kort sammenfattes slik:

I et land som Norge, der en stor del av 
jordbruksarealet kun er egnet til grasdyrking, og 
vi har betydelig med beiteressurser i utmark, er 
det lite bærekraftig å basere seg på import av 
mat produsert på andre lands jordbruksarealer  
i en usikker framtid for global matproduksjon. 
Matsikkerhet er også en viktig del av bære-
kraftbegrepet, og må ikke undervurderes. 
Drøvtyggerne er norsk matforsynings oljefond. 

Alltid der for deg
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DRØV Kraftig 
- med levende gjær

• Høyt innhold av råprotein og PBV for god tilvekst
og produksjon.

• Buffer for å sikre godt vommiljø.

• Tilsatt ekstra vitaminer og mineraler for å sikre
daglig behov.

• Norgesfôr bruker varmestabil Levucell® Levende
Gjær i DRØV Kraftig.

• Ved å supplere med et proteinrikt kraftfôr sørger
du for tilstrekkelig dekning av viktige
næringsstoffer, og sikrer god tilvekst og
melkeproduksjon!

Bestilling: 
Kontakt din 
lokale 
Norgesfôrbedrift

Ny kraftfôrblanding til storfe spesielt tilpasset 
fôring med halm og seint slått surfôr. 

Nyhet!

I en framtid med klimaendringer og global 
befolkningsvekst oppfordrer FN hvert enkelt 
land til å benytte mest mulig av egne arealres-
surser til matproduksjon. En bærekraftig 
matproduksjon innebærer å ta vare på matjor-
da, opprettholde drifta av jordbruksarealene og 
ta vare på genetiske ressurser av planter og 
husdyr, slik at de som kommer etter oss fortsatt 
er i stand til å produsere nok mat for seg. I 
tillegg kommer minst mulig miljøbelastning fra 
produksjonen, herunder sprøytemiddelbruk og 
vannforbruk, biologisk mangfold, samt friske 
husdyr med lavt antibiotika forbruk, av stor 
betydning for human helse. Alt dette er viktige 
kjennetegn ved bærekraftig matproduksjon, og 
den norske grovfôr- og beitebaserte drøvtygger-
næringa passer godt inn i denne beskrivelsen.  
I tillegg viser de foreløpige beregningene av 
klimagassutslipp fra gårdene i Optibeef pro-
sjektet med gårdsmodellen HolosNorBeef  
at norsk ammekuproduksjon er av de mest 
klimaeffektive globalt. Samtidig er det fortsatt 
potensiale for å redusere utslippene gjennom 
ulike tiltak i årene framover. 

FA
K

TAOPTIBEEF-prosjektet
ble startet i 2014 og avsluttes i løpet av 
2019. Finansiering: Forskningsmidlene 
for jordbruk og matindustri (80 %), 
samt samarbeidspartnere fra næringa 
(20 %): Nortura, KLF, TYR, Animalia og 
Geno. Forskningsarbeidet utføres av 
Institutt for husdyr- og akvakulturviten-
skap (IHA-prosjektleder) og Institutt for 
produksjonsdyrmedisin (PRODMED) 
ved NMBU, i samarbeid med NIBIO og 
Nord Universitet (tidl. Høgskolen i 
Nord- Trøndelag).

En bærekraftig matproduksjon  
skal levere matsikkerhet og 
 ernæring for alle uten å redusere 
muligheten for de kommende 
 generasjoner til det samme.
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Ammekukurs for kvinner er et populært 
 arrangement som i år ble arrangert i regi av 
NLRØ (Norsk Landbruksrådgiving Østafjells), 
med Mari Hage Landsverk i spissen og  
i samarbeid med Telemark fylkeskommune, 
 Fylkesmannen i Telemark og TYR Telemark.  
Mer enn 75 interesserte og flinke damer  møtte 
for to dager viet ammekuproduksjon  
og  muligheter i næringa.

Ammekukurs for damer
Bø i Telemark 8. – 9. februar 2019

Lina Aasan, tekst og foto

Programmet var fullspekket med fag hele fredag og lørdag. Fredagen 
startet med  foredrag om kalving og kalvingshjelp ved veterinær Anne 
Hege Hunskaar Tajet. Hun kom med mange gode råd om hvordan 
feilstillinger i fødsel skal håndteres. Det viktigste er å kjenne om kalven 
ligger riktig og hvis den ikke ligger riktig må man vurdere om man 
trenger hjelp eller om man kan trekke kalven i riktig posisjon selv. Det 
ble vist filmsnutter som illustrerte hvordan man skal få kalven på plass 
uten å skade ku og/eller kalv. 

Anna Holene fra Norsk genressurssenter fortalte om gamle storferaser, 
og Synne Vahl Rogn fra Stathelle i Telemark fortalte om sin produksjon 
som ammekuprodusent med kryssinger og noen Telemarkfe. Det er 
alltid inspirerende og lærerikt å høre om hvordan andre driver.

Vi fikk anledning til å spørre Valborg Lindgren fra Telemark Land-
brukstjenester om alt vi lurte på om velferdsordninger i Landbruket. Det 
ble da en del diskusjon om barselpermisjon som ikke er veldig lett å 
forstå seg på. Vi har ofte flere muligheter enn vi vet om, og man må 
ikke være redd for å spørre.

Andre tema var:

•   Kåring ved Nora Sandberg
•   Kompostering av talle ved Mari Hage Landsverk
•   Avlsverdier og tolkning ved Lina Rundlöf Aasan
•   Sikkerhet og HMS i landbruket ved Ingrid Terum

I pausene var det loddtrekking med skikkelig fine premier, alt fra 
fôrhekk og kraftfôrautomat til kalvedekken. Sponsorer var Felleskjøpet 
Agri, BB-Agro, Fjøssystemer, Rønning Maskin, Felleskjøpet Bø, Norges-
fôr, Fiskå Mølle, Nesse Maskin, Nortura og TYR. Det var mange heldige 
damer i den loddtrekningen!

Om kvelden minglet vi med litt vin mens Elisabeth Haugarne snakket 
om sosialisering og håndtering av storfe. Under middagen og  
i alle pauser kunne det høres en jamn summing, det var aktiv prat  
fra engasjerte damer. Kubjelle fungerte bra for å roe flokken med 
taletrengte damer. 

 En lydhør og interessert gjeng damer.

Nora Sandberg som forteller rom kåring.
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STORFE
2 0 1 9

27.-28. november 2019

www.storfe2019.no

Du kan også følge oss på
facebook.com/storfe2019

å melde deg på nå !

Husk
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Lørdag startet med et viktig og interessant innlegg om klauvhelse og 
klauvskjæring ved Grethe Bastnes. Siden fortsatte foredragene om fôr 
med Mari Hage Landsverk og det var et lite gruppearbeid om hvordan 
fôrsituasjonen er i vinter for deltakerne. 

Anita Høidalen snakket om sin produksjon med Tiroler Grauvieh og hva 
det vil si å være aktiv avlsbesetning. Til slutt fikk vi høre av Elin Akre 
Tellum hvordan Innovasjon Norge kan bidra i forskjellige prosjekter. 
Ingebjørg Håvardsrud som har fått støtte av Innovasjon Norge, fortalte 
levende om «å leva av utsikten og jorda» på setra. Ingebjørg har 6000 
besøkende på setra si i løpet av sommeren. Hennes uformelle tone 
lokket frem både smil og latter blant kursdeltakerne, og det passet bra 
at dette avrundet to dager med ammekuprat. 

Et ammekukurs kun for menn hadde sikkert fremstått litt rart, men  
i en næring som fortsatt er svært mannsdominert har et eget kurs for 
damer en funksjon. Det er gjerne slik at det er mannfolka som reiser på 
kurs og lignende, men her var det ikke et alternativ. Dette var damenes 
fagsamling og damene fikk skinne litt ekstra disse dagene i Bø. Det  
å bygge nettverk er viktig for mange. Noen sier «nå kan vi være med  
på landbruksarrangement og treffe kjente og ikke bare henge på 
mannfolka når vi går rundt». 

Stemningen var god og alle koste deg, delte erfaringer og tips, og  
vi ble bedre kjent. Det var kjempenyttig! Kombinasjonen fag-erfarings-
utveksling- sosialt er en suksessfaktor! Det er opprettet en egen 
 facebook-side «ammekukurs for damer» for dere som er interessert  
i å være med der.
Det er etablert en ny arrangementskomite som sammen med TYR 
Innlandet vil stå for neste års kurs. I fjor ble kurset arrangert i Buskerud, 
nå var det Telemark sin tur og neste år forflytter kurset seg til Hamar 
den 17. – 18. januar 2020.

Bildetekst

Veterinær Anne Hege Hunskaar Tajet snakket om fødselshjelp.

Ny avlsforsker
Hadi Esfandyari, er ansatt som forsker i TYR. 
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 cross-
bred 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 er glad for at Hadi har kommet til oss, 
og vet at denne ansettelsen vil styrke det kunnskapsbaserte 
 arbeidet organisasjonen skal drives på.
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Tekst: Solveig Bjørnholt og Mina Klaseie

Nye regler for aktive 
avlsbesetninger
Det er vedtatt nye regler knyttet til bruk av 
semin for aktive avlsbesetninger. Se tyr.no > 
aktive avlsbesetninger for mer informasjon. 
Rapporten aktiv avl og avlsplan i Storfekjøtt-
kontrollen er oppdatert iht. de nye reglene. 

Gentester til bestilling 
i Storfekjøttkontrollen
Storfekjøttkontrollen utvides i disse dager med 
bestilling av gentester. Det gjelder blant annet 
gentest for kollet/ikke kollet, dobbeltmusku-
latur (Charolais) og hypotrichosis (Hereford). 
Menyvalget Stambok har endret navn til 
Genetikk, og her finner dere valget Gentester 
hvor man legger inn bestilling av den gen testen 
man ønsker. Resultatene vil komme tilbake  
i Storfekjøttkontrollen og vises på Individkort, 
ev. Stambokbevis og Helseattest individ.

NYTT FRA STORFEKJØTTKONTROLLEN
www.animalia.no

❯❯❯

  Foto: Rita Hagene, Øystre Slidre

Frist avlsverdiberegning
Årets andre og tredje avlsverdiberegning 
gjennomføres i hhv. april og juni. Frist for 
registrering av data som skal være med er 
innen utgangen av 31. mars og 31. mai.  
Husk å legge inn alle vekter og kalvinger. 

Rapport til regnskapet
Visste du at Storfekjøttkontrollen har en 
rapport som er ment å gi til regnskapsføreren 
ved avslutning av regnskapet? Den viser status 
på antall dyr per 1.1., bevegelser gjennom året 
og status ved årets slutt. Rapporten heter 
Årsoppgjør og ligger under rapportmenyen. 
Husk å søke på rett årstall. 

Rett bruk av kodene for kalvingsvansker er 
viktig, både for din egen besetning og avl, men 
også for avl på nasjonalt plan. Kodene til bruk 
for å angi kalvingsvansker finner du også under 
«Hjelp» oppe til høyre i skjermbildet når du står 
i Registrering > Kalving (NB! Ikke på mobil). 

1.  Ingen: Normalt fødselsforløp og kua kalver 
uten å trenge hjelp. Dersom du ikke er til 
stede under kalvinga, men kalven er i live og 
alt ser normalt ut bruker du også denne 
koden.

2.  Noe: Hjelp som sannsynligvis øker kalvens 
sjanse for å overleve og være livskraftig. Kua 
trenger fødselshjelp, men det skyldes enkel 
feilstilling hos kalv, eller litt stor kalv.

3.  Store: Vanskelig fødsel, hjelp helt påkrevd. 
Kua trenger fødselshjelp pga. feilstilling eller 
veldig stor kalv. Veterinær må tilkalles eller 
jekk må brukes. 

4.  Vet ikke: Kalven var død ved funn og du var 
ikke til stede da kalvingen skjedde.

Hvilken kode for kalvingsvansker skal jeg bruke?

Utmelding av døde dyr
For medlemmer i Storfekjøttkontrollen skal  
alle døde dyr meldes ut under menyvalget 
Utmelding> Annen type, husk frist på 7 dager. 
Det må også meldes til Norsk Protein for 
henting av kadaver. Det nye nå er at det ikke 
lenger er nødvendig å sende melding til Mat-
tilsynet for prøvetaking av døde dyr over 4 år. Nå 
tar Norsk Protein ut disse prøvene i for bindelse 
med henting av kadaveret. For de som bor i 
områder hvor Norsk Protein ikke kjører (Finn-
mark og noen andre områder) så må de fortsatt 
sende melding til Mattilsynet om prøve taking  
av dyr over 4 år. Husk å melde fra så raskt som 
mulig slik at prøven ikke blir ødelagt.
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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

Foto: Kristoffer Furuborg, Søgne

Avlsplan
Avlsplan i Storfekjøttkontrollen er et verktøy 
som hjelper deg å sette opp en plan for hvilke 
okser som skal brukes på de ulike hunndyra  
i din besetning. Totalindeksen brukes som 
grunnlag for å kombinere okse og ku. Dermed 
er det en stor fordel at det skal planlegges for 
raser hvor det beregnes avlsverdier dvs. angus, 
hereford, charolais, limousin og simmental.  
Vi har to ulike avlsplaner, en for rasereine dyr 
(min. 75 %, kun 5 nevnte raser) og en for 
krysninger. (< 75 % rasereine og alle raser).

Avlsplan for reinraseavl  
(min. 75 % rasereine dyr)
Avlsplanen fordeler hunndyrene i tre grupper 
etter totalindeks. Den beste og den dårligste 
1/3 blir tildelt oksen med best totalindeks, 
mens den midterste 1/3 får tildelt ungokser 
tilfeldig. Dersom dyra ikke har totalindeks 
rangeres de etter produksjonsindeks. Det 
finnes enkelte regler i avlsplanen og blant 
annet så foreslås ikke okser som har fødsels-
indeks som er lavere enn 105 på kviger, 
uansett rase. Maksimering av totalindeks  
er standard grunnregel, men du kan justere 
avlsfokus på enkeltdyr eller hele flokken hvis 
ønskelig. Dersom du endrer fokus vil hunn-
dyret kombineres med oksen som har høyest 
delindeks for egenskapen, uavhengig av 
totalindeks og andre avlsverdier. Vær opp-
merksom på at programmet kun ser på den 
valgte egenskapen, dermed kan oksevalg  
nr. 2 kanskje være en bedre kombinasjon  
enn oksevalg nr. 1 totalt sett.

Avlsplan for krysningsavl
Krysningsavl baserer seg på å krysse ulike 
raser for å oppnå heterosiseffekt. Dersom kua 
er 50 % eller mer av en rase vil det derfor 
foreslås okser av en annen rase. Standard 
avlsfokus i avlsplanen er produksjonsindeks 
for kyr og fødselsindeks for kviger. Hvis kviga 
er 50% eller mer av en rase vil en okse av 
samme rase foreslås, hvis kviga er 50/50 vil 
oksen med best fødselsindeks foreslås og 
hvis kviga ikke har 50 % av en rase foreslås 
Angus eller Hereford okser hvis dette er 
til gjengelig. Kviger blir, i likhet med reinrase-
planen, ikke foreslått med okser som har en 
fødsels indeks som er lavere 105, uansett rase. 

Avlsplanen er ferskvare, og du kan oppleve at 
neste gang du kjører planen så blir andre okser 

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

Når du mener du er ferdig med avlsplanen kan 
du låse hele planen ved å trykke på knappen 
«Lås alle okser».
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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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Når man er et lite lag i vekst er det moro med 
prosent, spesielt når vi ser på seminstatistikk. 
Det gjør at vi kan si at vi var 20 % av medlem-
mene på tur. Det utgjorde ikke at vi trengte et 
eget fly, men hvertfall en egen taxi.  

Milamessen strekker seg fra torsdag til 
lørdag med bedømming og auksjon av 
melkeku, sau og kjøttfe. Fredagen er kjøttfe-
dag hvor rasene Dexter, Hereford, Limosin, 
Simmental, Angus, Charolais og Blonde 
d’Aquitaine skulle i ringen.

Det skulle kåres beste hann og hundyr og 
beste dyr innenfor hver rase, og en auksjon til 
slutt. Best in show skulle kåres på lørdagen.

Når vi ankommer messehalen og området 
hvor raselagene holder til varmer det ett 
Blondebondes hjerte og se Blondelogoen på 
flagg, bannere og vester. Vi blir tatt imot med 
åpne armer av Svensk Blonde d’Aquitaine 
Forening. Får en visning av dyrene som skal  
i ringen og en god Blondeprat etterpå. 

I Sverige erfarer de det samme som vi gjør  
i Norge. Det er stor interesse for rasen, spesielt 
til bruk på melkeku og som sluttproduktokse, 
men også til renrase. I Sverige er det nasjonal 
avl på Blonde, de har seks testplasser dispo-
nible, men Foreningen er restriktive og det er 
ikke alltid alle plassene blir brukt. De impor-
terer også en del semin fra Frankrike. 

Tur til Milamessen

RASE- OG FYLKESLAG

Moro å se flotte dyr på utstillingen. Mac Gyver av NanneHill og Hadassa av Flans
backa i ringen.

I Ringen
528 Mac Gyver av NanneHill blir beste hanndyr
369 Hadassa av Flansbacka blir beste kvige, 
beste dyr i rasen. 
På lørdagen tar 369 Hadassa også den gjeve 
prisen Best in Show.

Når alle rasene har vært i ringen er det auk-
sjon. Blonde auksjoner bort en fritt valg av kalv. 
Dvs. man får velge fritt av samtlige kalver som 
er født på Flansbacka Blonde. En besetning 
som har drevet med Blondeavl i 12 år, oppbygd 
på fransk semin og noe embryo- avkom fra 
Holland. Fedre til kalvene som auksjoneres 
bort er: Poker, Edison, Cabrel, Gaelic og Galiax. 
Med en startpris på kr 20 000,- ender salgs-
summen på kr 45 000,- som blir auksjonens 
høyeste sum.

Fulle av inntrykk og inspirasjon setter vi 
kursen mot Kastrup. På flyplassen blir det 
enda ett nytt måltid med herlig rødt kjøtt, 
oppsummering og slagplaner. Desserten ble 
visning av fjøstegning/plan fra en i reisefølge.

Tusen takk for turen.

14. – 15. februar var Norsk Blonde d’Aquitaine Forening (Blonde)  
på tur til Malmø og landbruksutstillingen Mila. Det ble en vellykket 
tur med god stemning, mye biff, et Bar besøk med stikkordene: 
 Solskjær-sang og Chelsea supportere, en Taxi med havarerte hjullagere, 
men mest av alt masse Blonde-prat og flotte Blonde-dyr.

Bønesvegen 70, Torvastad
Tlf. 52 84 67 88

  MAN-FRE 07-17
  LØRDAG 09-14

VI HAR GODE PRISER
PÅ TRU-TEST VEIEUTSTYR.
Passer til alle Batemans behandlings-
bokser for storfe og sau!

Vi har
eget

verksted og 
delelager!

TENK SIKKERHET VED HÅNDTERING AV STORFE
– Bateman behandlingsbokser og handlingssystemer!
Behandlingsbokser fra kr 25.000,- Kontakt oss for et godt tilbud 
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HEST & HUSDYR
Vi leverer skreddersydd storfeinnredning 

til både nytt og eksisterende fjøs 
           fra  

Sisu hest og husdyr leverer stålhaller til både uisolerte og isolerte 
bygg, vi hjelper deg hele veien fra planlegging til nøkkelferdig bygg. 

Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende fjøsprat. 
 

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

Agridoor for vind og værbeskyttelse. Vi har mange valg,  
ta kontakt så finner vi ut av ditt behov!

Kraftfôrsilo, 
kommer i tre 
forskjellige 
størrelser 6, 
12 og 20m3. 

Ta kontakt  
for pris.    

ENERETT
FOR 

NORGE

Tekst: Anita Høidalen

Styrenytt fra Blonde d'Aquitaine
Norsk Blonde d’Aquitaine Forening merker stor interesse for rasen. 
Det er mange spørsmål om bruksegenskaper, semin og livdyr. 

Blonde er en intensiv rase som responderer godt på god 
fôring. Trivelige dyr med god slakteklasse, lite fett, lette kalvinger 
og gode morsegenskaper kjennetegner rasen. Den høye slakte-
prosenten tilsier god fôrutnyttelse, mer til produksjon mindre til 
vedlikehold. Vi mener at egenskapene til Blonde vil være med på 
og styrke norsk kjøttfeproduksjon.

Vi vokser, men er fremdeles små. Vi har mye å lære av andre 
raselag som har vært der vi er nå, men vokst seg store til godt 
drevne raselag med nasjonal avl, tidsskrifter, profilerings artikler 
m.m. Dette kommer ikke av seg selv, og det står respekt av jobben 
dere gjør og har gjort. Håper dere vil dele deres  erfaringer med oss. 

Ønsker du og bli medlem:)
Velkommen til oss. Er du medlem i TYR og interessert i rasen 
Blonde d’Aquitaine koster det kun kr 300,-/året å bli medlem  
i raselaget. Som medlem for du mulighet til å bestille kjønns-
separet sæd som gir enten okse- eller kvigekalver.
Følg oss på Facebook, se vår annonse i TYR-magasinet og  
ta gjerne kontakt med oss i Norsk Blonde d’Aquitaine Forening 
om det er noe du lurer på. 
Styreleder: Lasse Stæhr mob: 928 13 761
Nestleder: Lars Arne Bakken mob: 992 71 778
Semin/Avl: Kåre Anders Ingeborgrud mob. 905 65 296
Erfaring med krysning: Magnus Johnsen mob: 971 92 068

Til slutt oppfordrer alle våre medlemmer til å bruke vekta. 
Vektregistrering + Animalia/Storfjekjøtt kontrollen = kontroll over 
besetning.

Ønsker alle en god vår og krysser fingrene  
for en god vekstsesong.

Hilsen Styret i Norsk Blonde d’Aquitaine Forening

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

Generell info
Jeg ønsker å tipse litt på navn giving  
i storfekjøttkontollen.

Bilder av Gallaway

Hvis det er noen som har fine bilder 
av Galloway i norsk natur og vil dele 
disse med laget hadde det vært fint. 
Noen av bildene vil bli brukt på 
nett sidene og i brosjyrer. Bildene må 
være tatt med kamera (ikke mobil).

Ved navngiving av dyr  
i Storfe kontrollen er det 
fordel om en inkluderer 
fargekode på dyrene.

SB: svart belta
RB: rød belta
DB: dun belta 
S: svart 
R: rød 
D: dun 
HS: hvit med svarte ører 
HR: hvit med røder ører 
HD: hvit med dun ører 
Eksempel: 
Klara Normann SB
Ola Normann SB
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RASE- OG FYLKESLAG

50-årsjubileum
1969 - 2019

Norsk Charolaisforening feirer 50 år i år. 
Dette vil vi markere gjennom 

året og avslutter med en 
jubileumshelg 16. - 17. november. 
Inviterte fra inn og utland kommer. 

Innbydelser sendes ut i løpet av våren. 
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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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Gjør overgangen til 
beite enklere

Unik pellets-
størrelse

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

Optimal mjølkeproduksjon på våren er 
avgjørende for å få god tilvekst på kalven. 
Ved å bruke Formel Grov som støttefôring 
ute vil overgangsfôringa gå enklere. 
Formel Grov har unik pelletsstørrelse
og er spesielt godt egnet for å fôres 
direkte på bakken. 

•  Leveres i bulk eller storsekk

•  Bestillingsfrist 25. april

• For bestilling av Formel Grov 
 kontakt Kundetjenesten på 
 tlf.: 72 50 50 50

Sesongvare

Gjør overgangen til beite enklere med Formel Grov_FORMEL_2019_TIL TYR_184 x 264_FK+FKRA.indd   1 07.03.2019   15:18:5248 TYRmagasinet 2-2019



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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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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Kvalitetsprodukter fra BBagro

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

Hodeløfter for
innlegg av bolus

To rør i innfestning

gir styrke og stabilitet

    Telefon: 69 12 68 00
www.bbagro.no

BBagro-hekken

Kraftfôrautomat for kalv på beite. 
Forgården skal ikke ha tak som beskytter
de dominerende kalvene mot sol og regn! 

Sikkerhet satt
i system

Fanghekk ROBUST!
For hornede dyr.

Returadresse: TYR, Storhamargata 44, 2317 Hamar


