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Dette var tittelen på et innlegg jeg holdt på et 
fagseminar på«Dyregoddagene» nylig. 

Skal en peke ut en retning for å nå et mål, 
må en vite hvor en er. Det er jeg ikke så sikker 
på at alle i landbruksfamilien vet. I hvert fall 
reagerte mange journalister på mitt budskap 
og fant det interessant. Mange har gitt tilbake-
meldinger på overraskelse i ettertid.

I graslandet Norge, der alle snakker om  
å utnytte norske ressurser, har produksjons-
utviklingen vært slik de siste 20 årene:

I 1998 utgjorde de grasbaserte produk-
sjonene, sau og storfe, omtrent 50%. De 
kraftfôrbaserte produksjonene, svin og  
kylling, utgjorde den andre halvparten.

Tjue år senere utgjorde de grasbaserte 
produksjonene en tredjedel, mens de kraftfôr-
baserte produksjonene utgjorde to tredjedeler. 
Som jeg har omtalt tidligere har produksjon  
og salg av gris økt med 45 %, kylling med 
175 %, mens storfe har hatt en nedgang  
på 13 %.

Der er vi! Hvor går vi? Og hvor vil vi at vi  
skal gå?

Ved behandlingen av de siste årenes jord-
bruksoppgjør har Stortinget lagt vekt på at  
økt produksjon, så langt som mulig, skal skje 
med grunnlag i norske ressurser.

Det er alltid utfordrende å snu en utvikling. 
Stortinget har fastlagt retningen. Da er det  
opp til regjering og faglag å bruke virkemidlene 
slik at trenden snus. Dette har vært mislykket 
de siste 20 årene.

Og framtiden blir enda mer krevende. 
 Ufor utsigbare værforhold på grunn av klima-
endringer gjør det vanskeligere å lykkes som 
matprodusenter. Det vil bli satt strenge krav 
også til landbruket for å produsere på en 
klimasmart måte. Vår næring skal aktivt 
arbeide for å bidra.

Men vi må aldri glømme at alle dyr som 
lever, inklusiv ammekua med kalv, slipper ut 
klimagasser. Vi kan ikke kutte ut produksjons-
dyrene, men vi kan avle på dyr som gir mindre 
utslipp. Vi kan ikke forhindre utslipp fra 
naturgjødsel, men vi kan forbedre bruken  
i klimasmart retning. Men det går ikke an  
å produsere mat uten klimaavtrykk.

Norge har 3 % dyrket areal. Polen, Tyskland  
og flere EU-land har 50 % dyrket areal. Det 
skulle bare mangle at Norge ikke tar vare på 
de 3 % vi har. Da trenger Norge dyr på beite.  
Vi trenger småfe og storfe .Vi trenger bønder 
som forvaltere.

Det er store utfordringer, men også et stort 
potensiale for norsk matproduksjon.

Som forrige Mat-og landbruksminister sa: 
«Jeg kan ikke se at det er bedre klimapolitikk  
å kjøpe rødt kjøtt produsert i Sverige.»

Og som vår statsminister uttalte på årets 
Dyrskun: «Det kjøttet som spises i Norge, bør 
være produsert i Norge.»

Nå har vi fått ny Mat- og landbruksminister, 
Bård Hoksrud. TYR har allerede opprettet god 
kontakt og dialog med den nye ministeren.

«Hemmeligheten bak all suksess er hardt 
arbeid», sier Mark Twain.

Med ønske om godt samarbeid vil  
TYR hilse ministeren lykke til!
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Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no

Sør
3178 Våle
Tlf. 33 30 69 61
sor@fjossystemer.no
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6770 Nordfjordeid
Tlf. 57 86 25 05
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Bygg
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
bygg@fjossystemer.no

www.fjossystemer.no

Få heller noe som passer!  
Velg et skredderbygg fra  

Fjøssystemer Bygg

Det som er skreddersydd eller skredderbygd, passer alltid helt perfekt. Et bygg fra oss  
har kort byggetid, noe som betyr lavere byggekostnader og raskere produksjonsstart.  
Vi er opptatt av lokal verdiskapning og bygger gjerne sammen med lokale aktører. 
 
Vi har komplette byggløsninger til landbruk og industri.
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Foto: Sylvie Assersen Skadberg

Odelsgutten fra Bjerkreim

Steinar Austdal heter en odelsgutt fra 
 Bjerkreim i Rogaland. Han går i tiendeklasse 
på ungdomsskolen, er aktiv i 4H og hjelper  
til så mye han kan hjemme på gården. På 
foreldrenes gård er det melkeproduksjon  
med ei kvote på 250 tonn, samt 115 vinterfôra 
sau – og i vår ble det også kjøttfe i fjøset på 
Bjerkreim. Odelsgutten ble nemlig konfirmert  
i vår. De aller fleste konfirmanter ønsker seg 
penger, og Steinar fikk nok det også. Men han 

hadde ymtet frempå om at det kunne vært 
gøy med noen ammekyr. Så da konfirmanter 
og følge kom ut i sola etter konfirmasjons-
gudstjenesten fikk de se en dyretransport. 
Sjåføren ropte på Steinar mens han kom 
 leiende med en kjøttfekalv, og Steinar trodde 
knapt sine egne øyne. Men det var foreldrene 
hans som hadde tatt han på ordet, og ga han 
tre kyr og tre kvigekalver i konfirmasjonsgave.  
Dyra har gått på innmarksbeite i hele sommer 
– og nå er kyrne inseminert. Forventet kalving 
er i april. Kyrne har også fått navn – oppkalt 
etter tre eldre damer i bygda; Briit, Målfrid  
og Paula. Damene vet ikke at de er oppkalt, 

Informasjonsansvarlig, TYR
Tekst: Guro Alderslyst

men TYR foreslår at den unge ammeku-
bonden inviterer dem på middag når det  
er biff etter egne ammekyr å servere. Steinar 
ser ikke helt bort fra det. Men nå først skal 
han fullføre 4H-oppgaven om traktor, og 
bestemme seg for hva han vil gjøre etter 
ungdomsskolen mens han venter på sin 
første kjøttfekalving.

TYR ønsker selvsagt lykke til.
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Det vil alltid være variasjon mellom dyr, og for 
de aller fleste egenskaper er denne variasjo-
nen normalfordelt. Det vil si at de fleste 
individene vil ha for eksempel en årsvekt som 
ligger nær gjennomsnittet, mens noen dyr vil 
ha en årsvekt som er betydelig lettere og 
andre dyr vil være betydelig tyngre. Ved å avle 
på dyrene som har genetikk for å være tyngst 
kan man flytte den gjennomsnittlige vekten litt 
og litt for hver generasjon. For at man skal få 
avlsfremgang er det viktig å vite om de tyngste 
dyrene er tyngst fordi de har gode gener eller 
bare gode vekstforhold (eksempelvis intensiv 
fôring), og det er dette vi finner ut gjennom 
avlsverdiberegningene. 

Avlsframgang

Avlsframgang for alle
Noen tenker kanskje at avlsframgang bare 
angår de aktive avlsbesetningene, eller de som 
har renrasebesetninger. Det stemmer ikke, selv 
om det kun er i renrasepopulasjonen at den 

genetiske framgangen kan måles da det kun 
er renrasedyrene som får beregnet avlsverdier. 
Avlsframgang er noe som kommer hele 
populasjonen til gode. Krysningsbesetningene 
har sin basis i renrasede dyr, og ofte brukes 
det en renraset okse til å bedekke krys-
ningskyrne. Ved å alltid bruke en renraset okse 
for å lage mordyr vil genetisk framgang i 
ren rasepopulasjonen også føre til genetisk 
framgang i krysningene. Den genetiske 
framgangen har også betydning for avkom 
som skal fôres til slakt. Gitt at miljøet er det 
samme vil dyr som har et godt genetisk 
potensial for vekst bli tyngre enn sine genetisk 
dårligere artsfrender, som vil tilsi mer penger 
for slaktet til bonden. 

Permanent endring
Det fine med avlsframgang er at den er 
permanent, og at framgangen akkumulerer fra 
generasjon til generasjon. Man kan se for seg 
en trapp, der hver generasjon går et nytt steg 
oppover i trappen, og bygger videre på avls-
framgangen fra tidligere generasjoner. 

For å få et godt resultat på sluttproduktet 
må man selvsagt også gjøre de riktige valgene 
i forhold til fôring og management, og en god 
bonde kan få maksimalt ut av dyrenes gene-
tiske potensiale. Der den samme innsatsen 

AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLENAVL

Målet i ethvert avlsarbeid  
er å lage et avkom som er 
 bedre enn foreldredyrene.  
Eller sett i et større perspektiv: 
Målet er å lage en generasjon 
med individer som i gjennom-
snitt er bedre enn foreldre-
generasjonen.

Katrine Haugaard, TYR

Figur 1: Ved å velge de genetisk beste dyrene 
i en populasjon til å bli foreldre til neste 
generasjon kan man flytte gjennomsnittlig 
prestasjon for egenskapen. Det er dette som 
er genetisk framgang (ΔG).

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

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

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

må legges inn år etter år for å opprettholde det 
samme gode miljøet i besetningen, så vil det 
genetiske nivået i besetningen være likt på 
tross av dårlige avlinger, sykdom, oppfølging 
fra bonden osv. 

Hva påvirker avlsframgangen?
Genetisk framgang (ΔG) er avhengig av  
fire faktorer som jeg vil forklare nærmere. 
 Formelen for forventet genetisk framgang  
per år kan skrives slik:

Seleksjonsintensiteten er hvor stor andel av 
individene i en generasjon vi velger som 
avlsdyr og dermed blir foreldre til neste genera-
sjon. Dess større andel av populasjonen man 
velger som avlsdyr, jo lavere blir seleksjonsin-
tensiteten, og man får lavere avlsframgang. 
Dess mindre andel av populasjonen man velger 
som avlsdyr, jo sterkere er seleksjonsintensite-
ten og man får større genetisk framgang 
(forutsatt at man velger de beste dyrene). 
Dersom alle individer brukes i avl (100 % av 
populasjonen) har vi ingen genetisk framgang. 
Siden hunndyr og hanndyr ikke får like mange 
avkom har vi ulik seleksjonsinten sitet for de to 
kjønnene. Hanndyr kan få mange avkom, så vi 
kan velge å kun avle på den aller beste andelen 
og dermed få en sterk seleksjon. Hunndyrene 
får få avkom hver, og mange hunndyr må 
settes i avl for å opprettholde eller øke popula-
sjonsstørrelsen. Likevel kan man ha en viss 
seleksjon ved å ikke avle på de aller dårligste.

Sikkerheten sier noe om hvor sikre vi er på at 
de dyrene som har de høyeste avlsverdiene 
faktisk er de genetisk beste dyrene. Sikkerhe-
ten er en faktor produsentene selv kan påvirke, 
ved å registrere informasjon om dyrets 
egenskaper. For en kjøttfeprodusent vil det si 
registrering av vekter ved fødsel, avvenning, og 
ved ett års alder, samt registrering av kalvings-
vansker. Slaktevekter registreres automatisk 
gjennom slakteriene, så dette trenger ikke 
produsenten å gjøre selv. I dagens kjøttfepopu-
lasjon er det kun ca. 20 % av dyrene som er 
veid og registrert med 200 dagers vekt, og kun 
ca. 10 % av dyrene som er veid og registrert 
med 365 dagers vekt. Det er dermed store 
muligheter for å øke mengden vektregistre-
ringer! Om alle dyr ble registrert kunne vi hatt 
5 – 10 ganger så mye informasjon som vi har  
i dag, og med det en betydelig økning i gjen-

nomsnittlig sikkerhet på avls verdiene, som 
igjen ville gitt en økning i den gene tiske 
framgangen. 
 
Det genetiske variasjonen sier noe om  
hvor mye av variasjonen vi ser mellom 
individene som skyldes genetikk. Stor 
genetisk variasjon betyr at det er stor 
genetisk avstand mellom de beste og  
de dårligste dyrene. Ved å avle på kun  
de beste kan vi øke populasjonsgjennom-
snittet ganske mye i neste generasjon.  
Er det liten genetisk variasjon er det liten 
genetisk avstand mellom de beste og 
dårligste dyrene, og populasjonsgjennom-
snittet kan endres veldig lite fra genera-
sjon til generasjon. Forholdet mellom den 
genetiske variasjonen og variasjon som 
skyldes miljøet utgjør hvor arvelig egen-
skapen er. Objektive registreringer, som 
vekt, gir oftere en høyere arvegrad da 
miljøvaria sjonen blir mindre da det ikke  
er rom for synsing. Subjektiv bedømming, 

AVL

som graden av kalvingsvansker, gir oftere 
lavere arvegrad, da bondens oppfatning av  
hva som er noe eller store kalvingsvansker  
blir en del av miljø variasjonen.

Generasjonsintervallet er gjennomsnittlig alder 
på foreldrene når avkommet blir født, og har 
betydning for hvor raskt vi kan få avlsfram-
gang. Den årlige avlsframgangen er større om 
generasjonsintervallet er kort, enn om genera-
sjonsintervallet er langt. Generasjonsinter-
vallet har biologiske begrensninger i forhold  
til når dyrene blir kjønnsmodne og hvor lenge 
de går drektig. Laveste mulige generasjons-
intervall på storfe er derfor to år, men i gjen-
nomsnitt for populasjonen er generasjons-
intervall høyere da både kyr og okser kan gå 
flere år i avl før de byttes ut med yngre dyr.    

Hvilke faktorer kan vi påvirke?
De fire faktorene som påvirker avlsfram-
gangen kan påvirkes av oss i ulik grad. 
 Faktorene har også innvirkning på hverandre. 

Figur 2: Ved stor genetisk variasjon er det stor genetisk avstand mellom de beste og de dårligste dyrene, 
mens ved liten genetisk variasjon er det kort genetisk avstand mellom de beste og dårligste dyrene.

seleksjonsintensitet * sikkerhet * genetisk variasjon

generasjonsintervall
ΔG=

❯❯❯
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•   Seleksjonsintensiteten kan vi som avlere bestemme, men med 
enkelte hensyn, og etter hva som er mest hensiktsmessig. Vi må ha 
en viss mengde hunndyr i avl for å opprettholde populasjonsstør-
relsen, samt at vi må ha mange nok hanndyr i avl til å unngå innavl. 
Utfordringen mellom innavl og avlsframgang vil jeg komme tilbake  
til senere i artikkelen. 

•   Sikkerheten kan vi påvirke ved å registrere mer informasjon om 
egenskapen, altså flest mulig vektregistreringer. Men sikkerheten  
er også påvirket av den genetiske variasjonen. Jo lavere genetisk 
variasjon, jo flere registreringer må vi ha for å oppnå en høy sikkerhet. 

•   Sikkerheten er høyest på individer med avkom (avkomsgranskede 
eliteokser), men siden avkomsgransking tar tid vil dette øke genera-
sjonsintervallet. Å bruke mye unge okser i avlen vil senke genera-
sjonsintervallet, men sikkerheten er lavere. En kombinasjon av ungdyr 
og eldre avkomsgranskede dyr er derfor å anbefale, også fordi ungdyr 
må benyttes i avl for at de skal få avkom å vurderes ut fra. 

•   Vi kan i liten grad påvirke den genetiske variasjonen til en egenskap, 
men vi kan estimere et sikrere estimat ved å ha flest mulig registreringer 
på egenskapen, og ved å optimalisere modellene som beregner dem. 
Igjen er mengden vektregistreringer nøkkelen!

 
Smale og brede avlsmål
En annen ting som påvirker avlsframgangen er hvor mange egenskaper 
som er med i avls målet. Ved å kun avle på en enkelt egenskap (f.eks. 
tilvekst) kan man få stor genetisk framgang for den egenskapen. 

 Utfordringen da er at man ikke tar hensyn til egenskaper som har en 
genetisk sammenheng med tilvekst, og uønskede effekter kan medfølge. 
Ved ensidig avl på høy tilvekst vil man f.eks. også få økt problem med 
kalvingsvansker og mindre melk i mordyrene. Et annet eksempel er 
ensidig avl på lette kalvinger, som vil føre til dyr med redusert tilvekst. 
Avler man på flere egenskaper samtidig, i et bredt avlsmål, vil man lete 
etter de dyrene som er litt gode på alt, slik at man får noe framgang på 
alle egenskapene i stedet for stor framgang på noen få egen skaper.  

Avlsframgang kontra innavl
Det er viktig å balansere avlsframgang og innavl i et avlsarbeid. Man 
kan oppnå stor avlsframgang ved å kun bruke de aller beste individene  
i avlen, men om få individer blir valgt som foreldre til neste generasjon 
vil man ganske snart få et innavlsproblem. Innavl reduserer den gene-
tiske variasjonen, som vi allerede har forklart at har en betydning for 
hvor stor avlsframgang vi kan forvente. I tillegg vet vi at innavl har en 
negativ effekt på helse og reproduksjonsegenskaper. Det hjelper lite  
å ha dyr med genetisk potensiale for enorm tilvekst om de ikke klarer  
å formere seg.

Innavl og avlsframgang er motvekter til hverandre, og avlsarbeidet 
må balansere disse. I store populasjoner uten eksisterende innavls-
problematikk kan man ha avlsframgang som fokus, og kontrollere 
innavlen ved å velge nok okser til å gå i avl. I små populasjoner som  
har utfordringer med innavl kan det være at det må være eneste 
fokuset i avlsarbeidet, og at avlsframgang må legges helt til side. 

Importsemin i avlsarbeidet
I det norske avlsarbeidet importeres det semin fra utenlandske okser. 
Oksene som importeres skal være en styrke for det norske avlsarbeidet, 
ved at de skal være gode på de samme egenskapene som vi fokuserer 
på i Norge. Siden disse oksene ikke er et resultat av vår avlsplan og vårt 
avlsarbeid kan vi ikke være helt sikre på at de er en styrke i vår popula-
sjon før de har fått sikre avlsverdier gjennom registreringer på sine 
avkom i Norge. Med dagens registreringsgrad av 200 dagers vekter 
kreves det import og bruk av minst 150 – 200 doser av hver import-
okse. Dette for at han skal ha mulighet til å få sikre nok avlsverdier til  
at morindeksen og totalindeksen kan publiseres på han og hans sønner 
og døtre. Uten disse indeksene kan vi ikke vite om disse individene vil 
bidra til avlsframgang eller være et tilbakesteg i vårt avlsarbeid.

-alle dyr trenger tilskuddsfôr
VitaMineral

Ring oss på tlf. 32 14 01 00 eller kontakt din forhandler.
For mer informasjon se vår hjemmeside: www.vilomix.no

Cultivating Value

• Spesielt viktig for dyr som får lite eller ikke noe kraftfôr
• Viktig for dyr som fôres med mye halm
• VitaMineral finnes i mange varianter og er

tilpasset forskjellige kategorier drøvtyggere

Møt oss på 
Agroteknikk!

Foto: TYR
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AVLSPLAN I STOR-AVL

Avlsrådet er styrets faginstans i alle avls-
spørsmål. De møtes til minimum to fysiske 
møter hvert år, et i mai og et i november.  
I tillegg avholdes det telefonmøter i for-
bindelse med revidering av TYRs overordnede 
 dokumenter og ved eventuelle andre avls-
spørsmål som må behandles mellom møtene. 
Avlsrådet består av en representant fra hver av de ti raselagene i TYR  
og en representant oppnevnt av styret. I tillegg er det en representant  
fra hver av varemottakerne, KLF og Nortura, og en person med høy 
avlsfaglig kompetanse fra universitet eller høyskole. Avlsrådet velger 
leder og nestleder blant rådets medlemmer, for et år av gangen. 
 Administrasjonen i TYR sender ut innkalling og forbereder sakene  
som skal opp i alvsrådet. 

Raselagene oppnevner årlig sin representant med fast vararepresen-
tant. Dette er som oftest leder i rasenes avlsutvalg. Per Øivin Sola sitter 
som styrets representant. Han er også valgt som leder av avlsrådet. 
Runar Bakke fra Charolaisforeningen er nestleder. I dag er varemottakerne 
representert ved Asgeir Svendsen og Siv Undem. Asgeir er fagsjef for 
storfe i Nortura og Siv er livdyransvarlig i Fatland. Disse to har god 
oversikt over markedet og hvilke utfordringer og trender som rører seg. 
Det er viktig informasjon for å finne retningen på avlsarbeidet. Tilsvarende 
er det viktig for varemottakerne å forstå hvordan avlsarbeidet er bygd opp. 

Odd Vangen er avlsrådets representant fra universitet/høyskole. Han 
er professor og forsker på husdyravl og genetikk ved NMBU. Odd har 
lang fartstid innen husdyravl i Norge og Europa. Han er medlem av 
avlsrådet for flere dyrearter og har blant annet fått ærespris fra Norsvin 
for sin innsats for norsk svineavl. I TYRs avlsråd gjør han en viktig jobb 
med å se helhetlig og langsiktig i avlsarbeidet.    

Avlsrådet behandler saker som vedrører den overordna kjøttfeavlen  
i Norge innenfor rammene som gis av TYRs vedtekter, årsmøtevedtak, 
gjeldende avlsplaner og budsjett. Saker som har budsjettkonsekvens  
må innstilles overfor TYRs styre. 

Noen av sakene i avlsrådet tas opp årlig slik som revidering av TYRs 
overordnede dokumenter og fordeling av testplasser i hver testomgang i 
fenotypetesten. Avlsrådet behandler også innsendte saker fra raselagene, 
medlemmer i TYR, styret og administrasjonen. Det siste året er det blant 
annet diskutert rutiner for import av semin, ungdyrkåring og krav og 
goder for aktive avlsbesetninger. Hvis avlsutvalgene i raselaget og 
administrasjonen ikke kommer til enighet ved uttakene av testkandidater, 
seminokser og eliteokser skal saken sendes til avlsrådet som fatter 
 endelig vedtak etter godkjenning fra styret. 

Avlsrådet 
i TYR

Solvei Cottis Hoff, TYR Per Øivin Sola er leder i avlsrådet.
Foto: Jan Arve Kristiansen, Geno

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

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

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

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

Babs Goliath PP

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

Esberit

75024 Anis

Må bestilles fra Geno i god tid

B
lo

nd
e 

d’
A

qu
it

ai
ne

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

Styreleder: 
Lars Arne Bakkken, 
tlf. 992 71 778 

Kåre Anders 
Ingeborgrud, 
tlf. 905 65 296 

Lasse Stær, 
tlf. 928 137 61

Magnus Johnsen,
tlf. 971 92 068
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18. – 19. september var det 
samling i styringsgruppa for 
 kåring av kjøttfe i Norden, 
 Nordic Classification. Dette  
er en årlig samling for å gå 
gjennom kåringssystemet og  
å sammenligne kåringene  
i de ulike landene.

Nordiske kjøttfekårere på sam ling i Finland

Samlingen går på rundgang i Sverige, Norge, 
Danmark og Finland. Denne gangen var vi i 
Finland, mens neste år er samlingen i Norge. 
Vi var to representanter fra hvert land. 

Lineær bedømmelse
Dag 1 gikk med til gjennomgang av kårings-
systemet. Hvert av landene orienterte om 
hvordan det ligger an med kåringer hos dem. 
Vi i fra Norge forklarte hvordan vi bruker 
systemet nå med registrering i app og be-
regning av norsk modell i Storfekjøttkontrol-
len. Norge er det eneste landet som har med 
ultralyd som en del av ungdyrkåringen, så 

kåring i Nordic Classification betyr i praksis 
lineær bedømmelse og tilvekst for de andre 
landene. Svenskene bruker ultralyd på test-
stasjonen, men ikke i vanlige besetninger. 

I 2017 var det kåret i overkant av 2000 dyr  
i Norge. Fordelingen mellom kjønn er ca. 66 % 
okser og 33 % kviger. I de andre nordiske 
landene er det ikke like mye kåring av åringer, 
men i motsetning til Norge kårer de både unge 
og eldre dyr. I Finland har de blant annet som 
mål at alle mødre til okser på deres teststa-
sjon skal være kåret og avlsokser kan gjerne 
kåres ved ett års alder og deretter en gang til 
når de er fullt utvokst. Hittil er det den samme 
modellen som brukes på begge kjønn, men 
det er planer om å utvikle en modell for 
hanndyr og en for hunndyr. Blant annet har de 
begynt å samle registeringer for bedømming 
av jur for å kunne lage en egen egenskap på 
jur i hunndyrmodellen. En modell for hunndyr 
bør belønne hunndyrpreg i større grad enn 
dagens modell som har relativt stor vekting  
på muskelsetting og tilvekst.

Bedømmelse av klauver 
I Norge har vi som sagt en litt annen modell enn 
de andre nordiske landene. Det som kanskje 
skiller oss mest fra de andre, er bedømmelse av 

Reisebrev fra Kristian Heggelund og  
Solvei Cottis Hoff
Foto: Solvei Cottis Hoff

klauver. Klauvsymmetri, klauvvegg og klauvform 
inngår som egne egenskaper i den lineære 
bedømmelsen i Norge. De andre landene har 
ikke egne egenskaper for klauver, men de har 
avviks koder de kan bruke. Klauvbedømmelse 
har nok vært et diskusjonstema i denne gruppa 
tidligere for de viste stor interesse for den 
norske måten å bedømme klauver på. 

Kåring 
Dag 2 ble brukt til kåring. Vi reiste ut til en 
Herefordbesetning hvor vi kåret to Hereford-
okser, en Angusokse og fem Herefordkyr. Selv 
om det kun var to raser å kåre ble mange 
andre raser nevnt i løpet av dagen. På grunn 
av at optimum er litt forskjellig blant de ulike 
rasene og landene var ikke kårerne helt 
samstemte i begynnelsen, men når det var 
klarlagt var det maks 1 poeng som skilte 
mellom kårerne. Selve kåringen går ut på det 
samme i alle land, men i den nordiske model-
len brukes det målebånd for å bedømme 
størrelse, rygglengde og lårdybde. Det blir 
også brukt målebånd for å måle spenelengde 
og tykkelse. Det er ikke alltid like lett å få målt 
et dyr, men når det går får man et mer objek-
tivt mål. Det har vært gjort forsøk med bruk av 
lasermåling, men de har ikke lyktes med å 
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Nordiske kjøttfekårere på sam ling i Finland
finne en god nok løsning. Dette er kanskje noe som kan være aktuelt i 
Norge også hvis man finner gode praktiske løsninger. Andre observa-
sjoner vi gjorde oss er at danskene generelt ønsker større dyr enn de 
andre landene.   

Alle deltakerne var godt fornøyd med samlingen. Selv om mye kan 
ordnes og diskuteres over internett i dag, er det nyttig å treffes en gang 
i året for å ta de større diskusjonene og ikke minst gjøre noen kåringer 
sammen for å se at det dømmes likt. Samlingen er også en fin arena 
for å diskutere utfordringer og muligheter i de ulike landene og ikke 
minst dele erfaringer.

FA
K

TANordic Classification
Er et samarbeid mellom de nordiske landene om lineær bedøm-
ming av storfe. Dette innebærer utvikling av programvare, 
modeller og andre nyttige verktøy i forbindelse med kåring. Det 
samme programmet blir brukt både for melkeku og kjøttfe i alle 
landene, men selvfølgelig med tilpasninger til land og rase. 

Nordic Classification er blant annet en egen app for registrering 
av lineær bedømming. Denne ble tatt i bruk på norsk kjøttfe fra 
2016. Sverige, Danmark og Finland har brukt denne appen noe 
lengre og alle tre landene følger i all hovedsak samme modell for 
linær bedømming. I Norge føres dataene over i storfekjøttkontrollen 
hvor kåringen beregnes ut ifra den norske modellen. Tallen blir 
samtidig lagret i den nordiske databasen, men de blir ikke brukt til 
noe der av oss enda. I fremtiden ønsker vi å sammenligne tallene 
fra den nordiske modellen og den norske og vurdere om det er 
hensiktsmessig å tilnærme seg den nordiske modellen i større grad.

WWW.TYR.NO 11    TYRmagasinet 5-2018



AVLSFORSKERENS HJØRNE Katrine Haugaard

Endring i avlsverdiberegningen
Etter den ekstra avlsverdiberegningen i august 
2018 varslet TYR på sine hjemmesider at 
beregningen ville bli endret ved neste kjøring i 
oktober. Data fra Kukontrollen vil ikke lenger 
være en del av datagrunnlaget for beregninge-
ne. Denne artikkelen vil ta for seg hvorfor 
dette valget har blitt gjort, og hvilke konse-
kvenser dette vil få på avlsverdiene. 

Først litt historikk
De første avlsverdiene for kjøttfe ble publisert 
i år 2000, og gjennomgikk en større revidering 
i 2009. På denne tiden var kjøttfepopulasjo-
nen relativt liten og registreringene få, og 
informasjon fra krysninger med NRF (bruks-
dyrkrysning) ble benyttet i beregningen for  
å ha nok datagrunnlag til å lage sikrest mulig 
avlsverdier. Data fra både Storfekjøttkontrol-
len og Kukontrollen var inkludert. Den første 
tiden var det kun vekstegenskaper og deres 
moregenskaper som ble publisert. 

Avlsverdier for kalvingsegenskaper ble innført 
i 2011. Igjen var data fra både Storfekjøttkon-
trollen og Kukontrollen inkludert for å ha godt 
nok datagrunnlag til beregningene. Informa-
sjonen ble hentet fra dyr av rasene Angus, 
Charolais, Hereford, Limousin, Simmental og 
NRF, og krysninger mellom disse. Her var det 
ikke krav om 75 % raserenhet, men heller et 
krav om at alle raseandelene i individet måtte 
være fra de seks nevnte rasene. I 2014 ble 
Kukontrolldata tatt vekk fra beregningen av 
fødselsforløp kvige og kalvingsevne. På 
samme tidspunkt ble Kukontrolldata også 
fjernet fra beregningene av tilvekstegen-
skapene. Kukontrollen endret sin data-
basestruktur, og merarbeidet med å skrive om 
beregningene ble ikke ansett til å gi tilsvar-
ende merverdi. I tillegg anså man informa-
sjonen fra Storfekjøttkontrollen som tilstrek-
kelig for beregningen av disse egenskapene 
på dette tidspunktet. Dermed var det fra 2014 
kun én egenskap igjen hvor Kukontrolldata ble 
benyttet: Fødsels forløp ku.

Hvorfor en endring?
Det er flere årsaker til at TYR nå velger  
å fjerne data fra Kukontrollen helt i sine 
avls verdiberegninger. 
Populasjonen av kjøttfe har vært i en god 
vekst de siste årene, og antallet kalvinger etter 
kjøttfe er nå tilstrekkelig til å beregne sikre 

avlsverdier uten å inkludere bruksdyrkrysnin-
ger slik vi har gjort fram til nå. Kalvens fød-
selsforløp når mor er kvige og når mor er ku 
er genetisk sett to forskjellige egenskaper, og 
presenteres i to ulike avlsverdier. Vi ser også 
at det er to genetisk forskjellige egenskaper å 
bli født ut av en NRF-ku og å bli født ut av en 
kjøttfeku av samme rase som kalvens far. Når 
disse da analyseres som om det er samme 
egenskap kan dette gi utslag, spesielt for 
seminoksene som har mange kalvinger både 
på melkebruket og i renrasebesetninger. 

Hvilken effekt får endringen? 
For de aller fleste dyrene vil det ikke ha noen 
endring på avlsverdiene utover den normale 
variasjonen som er fra gang til gang. Om lag 
60 % av dyrene vil ha en endring på +/÷ 2 
avlsverdipoeng, mens 90 % vil ha en endring på 
+/÷ 5 avlsverdipoeng. Det er altså bare 10 % av 
dyrene som vil ha en endring på mer enn 5 
avlsverdipoeng når avlsverdiene er regnet uten 
Kukontrolldata, sett i forhold til når informasjon 
fra melkebruket er inkludert. Sikkerheten er 
tilnærmet uendret for de aller fleste dyrene. 

Noen få dyr vil ha et til dels stort hopp i sin 
avlsverdi for Fødselsforløp Ku, enten oppover 
eller nedover. Enkelte seminokser med en del 
avkom under NRF-kyr forventer vi at vil få en 
større endring. Noen okser har hatt omtrent 

like lette kalvinger på NRF som på sin egen 
rase, så disse vil ikke endres nevneverdig. 
Derimot er det noen okser som har hatt mer 
kalvingsvansker på NRF enn på sin egen rase, 
dette gjelder spesielt de tyngre rasene. Når 
avlsverdien nå kun regnes basert på kalvinger 
under kjøttfe vil disse oksene få en bedre 
avlsverdi enn de har fått tidligere. Noen okser 
kan også gå ned i avlsverdi, dette er gjerne 
okser som fra før av er dårlige på kalving både 
på NRF og på sin egen rase, og som blir 
relativt sett dårligere fordi de andre blir bedre. 
Okser av rasen Angus kan få en noe svakere 
avlsverdi enn de har hatt så langt, da lette 
kalvinger på NRF har gjort dem enda litt bedre 
enn de allerede er på kalving i sin rase.  

I figur 1 gir jeg en forenklet forklaring på 
hvilken effekt kalving under NRF kan ha hatt  
i avlsverdiberegningen. Streken er gjennom-
snittlig prosent «ingen kalvingsvansker» for en 
rase, (rasegjennomsnitt), mens søylene er en 
fiktiv seminokse sin differanse i prosentpoeng 
fra det gjennomsnittet. Seminoksen har avkom 
både i renrasebesetninger og på melkebruket. 
Vi ser at når kalvene er født under en kjøttfeku 
(av samme rase som oksen) så har oksen et 
bra gjennomsnitt for sine kalver, 2 prosentpo-
eng lettere kalvinger enn gjennomsnittet for 
rasen. Når mor er NRF derimot fungerer denne 
oksen ikke like bra, og er betydelig dårligere 

Foto: Guro Alderslyst
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enn snittet. Når vi ser på alle kalvene under ett 
(«Kjøttfe eller NRF»), så er oksen totalt sett 3 
prosentpoeng dårligere enn snittet. Det er 
denne informasjonen som har blitt brukt i 
avlsverdiberegningene fram til nå. Når kalvene 
under NRF-mødre er inkludert vil altså oksen 
få en avlsverdi på under 100 for denne 
egenskapen, mens om kalvene under 
NRF-mødre blir ekskludert og vi kun har igjen 
de som er født under en kjøttfeku av samme 

Figur 1: Differanse i prosentpoeng «Ingen kalvingsvansker» i forhold til rasegjennomsnittet for en fiktiv 
seminokse når oksen har kalvinger under kjøttfe, under NRF, og under kjøttfe og NRF sett sammen. 

rase som oksen (søylen «kjøttfe») vil oksen få 
en avlsverdi på over 100. 

Jeg gjør oppmerksom på at denne figuren kun 
beskriver situasjonen for enkelte okser, og er 
ment som en forklaring på hvorfor noen okser 
kan få en stor endring i sin avlsverdi. Andre 
okser har ikke denne differansen mellom kjøtt-
fe og NRF, og avlsverdiene blir da heller ikke 
endret i like stor grad. 

Oppsummering og veien videre
Av 10 avlsverdier som publiseres for kjøttfe er 
det kun én som inkluderer data fra krysninger 
med NRF. Mens de resterende 9 egenskapene 
representerer dyrets genetiske egenskaper i 
en renrasepopulasjon, har Fødselsforløp Ku 
fram til nå representert dyrets genetiske 
egenskaper i en populasjon som også inklu-
derer krysninger med melkekyr. TYR ser det 
derfor som riktig å ta kalvinger på melkebru-
ket helt ut av avlsverdiberegningen, for at alle 
avlsverdier skal representere kjøttfepopulasjo-
nen. Merk at ved valg av eliteokser blir semi-
noksenes kalvingsegenskaper på NRF vurdert 
fenotypisk, med tanke på at de skal kunne 
brukes på melkebruket. Dette vil fortsatt bli 
gjort også i årene i framover.

Å fjerne Kukontrolldata og NRF fra avlsverdi-
beregningene er kun den første endringen 
som vil komme på avlsverdiene. Det jobbes 
på et prosjekt med hensikt å optimalisere 
avlsverdiberegningen. Mye har skjedd i kjøttfe-
populasjonen siden sist oppdatering, og mye 
ny informasjon har kommet til. TYR mener 
derfor det er på sin plass å optimalisere 
beregningene til å være enda bedre tilpasset 
den populasjonen vi har i dag.
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Ungokser fås som 
spermvital!

www.norskangus.no

Kjøttferasen med minst 
kalvingsvansker

100 % 
kollet avkom

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

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

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

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

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

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

Elite okse 74043 Hovin Hauk.  Meget god på fødselsforløp både på kvige og ku. God på tilvekst og gir 
dermed bra slaktevekter. Egen IMF prosent: 3,25
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Hektisk sommer for leder 
i TYR Sørlandet

Gunnar driver to garder selv – familiegården 
som han har vokst opp på – Jortveit, og en 
gård til, Tønnesland som han kjøpte for noen 
år siden. Det er om lag ei mil mellom gårdene, 
men de drives som en enhet. Og akkurat dette 
er betegnende for jordbruket i området. Det  
er veldig mange som kjører mil etter mil med 
gjødsel, fôr og dyr. «Det blir litt dekk og disel  
i åkkers område», sier Gunnar på klingende 
sørlandsdialekt. Selv har han 350 dekar dyrka 
mark, samt at han leier 100 dekar. Dessuten 
har han 150 dekar innmarksbeite – og det er 
der ammekyrne hans har vært i sommer. Det 
vil si at å kalle det beite i år er litt råflott. For 
fra 1. juni har Bjørndal fôra med seks tonn 
fiberfix i uka – i kroner blir det en ekstra utgift 

på om lag 20 000 kr/uke. I tillegg har han kjørt 
ut 6000 liter vann på beite hver dag – og han 
har hatt to vanningsanlegg som har gått 
døgnet rundt. Dette utgjør selvsagt mange 
timer ekstra arbeid, så Gunnar er veldig glad 
for at han har med sin far som en svært aktiv 
kårkall. «Han har holdt gjerder i stand og kjørt 
vann og kraftfôr for fullt i hele sommer». 

Når en ber Gunnar fortelle litt rundt denne 
sommeren, må han starte med sist sommer.  
I 2017 holdt sørlandsbøndene på å drukne. 
Mange fikk ikke mer enn en slått og å spre 
møkka var nesten umulig. Mye gjenlegg ble 
ødelagt og en så frem mot 2018 for et bedre 
år. Så kom vinteren, og den hadde med seg 
mer snø enn noen kan huske at det har vært. 
De fleste med gård har en del snøbrøyting og 
lignende ved siden av, disse jobbet seg 
omtrent i hjel. I tillegg ga snøen mye brekkasje 
i skogen som førte til gjentatte og langvarige 
strømbrudd med alt det fører med seg. Så 
kom våren som på mange måter var rett i 
sommer. Kunstgjødsel ble spredd, men folk 
opplevde at det ikke kom regn slik at denne 
ikke ga den effekt som er meningen. All vekst 
stoppa opp og folk måtte benytte 1. slåtten 
som fôr direkte.

Gunnar Bjørndal er leder i TYR 
Sørlandet og glødende opptatt 
av landbruket i denne regionen. 
Sommeren 2018 vil gå inn i 
minneboka som «sommeren 
innsatsen ble mer enn doblet».

Gunnar fikk telefoner fra folk som var helt 
fortvila, en ting var tørken. Men like viktig var  
at folk opplevde at andre ikke skjønte dette. Folk 
var på stranda, grilla og drakk øl mens bøndene 
nærmest jobbet seg i hjel. En som ringte fortalte 
at ikke engang samboeren forstod – han var 
usikker på om hun kom til å bli…

Alt dette gjorde at leder i TYR Sørlandet 
følte behov for å gjøre noe. Han tok kontakt 
med en kompis i Landbruksrådgivninga i 
Agder samt fylkeslandbrukssjefen. De fikk 
også med seg Bondelagene i begge Agder-
fylkene, Nortura, TINE, Norsk Sau og Geit 
samt Felleskjøpet og Fiskåmølle. Denne 
gruppa har hatt jevnlige møter gjennom 
sommeren. De fikk også til et produsentmøte  
i Evje – der møtte over 300 bønder. Det har 
aldri vært samlet så mange bønder på et 
møte tidligere noen gang i denne regionen. 
 Initiativet fra lagene og fortvilelsen i regionen 
fikk også leder i Norges Bondelag Lars Petter 
Bartnes, til å ta turen til Gunnar Bjørndalens 
hage før kriseforhandlingene med regjeringen.

Bjørndal sier at i alt det gale denne somme-
ren har ført til, har det kommet noe positivt ut 
av det, for vi har aldri hatt så godt samhold og 
samarbeid på tvers av de ulike organisasjonene 

Informasjonsansvarlig, TYR
Tekst: Guro Alderslyst

I forkant av forhandlingene med Staten møte ledelsen i Norges Bondelag opp i hagen til Gunnar Bjørndal – der møtte de flere av de som har engasjert 
seg i forbindelse med tørken i sommer. Foto: Norges Bondelag
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Gi kalven en god start
Pluss Kalvepasta anbefales som tilskudd til kalv rett etter fødsel. 
Gis sammen med råmelk, for å styrke immunforsvaret til kalven og  
forebygge diaré. Produktet kan brukes ved lite råmelk eller ved dårlig 
råmelkskvalitet.

Pluss Kalvepasta er et tilskuddsfôr med høyt innhold av antistoff fra egg.

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

Pluss_Kalvepasta_A5_2018_FKA+FKRA.indd   1 18.09.2018   11:08:04

som vi har nå. Og samhold er noe leder i TYR Sørlandet er opptatt av, og  
i TYR-sammenheng har de allerede innledet et sam arbeid med landbruks-
rådgivninga og Nortura om «erfaringsgruppemøter». Her møtes opptil  
40 storfekjøttprodusenter, hører om et forhåndsbestemt tema og ellers  
er sosiale med hverandre. I enkelte områder er det flere mil mellom 
storfeprodusentene. Melkeproduksjonen er under stort press i området, 
for eksempel Setesdal som er 20 mil lang er det bare 10 – 15 melkepro-
dusenter igjen. TYR Sørlandet er med i tilsvarende prosjekt som en finner 
i mange andre fylker der en jobber for å øke ammekuproduk sjonen. 
Mange tenker at ammeku kanskje kan være redningen der melka går ut. 
Men, utfordringen er at det er mange små jordlapper på i snitt 5 – 6 dekar 
– og det er langt mellom dem. Det gjør det krevende å få til store beset-
ninger. «Skal en driftsplan henge sammen legges det opp til minst 50 
ammekyr, men her i område er kanskje 25 – 30 maksimalt av hva en kan 
klare. Grunninvesteringa er så godt som lik om du har 55 eller 25 amme-
kyr – så de små fjøsa blir dyre.»

Selv hadde Gunnar 55 kalvinger våren 2018. Dette er krysninger  
hvor han benytter Limousin på ungdyra og Charolais på de voksne 
kyrne. Han fôrer frem alt selv. Dessuten driver han som entrepenør  
om vinteren. For en som driver alene med store avstander og mange 
dyr kan det bli travelt. Men Gunnar er en engasjert mann som finner 
energi i å delta der det skjer. Foruten om å være leder i TYR Sørlandet, 
er han tillitsvalgt i Nortura og tidligere har han vært i Bondelaget.  
«Det er interessant å være med å påvirke fremtida, og å ta vare på 
distrikts landbruket.»

På direkte spørsmål om TYR og TYRs rolle fremover svarer Gunnar 
at han synes TYR har hatt en flott utvikling. Han synes det er viktig at 
TYR blir enda mer tydelig som interesseorganisasjon for alle storfe-
kjøttprodusenter. «Vi opplever at flere små storfekjøttprodusenter ikke 
vil bli medlemmer i TYR fordi de opplever det som en organisasjon for 
de store driftsenhetene på Østlandet og i Trøndelag. Vi har alle en jobb 
å gjøre for å synliggjøre at dette er organisasjonen for alle storfekjøtt-
produsenter, uavhengig av størrelse på besetningen og hvilken rase du 
har i fjøset.»

Gunnar og far Georg Bjørndal. Foto: Øystein Moi, Bondelaget
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Norsk storfekjøttproduksjon er basert på 
bærekraftige verdier, og i motsetning til det 
programmet hevder er ammekua en del av 
løsningen i forhold til klimaspørsmålet. Med 
stadig flere munner å mette er det viktig at 
alle ressurser for matproduksjon utnyttes. 
Dette er en uttalt målsetning i FN/FAO. Storfe 
og andre drøvtyggere kan på grunn av vom-
funksjonen og mikrobene som lever der, 
omdanne gras og annet plantemateriale som 
mennesker ikke kan utnytte, til menneskemat 
som melk og kjøtt. I forbindelse med denne 
omdanningen produseres metan. Storfe i 
Norge frigir mindre metan per produserte 
enhet enn storfe i mange andre land. Dette 
skyldes flere ting, blant annet har vektlegging  
i avlsarbeidet på økt tilvekst og kortere 
framfôringstid vært viktig. En måned kortere 
framfôringstid gir en reduksjon i utslipp av 
CO2 på 6 % per kilo slakt.  

Av det dyrka arealet i Norge, er 70 % av 
arealet slik at det bare kan dyrkes gras eller 
andre grovfôrvekster der. I utmarka har vi en 
enorm ressurs, men her er det bare 50 % av 
det potensialet som er som benyttes. Aktiv 
beiting er et positivt klimatiltak. På en skala fra 
0 til 1 vil et gjengrodd område med skog ha en 
albedo-effekt på 0,15, mens et åpent beite-
landskap med nysnø vil ha en albedo på 0,90. 
Dette reduserer oppvarmingen av kloden og 
utgjør en større positiv effekt for klima enn 
CO2 absorbert av skog på et tilsvarende areal. 
Ammekua og sauen er de som i størst grad 
kan nyttegjøre seg utmarksbeite

Ammekyr spiser begrensede mengder med 
kraftfôr. Dette skyldes blant annet at dyra er på 
beite fra mai til oktober, men mest fordi et 
målrettet avlsarbeid har bidratt til at norsk 
storfe vokser godt på grovfôr og utnytter 
næringsstoffene i graset optimalt. Det er også 
mange storfekjøttprodusenter som benytter 
seg av kraftfôr produsert på 100 % norske 
råvarer uten tilsatt soya fra Brasil.

Bærekraftig og  klimavennlig

Programmet Folkeopplysningen på NRK onsdag 05.09.18  
gir etter TYRs mening et ubalansert inntrykk av norsk 
 storfekjøttproduksjon.

Human helse 
De norske kostrådene sier 500 gram rødt kjøtt 
per uke. Dette tilsvarer 2 – 3 middager og noe 
pålegg. Det norske folk spiser om lag det. 
Rødt kjøtt er en viktig kilde til næringsstoffer 
som protein, vitamin A og B og mineraler som 
jern, sink og selen. 

I mai 2018 publiserte World Cancer 
 Research Fund (WCRF) en over 2500 sider 
lang oppsummeringsrapport om 17 ulike 
kreftformer og hvordan kosthold, vekt og 
fysisk aktivitet kan påvirke risiko for disse.  
Det største funnet er at overvekt/fedme nå 
knyttes til 12 kreftformer. Etter røyking er det  
å ha en normal kroppsvekt den viktigste 
enkeltfaktoren for å forebygge kreft.

Bearbeidet kjøtt knyttes, som tidligere, til 
økt risiko for tarmkreft. Det samme gjør et 
høyt inntak av rødt kjøtt. Men, WCRF påpeker 
videre i rapporten at det i økende grad virker 
usannsynlig at spesifikke matvarer eller 
næringsstoffer i seg selv er viktige enkelt-
faktorer i å forårsake eller beskytte mot kreft. 
Det er mer sannsynlig at det er ulike kost-
holdsmønstre og fysisk aktivitetsnivå som i 
større eller mindre grad påvirker kreftrisiko.

I programmet på NRK var fagsjef bærekraft 
og klima i Animalia Katrine Andersen Nesset 
intervjuet. I etterkant av programmet følte hun 
at det var nødvendig å rykke inn en kronikk for 
å utdype en del momenter som ikke kom frem 
i ønsket grad i programmet. Andersen Nessets 
kronikk er gjengitt i sin helhet på neste side.

Informasjonsansvarlig, TYR
Tekst: Guro Alderslyst

Foto: G
uro Alderslyst
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Bærekraftig og  klimavennlig
Andreas Wahl ønsker å gi oss sannheten om 
kjøtt i Folkeopplysningens første episode, som 
ble sendt på NRK denne uken. Jeg vil legge til 
tre grunnleggende deler av sannheten som 
Wahl har unnlatt å ta med og som er nødven-
dig for en helhetlig forståelse av temaet.

Den første er omfanget av klimagassutslip-
pene fra norsk jordbruk. Programmet presen-
terer utslipp fra ku, sau, svin og kylling uten at 
dette blir satt inn i en helhetlig betydning for 
de totale utslippene.

Av Norges totale klimagassutslipp kommer 
8,6 prosent fra jordbruket (2017). Metanut-
slipp fra helt naturlig drøvtyggerfordøyelse 
utgjør mindre enn 4 prosent av Norges totale 
klimagassutslipp. Utslippene fra jordbruket 
har gått vesentlig nedover absolutt, i prosent 
av totalutslipp og per produsert kilo kjøtt, melk 
eller korn. Det er derfor ikke her det store 
slaget kan stå hvis vi skal vinne klimakampen.

Den andre er hvilke ressurser vi har til mat-
produksjon i Norge, et grunnleggende premiss 
som Wahl elegant hopper bukk over. I 2017 
var 2,9 prosent av hele det norske landarealet 
fulldyrka jord. Til sammenligning har OECD- 
landene et gjennomsnitt på ca. 40 prosent 
fulldyrka jord av totalt landareal.

Omtrent to tredjedeler av de dyrka jord-
bruksarealene i Norge er best egnet til gras-
produksjon, én tredjedel er egnet til å produ-
sere korn, og av den igjen en tredjedel godt 
egnet til produksjon av matkorn. I tillegg til  
den fulldyrka jorda, utgjør den norske utmarka 
en betydelig ressurs.

Drøvtyggere – ku, sau og geit – er avgjørende 
for å utnytte gras og beite til produksjon av 
mat. Uten dem vil store deler av landbruks-
arealet i verden og Norge gå ut av produksjon. 
Drøvtyggere i Norge og resten av Nord-Europa 
er de mest klimaeffektive i verden – å redu-
sere produksjonen her vil derfor bringe 
globale utslippene i feil retning.

Uten drøvtyggere vil matproduksjonen gå 
ned, matsikkerheten svekkes og sårbarheten 
øke. Matsikkerhet er ikke noe vi har for 
landbrukets skyld.

I planteproduksjonen setter klima og jords-
monn klare begrensninger for kvaliteten og 
størrelsen på avlingene. Den totale tilgangen 
på norsk korn varierer fra år til år, det samme 
gjelder fordelingen mellom fôrkorn og mat-
korn. Av kornet vi har brukt til menneskemat 
her i landet de siste ti årene, har andelen 
norsk korn variert mellom 30 og 80 prosent, 
avhengig av været i sesongen.

I sine framskrivninger forklarer Miljødirek-
toratet at det er vanskelig å se for seg dype 
utslippskutt i jordbruket samtidig som selv-
forsyningsgraden skal opprettholdes til en 
økende befolkning.

Det er godt dokumentert at våre muligheter 
til å dyrke proteinvekster for mat til men-
nesker er sterkt begrenset. Det er i praksis 
ikke mulig å dekke opp befolkningens protein-
behov uten storstilt import av proteinvekster 
som soya.

FN slår fast at verdens matproduksjon må 
økes med 70 prosent fram mot 2050. FN slår 
også fast at vi i framtida er avhengig av å 
utnytte alle tilgjengelige ressurser til bærekraf-
tig matproduksjon. Hvis vi i Norge skal utnytte 
grunnlaget for matproduksjon på best mulig 
måte, må vi forholde oss til at de naturgitte 
forholdene i store deler av landet vårt ligger 
best til rette for husdyrproduksjon.

Den tredje delen av sannheten om kjøtt som 
må legges til, er forskjellen mellom utslipp 
fra jordbruksproduksjon og utslipp fra de 
tre fossile sektorene transport, olje/gass 
og industri. Andreas Wahl viser figurer som 
illustrerer Miljødirektoratets framskrivinger 
av utslippskutt i de fire nevnte sektorene 
fram mot 2050.

Framskrivingene viser ganske riktig at de tre 
fossile sektorene kan redusere sine utslipp 
ned mot tilnærmet null, mens jordbruket etter 
utslippsreduksjoner står igjen som den største 
sektoren i 2050. Bakgrunnen er at vi må ha 
mat, og mat kan ikke produseres uten utslipp.

I sine framskrivninger forklarer Miljødirek-
toratet at det er vanskelig å se for seg dype 
utslippskutt i jordbruket samtidig som selv-
forsyningsgraden skal opprettholdes til en 
økende befolkning. Dette skyldes at jordbruket 
er en biologisk prosess og foregår som en del 
av karbonkretsløpet. Både utslipp og binding 
av CO2 inngår i dette kretsløpet, og balansen 
mellom disse betyr noe for hvor mye CO2 som 
slippes ut.

Det kan ikke produseres mat uten utslipp  
av klimagasser, og jordbruk kan aldri bli en 
null utslippssektor. Dette kommer sjelden fram 
i debatten rundt utslipp av klimagasser.

For øvrig har jordbruket, som de andre 
sektorene, store ambisjoner om videre 
utslipps kutt. Utslippene har gått ned siden 
referanseåret 1990, takket være at vi har 
verdens friskeste husdyr, effektiv produksjon, 
moderne husdyravl og velutviklet teknologi. 
Næringa, forskningsmiljøene og myndig-
hetene samarbeider om å utvikle gode tiltak.

Jordbruket kan bidra med både direkte 
utslippsreduksjoner, binding av karbon og 
råstoff til energiproduksjon og er dermed en 
del av løsningen på omstilling til lavutslipps-
samfunnet.

For å kunne ta stilling til sannheten om kjøtt, 
er det viktig å bli opplyst om hele bildet, noe 
Folkeopplysningen dessverre ikke lykkes  
med. Den uløselige sammenhengen mellom 
naturgrunnlaget og mulighetene for mat-
produksjon må med. For stor vektlegging  
på klimagasser blir altfor enkelt i denne 
sammenhengen.

Men en ting er Wahl og jeg helt enige om – 
det viktigste du som enkeltperson kan gjøre 
for klimaet, er å redusere bruken av fly og 
kjøre mindre bil.

Storfekjøttprodusenter er seriøse dyreholdere 
som vet hvor viktig det er å behandle dyra sine 
godt. God dyrevelferd er også viktig for å 
oppnå de beste resultatene i sin produksjon.

Tekst:  
Katrine Andersen 
Nesset
Animalia
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Fremmedlegemer i vomma hos storfe er en 
gammel problemstilling. Tradisjonelt har korte 
metallgjenstander som spiker og ståltrådbiter 
vært det største problemet i Norge. Disse  
har lett for å havne i nettmagen, der de setter 
seg fast i nettmønsteret, og kan skyves inn  
i nettmageveggen. Hvis de går langt nok inn 
kan de fortsette til mellomgolvet og hjerte-
sekken. Denne tilstanden kalles traumatisk 
retikuloperitonitt, men er bedre kjent som 
kvasst. 

Kvasst vanligere før
Diagnosen kvasst var vanligere før enn den  
er nå, kanskje var overgangen fra hesjing til 
maskinell innhøsting spesielt risikofylt. I den 
senere tid har det vært delt flere historier om 
andre fremmedlegemer av metall, som for 
eksempel ølbokser, som blir liggende langs 
bilveier og lager stygge skader når de kommer 
inn på fôrbrettet og etes opp av kua sammen 
med grovfôret.

Hvor stort er problemet med plast i vom?
I den senere tiden har plast som fremmed-
legeme i vomma dukket opp som en ny 
problemstilling hos storfe. Plast blir funnet av 
og til ved obduksjon av døde eller avliva kyr 
ved Veterinærinstituttet, og veterinærkolleger  
i felt har også funnet plast i vomma hos kyr 
med fordøyelsesproblemer og dårlig fôropp-
tak. Plasten har blitt funnet i forbindelse med 
kirurgisk inngrep eller feltobduksjon. Plast i 
vom er også et sporadisk funn ved obduksjon 
av ville og tamme hjortedyr. 

Fremmedlegemer som oppdages ved 
obduksjoner og kirurgiske inngrep er sannsyn-
ligvis bare toppen av isfjellet. Derfor er syste-

Plast i vomma

matiske undersøkelser viktige for å avdekke 
hvor vanlig dette er. Tidligere i år meldte 
Trønder-Avisa (24. april 2018) at halvparten av 
storfe slaktet ved Norturas anlegg i Malvik har 
plast i magen. Plasten omfattet taurester, 
plastfolie, plastposer og potetgullposer. Dette 
er en svært høy forekomst. Derfor ønsket vi  
å gjøre flere undersøkelser for å finne ut mer 
om omfanget av problemet.

Funn ved undersøkelse på slakteri
Det ble gjort en undersøkelse ved Norturas 
anlegg på Rudshøgda i uke 47 til 50 i 2017. 
Undersøkelsene ble gjort ved at de ansatte  
i tarmrenseriet daglig registrerte antall storfe 
med fremmedlegeme i vomma. I perioden ble 
det totalt slaktet 3 580, det vil si 179 per dag  
i gjennomsnitt.

Det ble i gjennomsnitt funnet fremmed-
legeme hos seks dyr om dagen. Dette tilsvarer 
3,4 prosent av dyr som ble slaktet i perioden. 
Daglig antall dyr med fremmedlegeme 
varierte fra to til ti. Dyr med fremmedlegemer  
i vomma kom som regel etter hverandre,  
det vil si at de sannsynligvis var fra samme 
besetning. Det ble funnet rundballeplast,  
nett og tau. Hos noen dyr ble det kun funnet 
småmengder, mens det i vomma på enkelte 
andre dyr var mer enn ti kilo plast. 

Hva har plasten å si for kua?
Fremmedlegemer i vomma kan føre til skader 
i slimhinna i indre organer og passasjeprob-
lemer. Plasten vil ofte pakkes sammen til en 
ball av vommotorikken. Denne ballen  kan 
etter hvert fylle så mye av vomma at de går 
utover kuas evne til å ta opp fôr. Dette fører  
til nedsatt matlyst, sviktende produksjon og 
avmagring. Plast i vomma kan også forstyrre 
vomfunksjonen og føre til trommesjuke.

I vår del av verden er det gjort få studier  
for å kartlegge forekomst av plast og andre 
ikke-metalliske fremmedlegemer i vomma hos 
storfe. I afrikanske og asiatiske land derimot, 
er det gjort en del studier der det har blitt 
funnet plast i vomma hos en høy andel (noen 
ganger mer enn 50 prosent) av slakta kyr.  
I disse tilfellene er ofte årsaken en kombina-
sjon av forsøpling av miljøet og mangel på 
beiteplanter.

Skill plasten fra fôret
De avisoppslagene som ble nevnt innlednings-
vis tyder på at storfe også her hos oss får i 
seg plast. Funnene fra Rudshøgda kan være 
med på å si noe om hvor hyppig dette fore-
kommer, selv om det kan være variasjoner 
mellom årstider, og kanskje også mellom 
slakterier. På tarmrenseriet ved Rudshøgda 

Tekst og foto: Per Kristian Groseth, veterinær  
perkristian@dyregod.no

Plast i vomma hos storfe  
har fått mer oppmerksomhet 
i det siste. Ved slakteriet på 
Rudshøgda ble plast funnet hos 
3,4 prosent av storfe slaktet 
i en fire ukersperiodesom. 
Det ser ut som dyrene med 
plast kommer fra de samme 
 besetningene.

Dette er plast fra vomma på ei ku slakta ved Nortura Rudshøgda.
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    Kontakt oss for et godt tilbud i dag: 
 

RE  FJØSINVENTAR 
   Salg ∙ Veiledning ∙ Livdyrformidling 

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

 

KVALITETSPRODUKTER TIL 

LANDBRUKET 
 

Alt innen storfeinnredning – vi lager etter mål 

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

ble det observert at dyr med plast i vomma 
ofte kom etter hverandre, noe som tyder på at 
de er fra samme besetning, og at rutiner og 
fôringsmetoder i besetningen er avgjørende.

Storfe er dårlige til å sortere det de spiser. 
Derfor er det svært viktig å være nøye med å 
fjerne rundballeplast, nett og liknende før fôret 
gis til dyra. Ofte kan det innerste laget med 
nett eller plast gå noe inn i selve grasbunten, 
og det er viktig at også dette blir fjernet. En 
del frontmontert redskap brukes til å splitte 
rundballer med plasten på, og holder igjen 
plasten etterpå. Man må passe på at plast og 
nett ikke følger med bunten når slikt utstyr 
brukes. Særlig viktig er det å være nøye med 
dette når fôret blandes i fullfôrblander, da det 
er enda vanskeligere for dyrene å sortere ut 
fremmedlegemene i fullfôr. Sist men ikke 
minst må man være nøye med å fjerne synlig 
plast og annet søppel fra fôrbrettet etter at 
fôret er lagt ut.

Problem med en enkel løsning
Til forskjell fra afrikanske og asiatiske land 
holdes storfe her i landet enten i fjøs eller 
inngjerdede beiter der bonden selv har kon-
troll over mengden plast og annet søppel som 
er tilgjengelig for kua. På utmarksbeiter har 

bonden mindre kontroll, men dette dreier seg ofte 
om skogs- eller fjellområder der det er lite forsøp-
ling. Plast i vomma på storfe i Norge bør derfor 
være et problem med en enkel løsning, og det er  
å fjerne plast og annet søppel fra fôrbrett og beiter.

Plast i fôret er forholdsvis 
enkelt å gjøre noe med.
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Fôr ammekua med halm!
2018 går inn i historien med 
tidenes «beste» sommervær  
i manns minne i store deler  
av landet. Varmt og solfylt – 
og svært lite regn. Kanskje 
en drømmesituasjon for sol-
hungrige nordmenn – men ikke 
for bonden! Det er et faktum at 
mange husdyrprodusenter i år 
har betraktelig mindre grovfôr 
enn i et normalt år. Mange tyr 
til fôrmidler som ikke har vært  
i bruk tidligere på gården –  
i alle fall ikke på lang tid.

Ann-Lisbeth Lieng, fagsjef  
Drøv Felleskjøpet Agri

Ammekuas behov
Ammeku er en relativt ekstensiv produksjon. 
Om vi ser på behovet til ammekua, varierer 
den gjennom året avhengig av når kalvings-
tidspunktet er. Høgst er behovet i siste tiden 
før kalving og etter kalvinga. Dyr på bås 
bruker gjerne litt mindre energi på bevegelse 
enn dyr i flokk. Går dyra ute, øker energi-
behovet ut fra værforhold – kaldt vær krever 
mer energi for varmeproduksjon. Det vil også 
være variasjon mellom rasene, lette raser 
krever mindre energi enn de tunge rasene. 
Ammekua skal fôres etter holdet og ønsket 
hold rundt kalving er 3,0 hold-poeng (skala 
1 – 5). Vurderinger gjennom innefôrings-
sesongen vil gi signaler om fôringa er riktig 
eller ikke. Alle eksempler videre i artikkelen  
er basert på ei voksen ku i passe hold. 

Ideelt sett bør kua fôres etter appetitt. Med 
grassurfôr er utfordringen at dyret ofte eter 
mer enn det har behov for og vil legge på seg. 

Feite kyr kan få utfordringer rundt kalving  
pga. fettavleiringer i fødselskanalen. Halm i 
rasjonen vil gi kua mulighet til å ete seg mett 
uten å legge på seg. I år, med lite grassurfôr 
tilgjengelig, vil rasjoner med halm være svært 
aktuelle. 

Protein, mineraler og vitaminer
I tillegg til energi må behovet for protein, 
mineraler og vitaminer dekkes. Protein kan 
uttrykkes som % av ts i rasjonen. I en rasjon 
med høg andel halm må kua minimum ha 9% 
protein i rasjonen. Dette er nødvendig for å gi 
mikrobene i vomma nok protein for en god 
utnyttelse av grovfôret. Etter kalving øker 
behovet opp til 15%. Innholdet av protein i 
grovfôret kan varier mye, og halm er generelt 
lav på protein. Mineraler i grovfôr vil ikke være 
tilstrekkelig til å dekke behovet, særlig for 
selen og kobber. Innhold av mineraler er 
generelt betraktelig lavere i halm enn i surfôr. 

Foto: TYR
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•   Ammekuas behov gjennom året 
varierer mye. Etter avvenning av 
kalven vil behovet på energi ligge  
på 5,5 – 6 FEm/dag. Fram mot 
kalving øker dette til 9 FEm/dag.  
Med diekalv er behovet 11 – 12 FEm

•   Behovet for proteiner i rasjonen  
øker etter kalving for å holde melke-
produksjonen i gang.

Bruk av et allsidig tilskuddsfôr, med både 
mikro- og makro-mineraler, samt vitaminer 
har en god effekt på kalvehelsen. Mange 
kraftfôrsorter har tilsatt mineraler og 
 vitaminer tilpasset dyrets behov, men kon-
sentrasjon vil variere ut fra bruksområde til 
kraftfôret. Undersøk hvor mye som skal til av 
ditt kraftfôr for å dekke dagsbehovet – det 
kan være behov for ekstra tilskudd. Ved bruk 
av bolus vil ikke dyra få dekket makromine-
raler og vitaminer. Dette kan suppleres med 
PLUSS Makro og Vitamin, et tilskuddsfôr uten 
mikromineraler for bruk sammen med bolus.

Bruk av halm til ammekua
Halm fra havre og bygg er mest aktuelle som 
fôrmiddel til storfe. Hvete kan også brukes, 
men har ofte stivere strå, og dyra er ikke like 
begeistra for det. Med utstyr som kutter og 
mikser kan hvete likevel gå inn som en del  
av dagsrasjonen for å gi mer volum. 

Når halmen behandles kjemisk, enten  
ved hjelp av ammoniakk eller luting, bedres 
fôrverdien. Før du bestemmer hvilken metode 
du skal bruke er det viktig at du setter deg 
godt inn i metoden og hvilke risikoer den 
medbringer. Behandlet halm må luftes godt 
før bruk. Vær nøye med sikkerheten både for 
folk og fe – det er alltid risiko knyttet til bruk 
av kjemiske midler. 

Kvaliteten på halmen kan variere, både 
ernæringsmessig og ikke minst hygienisk. 
Dette vil påvirke både fôropptak og utnytting 
av fôret. 

Fôrverdien til halm – energi og protein nok? 
Ubehandla halm har en svært lav nærings-
verdi, vi regner 0,5 FEm per kg tørrstoff. Den 
vil fylle godt i vomma og vare lenge, men 
proteinverdien i en rasjon basert på kun 
ubehandla halm vil være så lav at det blir 
utfordrende å opprettholde en god produk-
sjon. Vi ønsker minimum 9 % av tørrstoff som 
protein, og med et proteininnhold i halmen på 
3-4%, er det nødvendig med tilførsel fra annen 
kilde. Ubehandla halm som eneste fôrmiddel  
i rasjonen vil ikke fylle vedlikeholdsbehovet,  
og uten tilskudd av kraftfôr eller andre fôr-
midler taper dyra raskt hold. 

Ammoniakkbehandling av halm er  

kanskje den metoden som er mest brukt for  
å forbedre fôrverdien av halmen. Vi regner 
0,68 FEm/kg ts, og 8,5 % protein i ammoniakk-
behandla halm (NH3-halm). Fordøyelsen av 
NH3-halm er bedre enn for ubehandlet så dyra 
vil ta opp mer fôr. NH3-halm på fri tilgang vil 
kunne gi nok energi, men litt lite protein. Dette 
er et formiddel som kan gå inn som eneste 
grovfôr til ammekua.

Dyppeluting av halm kan være aktuelt der 
det er praktisk mulig. Dette kan gjøres med 
eller uten tilsetning av urea. Urea vil øke 
proteinverdien. Ved å blande inn 2% urea i 
dyppekaret økes proteinverdien fra 4 til 10%. 
Skal blandingen gå til unge dyr bør man utøve 
bruk av urea med forsiktighet. Urea omsettes 
gjennom prosesser i vomma til ammoniakk 
som kan nyttes til vekst av mikrobene, som 
igjen gir mikrobielt protein til kua. For store 
mengder urea kan føre til forgiftning, og unge 
dyr er mer utsatt enn eldre dyr med fullt 
utviklet vom. Innholdet av natrium i dyppeluta 
halm  setter begrensninger på bruken. Som en 
del av rasjonen til kua vil det fungere godt, 
men som eneste grovfôr kreves det svært god 
tilgang på vann, og vi kan forvente mer fukt  
i fjøset. Dette kan gi utfordringer med tanke 
på kapasitet på gjødselkjeller og talle-kvalitet.  
På grunn av det høye innholdet av natrium vil 
kation-anion differansen (KAD) bli svært høy. 
Fra fôring av mjølkekyr i tørrperioden vet vi at 
høy KAD kan øke risiko for melkefeber, og det 
anbefales derfor å gå over til annet fôr fram 
mot kalving. I videre beregninger settes derfor 
dyppeluta halm opp som en supplering til en 
surfôrrasjon for å unngå for høy KAD og 
natrium i rasjonen. 

Tabellen under viser et forventet opptak på 
ei 700 kg ku ved fri tilgang på halm. Opptaket 
er beregnet ved hjelp av fransk fylleverdi. 
Fylleverdien tar hensyn til kuas størrelse samt 
flere forhold ved grovfôret. Opptaket kan 
variere både mellom raser og kvaliteter ved 
fôret. Fôropptaket bør derfor kontrolleres. 
Snittopptak beregnes ved å veie daglig 
forbruk og dele på antall dyr. Behandlet halm 
vil i stor grad dekke energibehovet til kua i fri 
tilgang, men det kan være behov for ekstra 
protein – og det vil alltid være behov for 
mineraler og vitaminer.

Tabellen viser forventet opptak av ulike 
formidler på fri tilgang, 700 kg ku, fylleverdi 
over 80%. Bidrag vist i FEm og protein i 
rasjonen. Energibehov i tidlig drektighet  
6,2 FEm og protein 9%

Som tabellen viser vil en rasjon med kun 
ubehandlet halm kreve tilleggsfôring for å nå 
behovet til kua, både på energi og protein. 
Ammoniakkbehandlet halm vil gi en bra 
balanse, mens dyppeluta sammen med et 
middels grovfôr på fri tilgang vil gi for mye 
energi og føre til økning i hold. En rasjon med 
10 kg dyppeluta halm sammen med grovfôr 
vil gi en KAD på ca 650 noe som er ansett 
som for høyt fram mot kalving. Den store 
andelen natrium øker behovet for tilgang på 
vann, og med utfordringer med fukt i føset  
må mengde dyppeluta halm justeres ned.   

Hvor mye grovfôr må kua ha? 
Det er vanskelig å si hvor lite grovfôr amme-
kua klarer seg med. Ernæringsmessig vil nok 
hun klare seg med mindre grovfôr enn det ofte 
er praktisk mulig å fôre med, avhengig av type 
grovfôr. Med en stor andel av besetningene 
som går i flokk, må det også tas hensyn til at 
flokken skal fungere, og alle dyr skal ha 
mulig het til å ete samtidig. Med eteplasser til 
alle, ligger forholdene til rette for å lykkes best 
mulig med restriktiv fôring med grovfôr. Det er 
viktig å sette av god tid i fjøset og gjøre nød - 
vendige tiltak om man ser at det ikke fungerer. 
Det kan være nødvendig å dele flokken i 
grupper for å sikre at alle får det de skal ha. 

Fôrmiddel
Antatt opptak ved fri  
tilgang kg fôr (kg ts)

FEm/ku/dag Protein% av ts

Ubehandlet halm 10 (9) 4,5 3,7

Ammoniakkbehandlet 12 (10) 7 8,5

Dyppeluta u/urea / surfôr * 10 (3) /20 (7) 8 9

Dyppeluta m/urea / Surfôr * 10 (3) /20 (7) 8 10,5

* Kvalitet surfôr i eksempel: 0,83 FEm, protein 11%, 35% ts

Tabellen viser forventet opptak av ulike formidler på fri tilgang, 700 kg ku, fylleverdi over 80%. 
Bidrag vist i FEm og protein i rasjonen. Energibehov i tidlig drektighet 6,2 FEm og protein 9%.

❯❯❯
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Tabellen over viser eksempler på halm i rasjoner med redusert mengde ned til 6 – 7 kg 
tørrstoffs i lavdrektighet. For å dekke behovet for energi, protein og mineraler/vitaminer er 
det her brukt FORMEL Biff, FORMEL Protein 42 og PLUSS Ammeku. Det vil være nødvendig 
å øke mengder fram mot kalving – og ikke minst etter kalving. Ved bruk av surfôr fram mot 
kalving vil behovet for kraftfôr reduseres. Det er nødvendig å vurdere holdet på dyra for  
å gjøre nødvendige justeringer. 

Ofte vil det være aktuelt å bruke to ulike grovfôrslag for å få en god rasjon med en 
tilfredsstillende fylleverdi. Da er det svært viktig å påse at fôret fordeles godt slik at alle får 
sin «del av kaka». Uten mulighet for å mikse fôret sammen til en blanding kan andre tiltak 
vurderes. Grupperinger for å sikre opptak, bruk av fanghekker, fordeling av fôret på flere 
måltider kan være nødvendig. Et tips kan også være å øke smakligheten på fôret. For å øke 
opptak på ubehandlet halm kan man dusje over fôret med melassevann, det øker ofte 
interessen. 

Disponering av grovfôret – spar litt grassurfôr til kalvinga
Behovet for grovfôr må vurderes ut fra antall dyr i flokken, muligheter for redusert fôring og 
kalvingstidspunkt. Kua kan få reduserte mengde grovfôr i forhold til appetitt – forutsatt god 
nok plass til at alle dyra får sin porsjon. Rasjonen må balanseres ut fra type grovfôr for å 
sikre god nok dekning av proteiner, mineraler og vitaminer. Fram mot kalving bør dyra få et 
grassurfôr. Da er kravet til energi og protein størst, og vi vil få en bedre dekning gjennom 
grovfôret. Med en mikser kan halm blandes inn i en miks for appetittfôring, selv med redu-
serte mengder surfôr. Kalven bør også ha tilgang på noe grasfôr av god kvalitet, gjerne høy. 

Kunde: Fagkonsulent:
Tal dyr Kg fôr til buskapen

50 Etter innsett Midtvinters Før kalving Etter kalving
375 625 1000

450 350 250 100

50 50 50 100

26.9.18 5,0 5,0 5,0
Kommentarer:

Pluss Ammeku, mel

Per Plassen Lieng

Surfôr u/ kons.m., slaghaustar
Surfôr u/ kons.m., langt
Surfôr, m/kons.m, slaghaustar
Høy, middels konservert
Beite, middels
Ammoniakkhalm
Soyamjøl
FORMEL Biff Intensiv FKA
FORMEL Protein 42 FKA
Pluss Storfe, pellets

Dyra bør ha tilgang på grå saltslikkestein med ekstra kobber- Rasjonen vil dekke behovet for protein, 
mineraler og vitaminer. Velges et annet kraftfôr enn FORMEL Ammeku konsentrat må det suppleres med 
alternativt mineral og vitamintilskudd. Har dyra bolus brukes PLUSS Makro og Vitamin. 

Plandato

Fôrmiddel
Kg tildelt ved redusert 

mengde (kg ts)
FORMEL Biff

Kg/dag
FORMEL Protein 42

Kg/dag
Pluss Ammeku

g/dag

Ubehandla halm 7 (6,3) 2,5 0,5 100

NH3 Halm 9 (7,7) 1 100

Dyppeluta u/urea / Surfôr 10 (3)/18 (6,2) – – 150

Dyppeluta m/urea / Surfôr 10 (3)/18 (6,2) – - 150

Tabellen viser en mengde med fylleverdi 60% og behov for kraftfôr, proteintilskudd og mineraltilskudd for å dekke dyras behov i tidlig drektighet.

Eksempel på en fôrplan med disponering for en besetning med 50 ammekyr: 

Tips ved fôring 
med halm:
•   Sørg for nok protein – minimum 9% 

av tørrstoff i rasjonen

•   Bruk halm med god hygienisk kvalitet

•   Husk fri tilgang på friskt vann

•   Sikre at alle dyra får tilgang på fôr  
og tilskuddsfôr

•   Vurder å gi annet grovfôr fram mot 
kalving med en glidende overgang  
til silofôr etter kalving

•   Vurder hold og grupper dyrene  
for tilpasset fôring
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Kjøttfeinnredning

Optimale kjøttfefjøs
Ta kontakt med Felleskjøpets I-mek-selger for hjelp.
Du kan også laste ned vår kjøttfekatalog på  
www.delaval.com, og les mer der eller på  
www.felleskjopet.no/i-mek.



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:

Tlf. 51 56 10 80  www.rlteknikk.no 

   Liggeunderlag, spaltematter  

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

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

   Trivsel i fjøset ! 

Utviklet og 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elvis P av HovdeGulli av Stustad

Hiawata av HovdeFrost P av Teleneset



Verdens befolkning er forventet å overstige 
9,7 milliarder innen 2050 og global matpro-
duksjon må øke 50 % sammenliknet med 
2012. I Norge er det er en politisk målsetning 
å øke matproduksjon i takt med befolknings-
veksten, samtidig er det et mål å redusere 
utslippene fra landbrukssektoren. For å 
redusere klimaavtrykket til norsk landbruk har 
landbrukssektoren gått sammen i samvirket 
Landbrukets Klimaselskap SA som eies av 
Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving, 
TINE, Nortura, Felleskjøpet Agri, Gartnerhallen, 
GENO, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund 
(KLF), Norsk Bonde- og Småbrukarlag, HOFF, 
Norsk Sau og Geit, TYR, Norgesfôr, Felles-
kjøpet Rogaland Agder og Fiskå Mølle. 
Gjennom prosjektet «Klimasmart Landbruk» 
har samvirket som formål å redusere klima-
avtrykket til norsk landbruk ved å sikre bedre 
informasjon og gode verktøy for klimasmart 
drift på norske gårder. Som en del av prosjek-
tet skal gårdsmodellene HolosNor (kombinert 
melk/kjøtt) og HolosNorBeef (kjøtt) videre-
utvikles til klimakalkulatorer. Det vil dermed 
åpne muligheten for klimarådgivning på 
gårdsnivå basert på gårdens eget ressurs-
grunnlag, bruk av driftsmidler, management 
og produksjonsresultat. Erfaringer fra Irland 
viser at reduserte klimagassutslipp også er 
økonomisk gunstig for den enkelte bonde. 
Ved å for eksempel optimalisere gjødslings-
tidspunkt og -mengde vil man kunne redusere 
både klimaavtrykket og utgiftene.

Gårdsmodellen HolosNorBeef –

beregning av klimagassutslipp  fra ammeku

HolosNorBeef
Gårdsmodellen HolosNorBeef har blitt 
utviklet som en del av en doktorgrad ved 
Institutt for Husdyr- og Akvakulturvitenskap 
(NMBU), for å beregne nivå og variasjon i 
utslipp av klimagasser fra ammekuproduk-
sjon under norske forhold (se mer i TYR-
magasinet 1-2018). Modellen er basert  
på godkjente metoder fra FNs klimapanel 
(IPCC) og er basert på to andre gårdsmodel-
ler; HolosNor (norsk modell for beregning  
av klimagass utslipp fra kombinert melk- og 
kjøttproduksjon) og BEEFGEM (irsk ammeku-
modell). 

HolosNorBeef er en gårdsmodell med 
årlige tidssteg og beregner gårdens netto 
klimagassutslipp. Modellen beregner direkte 
utslipp av metan, lystgass og karbondioksid 
fra husdyrproduksjonen og indirekte utslipp 
knyttet til driftsmidler brukt på gården,  
i tillegg til lagring eller tap av karbon i jord. 
Modellen ser hele gården som et system og 
krever detaljert informasjon om blant annet 
vekt ved ulik alder, tilvekst, slaktealder, antall 
dyr i hver kategori (kyr, kviger, slakteokser), 
fôrkvalitet og energiinnhold, bruk av kraftfôr, 
gjødselhåndtering, areal og avling (gras og 
korn), management, jordsmonns- og værdata 
på gårdsnivå, produksjonsresultater, forbruk 
av kunstgjødsel, spredning av husdyrgjødsel, 
bruk av strøm, plantevernmidler, drivstoff etc. 

Stine Samsonstuen
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU
stine.samsonstuen@nmbu.no

Beregninger fra gårds-
modellen HolosNorBeef viser 
at en gjennom snittlig norsk 
 besetning har klimagassutslipp 
av samme størrelsesorden som 
de andre nordiske landene. 
 Modellen skal videre benyttes 
for å beregne nivå og variasjon 
i utslipp av klimagasser fra 
norsk ammekuproduksjon  
ved å bruke data fra norske 
besetninger.

Klimagassutslipp fra norske 
 gjennomsnittsbesetninger
Beregninger av klimagassutslipp basert på 
gjennomsnittsbesetninger av lett og tung rase 
fra Storfekøttkontrollen i to ulike geografiske 
lokaliteter (A og B) viser at kjøttproduksjon 
under norske produksjonsforhold har utslipp 
av samme størrelsesorden som de andre 
nordiske landene. Bruk av driftsmidler i de to 
lokalitetene er basert på Driftsgranskningene 
fra 2015 og gjenspeiler et gjennomsnittlig 
ressursgrunnlag for områdene. Tabell 1 viser 
en oversikt over faktorer som kan påvirke 
utslippene fra produksjonen fra lett og tung 
rase og viser at tung rase generelt er tyngre 
og når slaktevekt ved en tidligere alder 
sammenliknet med lett rase. Tung rase 
produserer også mer kjøtt enn lett rase 

Tabell 2 viser en oversikt over besetnings-
størrelse og bruk av driftsmidler i de to ulike 
lokalitetene. Lokalitetene er ulike både med 
tanke på ressursgrunnlag, avlinger og bruk av 
driftsmidler. Lokasjon A har større arealer for 
kornproduksjon, større avlinger og bruk av 
diesel og plantevernmidler. 

Utslippene fra gjennomsnittsbesetninger av 
lett og tung rase er henholdsvis 26 – 28 og 
24 – 25 kg CO2 ekvivalenter per kg kjøtt. 
Totalutslippene fra lettrasebesetninger er 
lavere enn fra tungrasebesetningene, men når 
utslippene uttrykkes per kg kjøtt blir utslippene 
noe høyere på grunn av lavere kjøttproduksjon. 

Foto: TYR
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Gårdsmodellen HolosNorBeef –

beregning av klimagassutslipp  fra ammeku

Beregninger basert på gjennomsnittsbesetninger tar imidlertid ikke 
hensyn til variasjon i ressursgrunnlag, ulikt management og rase x 
miljø samspill som man kan forvente å finne mellom ulike besetninger 
og raser. Utslippene fra gjennomsnittsbesetninger vil derfor ikke være 
noen fasit for utslipp fra norsk ammekuproduksjon, men gi en viss 
pekepinn for utslippsnivået. Gårdsmodellene inkluderer heller ikke 
bærekraftsaspekter utover klimagassutslipp, noe som er viktig å ta  
i betraktning i en klimadebatt. Bruk av beite har flere fordeler (eks. 
reduserte fôrkostnader, økt dyrevelferd, karbon lagring, pleie av kultur-
landskap) i tillegg til å bevare biologisk mangfold, samt øke albedo-
effekten (se filmen «Kulturlandskap som klimatiltak –  Anders Bryn, 
UiO» produsert av TYR). 

Variasjon i klimagassutslipp fra norske besetninger
HolosNorBeef skal videre benyttes til å beregne nivå og variasjon  
i utslipp av klimagasser fra norsk ammekuproduksjon ved å bruke 
reelle data fra norske besetninger. Norske ammekubesetninger har 
varierende ressursgrunnlag, forskjellig management og produksjons-
resultat, noe som trolig vil gi stor variasjon i klimagassutslipp. 
 Utslippene fra et utvalg besetninger vil bli presentert i en senere 
utgave av TYR-magasinet.

Lett Tung

Voksenvekt, ku (kg) 600 800

Innkalvingsalder (mnd) 26,0 28,9

Slaktealder, okse (mnd) 17,5 16,8

Slaktealder, kvige (mnd) 18,2 17,5

Fødselsvekt, okse (okse) 40 45

Fødselsvekt, kvige (kvige) 38 42

200d vekt, okse (kg) 269 322

200d vekt, kvige (kg) 251 295

Slaktevekt, okse (kg slakt) 291 353

Slaktevekt, kvige (kg slakt) 206 244

Kjøtt (kg slakt) 7699 9635

Tabell 1: Vekt ved ulik alder, innkalvingsalder og kjøttproduksjon  
fra lett og tung rase fra Storfekjøttkontrollen.

A B

Besetningsstørrelse 28 28

Beite/engareal (daa) 389 401

Avling eng FEm/daa 302 319

Kornareal (daa) 77 9

Kornavling (FEm/daa) 526 360

Plantevernmidler (kr) 6293 440

Diesel (L/år) 3855 2947

Elektrisitet (kWh/år) 26300 29100

Tabell 2: Gårdsstørrelse, eng- og kornareal, avlinger og bruk av drifts-
midler fra Driftsgranskninger i jord- og skogbruk 2015.

HEST & HUSDYR
Skreddersydd storfeinnredning 

til nytt og eksisterende fjøs.  

Innredning fra

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

Behandlingsboks Lettgrind

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

Besøk oss på Agroteknikk 2018 stand nr A1-04

NYHET!

kr 28.500,-FRA

kr 990,-

FAST
LAVPRIS

ENERETT
FOR 

NORGE

Utmarksbeite er bærekraftig og miljøvennlig. Foto: TYR
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Tekst: Solveig Bjørnholt og Mina Klaseie
Foto: Animalia/Grethe Ringdal

Storfekjøttkontrollen  
tilpasset ulike 
skjermstørrelser
Mange har etterspurt Storfekjøttkontrollen 
som app. Vi har, per nå, valgt å gå for en 
løsning med såkalt responsiv nettside. Det 
betyr at programmet fortsatt er en webside, 
men tilpasser seg ulike skjermstørrelser. Sitter 
du på mobil vil oppsettet endre seg slik at det 
er tilpasset liten skjerm og dermed lettere å 
bruke. Dette arbeidet er tidkrevende, men vi 
har startet med de registreringsbildene som 
er mest aktuelle å bruke i felt. Registrering 
innmelding, kalving, veiing, helse og utmelding 
annen type er klare. Flere registreringsbilder 
og andre deler av programmet vil bli respo n-
sive etter hvert.

NYTT FRA STORFEKJØTTKONTROLLEN
www.animalia.no

Produksjonstilskudd 
Søknadsfrist for produksjonstilskudd er 15. oktober 2018. Telledato er 1. oktober. Rapporten 
Produksjonstilskudd i Storfekjøttkontrollen kan hjelpe deg med noen av tallene du trenger til 
søknaden. Blå tall er klikkbare slik at du kan få opp mer info om hva som ligger bak tallene.  
Dette kan hjelpe deg til å avdekke eventuelle feil eller mangelfulle registreringer. Har du benyttet 
Beite/binge kan dette være til nytte for eksempel for å skille antall dyr på innmark og utmark. 
Husk å søke om tilskudd til dyr av bevaringsverdig rase dersom du har det. 

For nye medlemmer som ikke tidligere har registrert kalving på kyr i Storfekjøttkontrollen, vil 
disse komme opp under «Kyr uten kalvings registrering». Dette forutsetter at du har angitt antall 
kalvinger ved innmelding inne på kuenes individkort.

Frist avlsverdi-
beregning 25. oktober
Alle data som skal være med i høstens 
avlsverdiberegning må være registrert i 
Storfekjøttkontrollen innen utgangen av 
torsdag 25. oktober. Sjekk at alle vekter er 
registrert og at kalvinger er ajourført. Når 
indeksene er klare vil de ligge tilgjengelig 
direkte under Hendelser på oppslagstavla  
i programmet.

200-dagersvekt  
og avvenning
Nå er høsten her og for mange betyr det 
avvenning av kalver. Det er lurt å veie kalvene 
samtidig, fordi de fleste kalver da vil være i 
rett alder for å få beregnet på 200-dagersvekt. 
200-dagersvekt er viktig for beregning av kuas 
avlsverdier, og for å si noe om avdrått i egen 
besetning. Dersom du veier kalvene i for-
bindelse med avvenning kan du i Storfekjøtt-
kontrollen velge «ja» på «Avvenning» i bildet 
for veiing. Kalvene vil da endre kategori fra 
diende kalv til ungdyr. Du kan også gå inn på 
Egne valg på Oppslagstavla og sette at 
kalvene automatisk skal bli ungdyr ved x ant. 
måneders alder.

Storfekjøttkontrollen tilpasser seg nå i stadig 
større grad mindre skjermer slik at den blir 
lettere å bruke i felt. 

Når du skal søke produksjonstilskudd finner du enkelt tallene du trenger i Storfekjøttkontrollen.

❯❯❯
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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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Seminsalg
Sjekk ut vårt utvalg i okse-
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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

Instruksjonsvideoer
Vi er gang med å lage hjelpevideoer til hvordan man gjør 
ulike ting i Storfekjøttkontrollen. Først ut er registrering  
av kalving. Vi legger videoene på Storfekjøttkontrollens 
hjemmeside samt at de deles via Storfekjøttkontrollens 
facebookside. Kanskje de kan gi deg noen tips? Følg med!

Agroteknikk 2018
Vi er på plass på Agroteknikk 8. – 11. november  
på Lillestrøm. Du finner oss sammen med Fatland.

Aktiv avl
Som aktiv avlsbesetning får du en bedre populasjon med gene-
tisk gode dyr, mer struktur og bedre økonomi som en konsekvens 
av kravene som er satt. Kravene gjelder blant annet bruk av 
semin og registrering av vekter på dyra. For å få en oversikt over 
hvordan du ligger an med dette kan du bruke rapporten Aktiv avl. 
Den viser kravene i prosent/antall samt grad av kravoppfyllelse i 
din besetning. Røde tall indikerer krav som ikke er nådd.  Ønsker 
du å se flere detaljer om hvilke data som ligger bak prosentene 
så kan du finne det under «Velg type» inne i rapporten. Dersom 
du bruker avlsplanen, nevnt i forrige avsnitt, så har denne en egen 
knapp som hjelper deg å holde styr på om planen gjør at du 
dekker kravene for å være aktiv avlsbesetning eller ei. 

Aktive avlsbesetninger har en del goder, deriblant rabatt på 
stambokføring, gratis kåring, redusert testavgift til Staur, refusjon 
av doseavgift på bruk av ungoksesemin og gratis avstammings-
kontroll på okser tatt inn til test på Staur. 

Er du på rett avlsspor? 
Muligens ikke så lett å svare på, men ved å se på rapporten Utvik-
ling avlsverdier kan du kanskje få svaret. Den viser utviklingen i alle 
delindeksene grafisk. Da er det enkelt å se om dine avlsfokus i valg 
av okse osv. gir resultater. En kan søke på rase og/eller kjønn i 
rapporten. Ønsker du mer informasjon om hva de ulike avlsverdie-
ne betyr, hvordan de beregnes og hvordan de skal tolkes? Se tyr.no 
>avl > avlsverdier

Trenger du en justering av avlsfokuset for å nå dine mål? Da kan 
du bruke Avlsplan til å legge en plan for neste bedekningssesong. 
Det finnes en egen plan for renraseavl og en for krysningsavl. 
Avlsplanen lar deg sette fokus på enkeltegenskaper på dyr dersom 
det er behov for det, ellers er det anbefalt å avle for å øke total-
indeksen på dyra. Du finner Avlsplan under Rapporter.

Eksempel fra rapporten Utvikling avlsverdier. Her har fokus på bedre 
kalvings evne helt tydelig gitt resultater.

Aktive avlsbesetninger får flere goder. Bruk rapporten Aktiv avl til å se hva 
du mangler for å kunne titulere deg med statusen.
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KRAFTFÔRAUTOMAT 

DYRETRANSPORTHENGER DYRETRANSPORTHENGER

RUNDBALLHENGER LANDBRUKSHENGER DYRETRANSPORTHENGER

BEHANDLINGSBOKS

Kraftfôrautomat
kalv

Behandlingsboks 
/ klauvboks

Elektronisk
vekt for
behandlingsboks

eks. mva

10.000,-

eks. mva

eks. mva

20.000,-

10.000,-

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

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

med avtagbar topp

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

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

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

BEKREFTELSE AV ANNONSETEKST / LAYOUT!

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

Ifor Williams Norge AS holder til ved E6 på Rudshøgda
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Oslo

Lillehammer

Hamar

Trondheim

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

NORSKE MARKEDET

Landsdekkende
forhandlerkjede

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

Følg oss på Facebook og finn.no!

Vi har de fleste tilhengere på lager!Vi har de fleste tilhengere på lager!

Vi har de fleste tilhengere på lager!

FLATHENGER

Proffenes favoritt og markedets  
mest solide flathenger!

IFOR WILLIAMS STOCKMASTER
Stockmaster Rå dyrehenger for traktor med en smart  

avtagbar dyrekasse!

Solid fôrhekk 
uten fôrspill!

Markedets  
mest pålitelige  
hestehenger!

Best i klassen!

KRAFTFÔRAUTOMAT 

DYRETRANSPORTHENGER DYRETRANSPORTHENGER

RUNDBALLHENGER LANDBRUKSHENGER DYRETRANSPORTHENGER

BEHANDLINGSBOKS

Kraftfôrautomat
kalv

Behandlingsboks 
/ klauvboks

Elektronisk
vekt for
behandlingsboks

eks. mva

10.000,-

eks. mva

eks. mva

20.000,-

10.000,-

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

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

med avtagbar topp

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

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

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

BEKREFTELSE AV ANNONSETEKST / LAYOUT!

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

Ifor Williams Norge AS holder til ved E6 på Rudshøgda

Bergen

Oslo

Lillehammer

Hamar

Trondheim

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

NORSKE MARKEDET

Landsdekkende
forhandlerkjede

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

FÔRHEKK SAUEVEKT

HESTEHENGER DYRETRANSPORTHENGER

BEHANDLINGSBOKS

Elektronisk 
vekt for  
behandlings-
boks

eks. mva

eks. mva

eks. mva

eks. mva

13.000,-

25.600,-

5.990,-
eks. mva

STORFEGRINDER FRA FRANKRIKE

KRAFTFÔRAUTOMAT 

DYRETRANSPORTHENGER DYRETRANSPORTHENGER

RUNDBALLHENGER LANDBRUKSHENGER DYRETRANSPORTHENGER

BEHANDLINGSBOKS

Kraftfôrautomat
kalv

Behandlingsboks 
/ klauvboks

Elektronisk
vekt for
behandlingsboks

eks. mva

10.000,-

eks. mva

eks. mva

20.000,-

10.000,-

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

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

med avtagbar topp

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

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

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

BEKREFTELSE AV ANNONSETEKST / LAYOUT!

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

Ifor Williams Norge AS holder til ved E6 på Rudshøgda

Bergen

Oslo

Lillehammer

Hamar

Trondheim

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

NORSKE MARKEDET

Landsdekkende
forhandlerkjede

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

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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Tørkesommeren er bak oss, men det er nå de 
økonomiske konsekvensene må håndteres. 
Ammeku drift byr på nok  utfordringer selv uten 
den verste tørken på mange generasjoner. Hvor 
hardt den enkelte er rammet beror ikke kun på 
hvor mange fôrenheter som har brent bort, men 
like mye på andre faktorer; tilgang på  andre 
fôrmidler, om besetningen er under oppbygging, 
gjelds belastning og personressurser.

Økonomistyring etter tørke sommeren

Rådene har likevel vært entydige om viktig heten av å opprettholde 
produksjonsvolum, nærmest uten forbehold om at hvert enkelt bruk  
vil ha svært ulike forutsetninger for å takle konsekvensene av tørken.  
I denne artikkelen skal vi se på hvorfor produksjonsvolum og best mulig 
økonomi ikke alltid henger sammen, hva ligger i påstanden «likviditet 
spiser lønnsomhet til frokost» og hvordan krise kan styrke oss på sikt.

Ikke bruk dyrt fôr på dårlige dyr
Gras og halm som kan berges er nå berget, og beitesesongen er for alle 
praktiske formål over. Nå er løpet lagt med tanke på hvor mye fôr som 
bruket disponerer gjennom vinteren. Det er bestemmende også for den 
strategien som skal velges videre.

Fôringsekspertisen og tidligere praktisk erfaring viser at kua takler 
endringer i fôrseddelen, med mye halm og stor kraftfôrandel. Men for 
mange vil likevel vinterens fôrings regime innebære så store omvelt-
ninger i måten dyra fôres på at det hele kan framstå som en avgjørende 
eksamen uten særlig forberedelser, og uten fasit. Alternativ fôring kan gi 
utfordringer med hensyn til dyrehelse, reproduksjon og ytelse. Det kan 
derfor være en risiko i å strekke strikken for langt. Følg ende kan derfor 
være lurt å ta opp til vurdering:

Innkjøpt fôr vil gi høyere fôrkostnader enn i et normalt år. Den beste 
kua kan ofte betale for den høyere kostnaden, men ikke de dår ligste 
dyra. Da vil det være mer hensiktsmessig å opprettholde mer optimal  
og rimeligere fôring på dyra i topp- og midtsjiktet, enn å fylle alle bås-
plassene. Da vil du være sikrere på å ivareta nettopp hensynet til 
reproduk sjon og ytelse. Ammekupopulasjonen har økt betrakte -lig de 
siste årene, og mange besetninger er under oppbygging i antall mordyr. 
Det betyr at i de fleste besetninger finnes det dyr som ikke betaler for 
mat og pass. Disse kan med fordel utrangeres også i gode år, men  
dette blir særlig viktig i år. 

Førsteprioritert for slakting er kyr som ikke har tatt kalv, som har 
dårlig lynne, åpenbare skavanker som dårlig klauver, skjedeframfall, 
eller ungdyr med åpenbar stagnasjon i tilvekst. Andreprioritet er mordyr 
som av venner få kg kalv i forhold til egen kroppsvekt, dyr med svake 
indekser, kyr med lange kalvingsintervall, kyr med avvikende kalvings-
tidspunkt.

Hvilke dyr bør ikke slaktes – bortsett fra gode mordyr? Ungdyr  
i vekst. Ingen betaler bedre for maten enn ungdyr i alderen 6 – 12 
måneder. Lite vedlikeholdsfôr, stor avkastning i form av daglig tilvekst 

forsvarer også høyere fôrkostnad. Gode avlsokser bør heller ikke 
slaktes. Fristende slakteoppgjør, men behovet for avlsokser til våren  
vil neppe avta så lenge antall besetninger ikke reduseres betraktelig

Konsekvensene av slakting
En åpenbar konsekvens av slakting er slakteoppgjør inn på konto og 
redusert fôrforbruk. Men sett bort fra det som er sagt om dårlige kyr 
som ikke betaler for seg, vil en reduksjon i besetning innebære en 
reduksjon av selve grunnlaget for avkastning i en ammekubesetning; 
kalveproduserende mordyr. Hvor hardt det vil slå ut avhenger ikke bare 
av antall produserende dyr i dag, men hvor mange dyr du har å sette  
på som skal kalve i løpet av de neste 18 månedene. Videre kan økt 
utslakting nå redusere utrangeringsbehovet i 2019. Vi må uansett tenke 
samsvar mellom besetning og fôrgrunnlag lenger enn våren 2019. 
Tyning av eng og beiter vil gi behov for økt fornying neste vekstsesong, 
i tillegg er det gjenlegg sådd i år som ikke vil yte det en førsteårseng 
normalt ville gjort i 2019. 

En annen konsekvens av slakting er færre dyr det kan søkes tilskudd 
på, inkludert husdyrtilskudd, driftstilskudd og avløsertilskudd. Over  
50 mordyr er det lite tilskudd å hente innen alle disse tilskuddskate-
goriene. For besetninger med noe over 50 mordyr bør det derfor være 
en lav terskel for å utrangere de dårligste mordyra fra ku nr. 51 og 
oppover. Driftstilskuddet når et tak på 40 mordyr.

Av Sivert Mauset. Landbruksøkonom og ammeku produsent. 
Medlem av økonomiutvalget

Fra tørkestress til likviditetspress

Dette er ny tekst,

I sommer har det vært viktig å utnytte de beitemuligheter som har vært.
Foto: Inga Lill Kirkeby
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Økonomistyring etter tørke sommeren

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

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

Pluss_Bedre helse med Ammeku_A5_2018_FK+FKRA.indd   1 16.08.2018   15:35:35

Nedslakting av livdyr vil påvirke skatten, men 
det finnes muligheter for tilpasning slik at 
ekstraordinær nedslakting i et kriseår ikke 
ender opp med en saftig skatteregning. Dette 
spørsmålet må tas opp med regnskapsfører.

Likviditet og lønnsomhet
Tapet etter tørken er en realitet, nå er spørs-
målet hvordan vi tar det. Likviditet spiser 
lønnsomhet til frokost. Historien er full av 
nedlagte virksomheter som ville vært lønn-
somme på sikt. Men er drifta lønnsom er 
dårlig likviditet løsbart, også i krisetider. Er 
drift i utgangspunktet ulønnsom vil påfyll av 
ny likviditet kun forsterke problemene. Derfor 
er det avgjørende å skaffe seg oversikt over 
egen økonomi.

En viktig aktør er banken. Landbrukskunder 
er solide kunder med like stor betalingsvilje 
som evne (minst), og banken er ofte velvillig 
innstilt. Men det er du som må ta initiativ: 

Kom selv med forslag til løsning, ikke overgi 
problemet til banken. Ikke nødvendig med 
«komplett pakke» med detaljert budsjett, det 
er det store bildet som teller. Det banken kan 
gi deg er avdragsutsettelse, ikke rentefritak. 
Da blir det gjerne en ny nedbetalingsplan,  
og per definisjon en refinansiering av lånet, 
med mindre det er snakk om bare to – tre 
måneders utsettelse. 

Leasingavtaler er heller ikke hugget i stein, 
noen muligheter finnes. Her kan det også 
være mulig å få betale kun renter og termin-
gebyr for en periode, ev redusert terminbeløp  
i en kortere periode.

Spør gjerne leverandørene om nedbetaling. 
Alle etablerte leverandører i landbruket har 
erfaring med å forholde seg til kunder med 
betalingsvansker. Om du spør: Svaret vil ofte 
være velvillighet. Om du ikke spør: Inkasso-
varsel, gebyr, salær, betalingsanmerkninger og 
et dårlig forhold når situasjonen bedrer seg.

En «boost» på sikt?
Ordtak og visdomsord kan være irriterende nok 
i gode år, men direkte provoserende i et kriseår 
hvor opplevelsen er at kampen står om selve 
gardens eksistens. Jeg våger meg likevel 
frampå: «Det som ikke ødelegger oss gjør oss 
sterkere». I tillegg til at utslakting av de dårlig-
ste dyra kan gi et oppsving i produksjon og 
avlsframgang, vil en krise bidra til å gjøre oss 
mer fokusert og bedre til å skille nødvendig 
arbeid og vesentlige investeringer fra over-
flødige arbeidsoperasjoner og kjekt-å-ha- 
investeringer. Kanskje blir vi også flinkere til å 
skaffe oss tall som viser fôrkostnader og hvilke 
dyr som avler best. Da blir det enklere å gjøre 
de rette valgene. Uansett, det er ikke tørken 
som bestemmer hvor dyktig du er som amme-
kuprodusent, for tørken har rammet ulikt og er 
utenfor den enkeltes kontroll. Prøv derfor etter 
beste evne å senke skuldrene, grip deg an med 
det du rår over og legg resten til side. Lykke til.
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Isle ET av Øiestad. Full french Eliteokse. 
Allrounder. Meget sterk på produksjon, 
både på tilvekst, slakteklasse og 
fett. Rasens høyeste grovfôropptak 
i  årgangen. Lovende avlsverdier på 
 moregenskaper.

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Resultater fra landets testasjon viser et dekningsbidrag på kr 65,- pr dag/dyr.*
*Forutsetning tilskudd kr 4,50,-
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Felleskjøpet, Nortura og TYR inviterer til

Samling for ammeku- og storfekjøttprodusenter
Fredag 23. til lørdag 24. november

Invitasjon!

Mer informasjon og 
påmelding
Mer informasjon finner du på Facebook 
ved å søke opp:
«Samling for ammeku- og storfekjøtt-
produsenter»

Sted
Comfort Hotel Union Brygge
Grønland 64, 3045 Drammen

Pris per deltager
Hele samlingen: 2100 kr
Dagpakke: 450 kr per dag
Dagpakke med middag fredag: 800 kr. 

Bindende påmelding til:
Liv Astrid Varlo, Nortura,
tlf 481 92 911/ liv.varlo@nortura.no eller
Kari Tjentland, Felleskjøpet, 
tlf 920 24 651/ kari.tjentland@felleskjopet.no 

Innen 15.10.18

 www.felleskjopet.no

12.00  Lunsj
13.00  Velkommen og info
13.15  Økonomi og driftsstyring i ammekuprodusjonen,   
 planlegging for god økonomi  
 v/Elisabeth Kluften, Nortura
14.15  Fôring gjennom en grovfôrfattig vinter 
 v/Ann-Lisbeth Lieng, Felleskjøpet
15.15  Dyrehelse sett fra mattilsynets perspektiv
 v/Marie Skavnes, veterinær i Mattilsynet
16.15  Ammekubonde – rikdom eller galskap? 
 v/Kristian Hovde, Storfekjøttprodusent i Brumunddal
19.00  Middag

09.00  Velkommen til dag 2
09.15  Tiltak for å komme gjennom en krevende fôrvinter 
 v/Torstein Lye, prosjektkonsulent Imek, Felleskjøpet
10.15  Lønnsom slakteproduksjon – Når er riktig slaktetidspunkt?
 v/Johan Kopland, Nortura
11.15  Avl i ammekubesetningen 
 v/Solvei Cottis Hoff, TYR
12.00  Lunsj og hjemreise 

Dag 1

Dag 2

PROGRAM



RASE- OG FYLKESLAG TYR Rogaland

TYR Rogaland

Så er høsten i gang her i Rogaland og det har 
vært mye fokus på grovfôrsituasjonen i fylket. 
Vi er mange som har ventet på en grei tredje 
slått, slik at situasjonen skulle bedre seg. I et 
så pass stort fylke med så varierende topo-
grafi, har vi store forskjeller. For mange har 
det ordnet seg utover sensommeren, men 
andre har fortsatt behov for mer grovfôr. 

Året hos TYR Rogaland startet med Ammeku- 
kurs allerede i januar 2018. Dette er tredje året 
vi avholder ammekukurs og i år var det lagt til 
Haugesund. Det var 51 deltakere som var med 
oss på kurset denne helgen. Nytt ammeku kurs 
skal gjennomføres 26. – 27. januar 2019, 
denne gang i Egersund. Programmet begynner 
å ta form og vi gleder oss allerede.

I april inviterte vi medlemmer til kjøttfe-kafé. 
Tema for kvelden var Dyrevelferd i ammeku-
besetninger og foredragsholderne var fra 
Mattilsynet. Mattilsynet kommer tilbake på 

ammeku-kurset i januar. Ny dyrevelferdslov  
er kommet og det er stort fokus på oss som 
driver med dyr, da er det viktig å få innspill  
fra Mattilsynet og få en forståelse for hva  
de vil se etter på tilsyn i våre produksjoner. 

I samarbeid med Nortura og Fatland, ble det 
invitert til «Vårens vakreste eventyr – Tur til 
Staur. Vi kunne tenkt oss enda flere med på 
turen, men de som dro fikk med seg både 
gardsbesøk, presentasjon av oksene, felles-
arrangement fredag kveld og sist, men 
absolutt ikke minst, auksjonen på Staur  
på lørdagen. 

Vi jobbet godt med å få ut informasjon  
i media om hvordan oppføre seg i beite-
områdene. Vi fikk mye publisitet, både i aviser, 
lokalaviser og nettaviser. I etterkant har vi fått 
mange tilbakemeldinger fra folk om at de har 
sett artikkelen og de synes det var en viktig 
sak å gripe fatt i. 

I oktober inviterte vi igjen til kjøttfe-kafé.  
Tema denne kvelden var Fôrplanlegging  
i praksis. Etter hektisk møteaktivitet i forhold  
til årets fôrsituasjon, ville vi i TYR Rogaland ta 
tema et skritt videre. Hva betyr fôrplanlegging  
i praksis, hos meg med min produksjon?  
Vi fikk rådgivere fra Felleskjøpet til å ha med 
konkrete eksempler på fôrplaner, med ut-
gangspunkt i grovfôranalyser og informasjon 
om produksjonen, hos noen av våre medlem-
mer. Dette ble en interessant kveld.

Neste aktivitet i vårt fylkeslag er julemøte. 
Tema for dette møte er ennå ikke helt avklart, 
men vi oppfordrer alle våre medlemmer og 
andre interesserte til å sette av 5. og  
6. desember. Ett møte i nord- og ett i sør- 
fylket, som alltid.

Ønsker andre fylkeslag en god og fin høst.

Hilsen Inger Johanne Bligaard

Foto: Anne Ingvoldstad
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SPAR TID
MED NYTT GJERDESYSTEM

Et norsk produkt fra:

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

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

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

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

SOLID
Lengre levetid enn 
dagens løsninger. 
Ingen rustproblemer!

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

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

VESHOVDA 
STRAMMEVERKTØY
Spesialverktøy beregnet 
for oppstramming av tråd.

Gjerdesystemet består av:



Under landbruksmessa Agroteknikk 2018, vil 
det på søndag 11. november gjøres klart for 
den åttende Limmo-auksjonen på åtte år. Det 
hele startet i 2011 som et sosialt arrangement 
på Steinvik gård med en noe optimistisk 
livdyrauksjon. Med mye kreativitet og iver ble 
auksjonen en kjempesuksess. Det var ikke 
bare et teknisk arrangement for å få omsatt 
livdyr, men det var en samling med engasjerte 
entusiaster som var samlet for å dyrke det 
som engasjerer dem mest. Etter at auksjonen 
var ryddet bort ble ideen om en ny auksjon 
satt ned på papiret. Miljøet gav gode tilbake-
meldinger på at mordyr av god kvalitet ble  
vist fram og omsatt. 

I 2012 stilte Fatland sine lokaler i Stavanger 
til disposisjon, også her ble det topp auksjon, 
men mange nye bønder som fikk øynene opp 
for Limousin. I 2013 var det ønskelig å gjen-
nomføre arrangementet på Østlandet. Denne 
gangen ble Stavplassen i Øyer valgt som 
auksjonsarena. Alle dyr ble solgt, men det ble 
ikke noe stort oppmøte. Plassen var ikke en 
naturlig samlingsplass, og det var nok kun de 
mest ihuga entusiastene som møtte opp for  
å sikre seg ny genetikk. 

Året etter var det landbruksmesse på 
Stjørdal. Det var kjent at Agrisjå som messe 
kunne trekke godt med folk. Etter en lengre 
runde ble Limousin-foreningen invitert til  
å gjennomføre auksjonen under landbruks-
messa Agrisjå 2014. Publikum var allerede  
på plass, og da Håkon Marius Kvæken satte 
snakketøyet i aksjon, ble det raskt spenning  
og høy stemning på plassen. Det å legge 
auksjonen til den årlige landbruksmessa sikret 
publikummet. Det å arrangere utendørs var 
noe alle fant realistisk. Men året etter skulle 

landbruksmessa være på Lillestrøm, innen-
dørs i Norges største varemesse. Etter mange 
møter og en god overbevisning ble vi enige 
med Agroteknikk på Lillestrøm om leie av 
lokaler på messas avslutningsdag. Dette 
kostet oss kr 50 000 bare i leie av lokaler. Men 
med enorm dugnadsjobb til langt på natt, og 
god hjelp til transport fra Midt-Norske, Furu-
seth og Fatland slakterier lå alt til rette for en 
knall bra auksjon. Søndagen kom, auksjons-
teltet ble fylt opp med publikum og det ble 
gode priser, og igjen ble det en suksess. 

2016 kom og denne gangen ble det Agrovi-
sjon i Stavanger som ble arena. Fatland stilte 
opp med uvurderlig hjelp til inntransport av dyr 
med ny og god genetikk fra fjern og nær. 
Denne gangen var det enda flere barnefamilier 
som tok turen for å se på dyrene og livet rundt 
auksjonen. Det var ikke lenger bare et arrange-
ment for entusiastene, men ble også et 
utstillingsvindu for den norske ammekua. 
Rogalendingene handlet dyr som bare det og 
igjen sto Norsk Limousin igjen med et smil om 
munnen etter å ha omsatt samtlige lotter. 

Etter Rogaland var det i 2017 klart for den 
tredje Limmo-auksjonen i Trøndelag. Også 
denne gange under Agrisjå. Etter seks vel-
lykkede auksjoner av 
mordyr knyttet til 
landbruksutstillingene 
ville nå TYR og andre 
raselag også være 
med og ha auksjon. 
Selv om vi hadde vært 
på Agrisjå med auk - 
sjon tidligere, ble ikke 
veien til gjennom-
føring av denne 

auksjonen noe lett oppgave. Programmet for 
bekjempelse av BRSV og BCoV var et faktum, 
og hvordan dette skulle håndteres var en ny 
øvelse i samarbeid. Men etter iherdig jobbing 
til siste dag, ble et telt fullt av dyr rigget i stand 
for ei hel helg med utstilling og auksjon. Flere 
entusiaster enn tidligere var samlet til ei 
kjempehelg med en flott auksjon.

Nå nærmer det seg på nytt en landbruks  - 
ut stilling og nå er vi tilbake i Lillestrøm. Limou-
sins veibygging har ført til at messa nå ønsker 
at det skal være dyr til stede i tre dager. TYR 
har nå tatt på seg den koordinerende jobben 
for raselagene og ført flere raser til utstillings-
vinduet. Vi i Norsk Limousin er stolte over hva 
vi har fått til på de sju første auksjonene vi har 
arrangert, og at jobben vi har gjort gjør at TYR 
og andre raselag også ønsker å delta. Vi ønsker 
å sende en stor takk til alle som har stilt opp  
på dugnad på disse auksjonene, til alle som  
har stilt med de gode dyrene, som har ført til  
at flere mødre til dagens semin okser har blitt 
omsatt. En stor takk til alle kjøpere, og en 
ekstra stor takk til våre slakteri forbindelser 
som har transportert dyr og gjort dette mulig. 

Vi sees under TYRs stand på Agroteknikk 
2018 i Lillestrøm.

Norsk Limousin og auksjoner

RASE- OG FYLKESLAG Norsk Limousin

Initiativtaker Ola-Jørn Tilrem i sort T-skjorte under den første auksjonen i 2011 hos Steinvik Limousin. Håkon Marius Kvæken som auksjonarius  under 
Limmo 11. Kristian Hovde som sekretariat.
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Velkommen innom for en fagprat 
med våre dyktige rådgivere! 
 
Du finner oss på stand D02-25.

WWW.TYR.NO 39    TYRmagasinet 5-2018



Et krevende grovfôrår kan håndteres med gode 
fiberrike kraftfôrløsninger fra Felleskjøpet 
FORMEL har kraftfôrtyper som kan erstatte inntil 50% av grovfôrmengden. 
Selv med lite grovfôr, er det derfor mulig å opprettholde full husdyrproduksjon 
gjennom vinteren. For dyras helse og produksjon er det viktig med nok fiber 
i totalrasjonen.

Dyreslag Kraftfôrtype Kommentar

Mjølkeku FORMEL Fiber Elite
FORMEL Fiber Grovfôrmangel

Anbefales ved 20-30% grovfôrmangel
Anbefales ved 30-50% grovfôrmangel

Okser FORMEL Biff Intensiv Anbefales ved intensiv fôring (6-10 kg/dag)

Ammeku FORMEL Fiber Grovfôrmangel/ 
FORMEL Biff Intensiv

FORMEL Ammeku Konsentrat

Kan gis for å dekke opp energibehovet ved redusert 
tildeling av grovfôr (1-6 kg/dag)

Gir ekstra tilførsel av proteiner og mineraler i for eksempel 
halmbaserte rasjoner

Sau FORMEL Sau Intensiv Anbefales ved reduserte grovfôrmengder/lite fiber i rasjonen 
(opptil 0,7 kg/dag gjennom vinteren)

Geit FORMEL Biff Intensiv Kan benyttes som en del av fôrrasjonen for å erstatte grovfôr

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

NY

Ta kontakt med oss i Felleskjøpet for en fôringsprat!

Et krevende grovforår kan løses_210x297.indd   1 12.09.2018   09:01:11

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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Årets Dyrsku’n i Seljord ble en 
suksess på alle måter. Med ny 
stand ute ved siden av dyrene 
hadde vi ideell plassering og 
mye plass. Utstilling, auksjon 
og temmekurs var populært 
med mange tilskuere. Lørdag 
var det tidenes besøksrekord 
med 41400 innom dyrsku-
plassen. 

Utstilling
Fredag var det utstilling av ku med kalv og 
kviger av rasene Tiroler Grauvieh, Aberdeen 
Angus, Limousin, Highland Cattle og Charo-
lais. Dyrene ble forhåndsdømt på eksteriør av 
dommer Kristian Heggelund. Kl. 16.00 ble 
dyrene tatt frem i ringen for å vise frem 
bevegelse og lynne. Til slutt ble de rangert 
innen rase, på tvers av rase og best in show 
med følgende resultat:
Best i rase Tiroler: John Østeng med 
 katalognr. 1, 441 Irena
Best i motsatt rase: Charolais; Petter Bøe 
Bjerknes med katalognr 33, 108 Marit av 
Bjerknes
Best in show: Aberdeen Angus; Karl Gustav 
Lofthus med katalognr 21, 1192 Li's Maggie 
Americano

Fullstendig oversikt over resultatet ligger  
på www.tyr.no

I tillegg til utstilling deles TYR-prisen ut hvert 
år. Prisen deles ut til den oppdretteren som 
har størst andel inseminering i sin besetning 
for siste kalenderår (2017). Vedkommende 
må også delta med dyr på kjøttfeutstillingen 
på Dyrsku'n. Opplysninger om seminandel er 
innhentet fra Storfekjøttkontrollen. Her er 
resultatet:
•   Aberdeen Angus: Elisabeth Haugarne fra 

Vinje i Telemark med seminandel på 81%.

Dyrsku’n i Seljord 2018

•   Tiroler Grauvieh: Anita Høidalen fra Nome  
i Telemark med seminandel på 44 %.

•   Limousin: Karl Gustav Lofthus fra Sauda  
i Rogaland med seminandel på 40 %.

•   Highland Cattle: Elisabeth Haugarne fra 
Vinje i Telemark med seminandel på 11%.

•   Charolais: Petter Bøe Bjerknes fra 
 Kongsberg i Buskerud med seminandel  
på 84 %. Petter Bøe Bjerknes ble også vinner 
på tvers av rase med høyest prosentandel 
inseminering totalt. 

Vinnere utstilling: Fra venstre: Elisabeth Haugarne, Hanne Veikåker, for Martin Bø, Petter Bøe 
Bjerknes, May Kristin Lofthus, Karl Gustav Lofthus, John Østeng med hjelper og Anita Høidalen.

Tekst og foto: Julie Vaagaasar, TYR
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Auksjon: Auksjonarius Håkon Marius Kvæken med en av tre Aberdeen Angus-kviger.

Auksjon
Lørdag var det kvigeauksjon og show med 
auksjonarius Håkon Marius Kvæken. Tre 
Highland Cattle-kviger og tre Aberdeen 
Angus-kviger fikk nye eiere med en gjennom-
snittspris på 23 400,-.

Mange tok turen til Ridebanen for å se 
auksjonsdyra og høre Håkon Marius Kvæken 
dra kronene ut av de som hadde budnummer. 
Det var tettere med folk rundt ringen når 
auksjonen foregikk sammenlignet med 
utstillinga. Det er tydelig at auksjon er gøy! 

 
Temmekurs
Etter suksessen med temmekurs i fjor, 
gjentok Highland Cattle-foreningen samme 
kurset i år. To ganger søndag gikk dansken 
Søren Brydsø rolig og trygt gjennom hvordan 
en går frem for å få et dyr håndterbart i grime. 
Han har stålkontroll på det han driver med og 
kommer med mange gode tips. Dette er meto-
der og tips som kan brukes på alle raser, og 
anbefaler derfor alle til å se filmen fra kurset 
på Highland Cattle sine sider på Facebook 

Temmekurs: Søren Brydsø fra Danmark har 
etter 15 minutters tilvenning fått på grime  
på ei Highland Cattle-kvige.

Leietam: Søren Brydsø sin datter Sofia leier kon - 
trollert rundt på 5530 Kvæka under utstillinga.

dersom dette høres interessant ut. Sørens 
datter Sofia, som er kjent fra Danmark for sitt 
dyretekke, viste frem sine ferdigheter under 
utstillinga fredag med å leie den ene Highland 
Cattle-kviga rundt i ringen.

Ny stand
Tidligere år har TYR hatt sin stand inne i 
Husdyrhallen. Nytt av året er at vi har flytta  
ut på Ridebanen og har felles stand med 
rase lagene ved side av dyra. Her har vi bedre 
plass og større muligheter til å vise frem hva 
organisasjonen driver med. Vi opplevde  
å komme i bedre kontakt med produsenter  
og at både produsenter og andre besøkende 
hadde stor glede av at utstillingsdyra stod  
der hele helgen. Hver dag var det tippekon - 
kur ranse på ku, guidet tur inne hos dyrene, 
sittegruppe med kaffeservering, quiz og film. 

Selv om været var varierende og regn ikke 
er det en ønsker seg når en står ute på stand, 
gikk det veldig fint og vi ser frem til neste års 
Dyrsku'n i Seljord 13. – 15. september 2019.
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STORFEKALENDEREN

LES MER OM ARRANGEMENTENE PÅ WWW.TYR.NO

   6.10. Fagmøte i regi av TYR Sogn og Fjordane

   9.10. Styremøte Førde

10. – 11.10. Ledersamling i Førde

17.10. Kjøttfekafe i regi av TYR Rogaland (SØR)

18.10. Kjøttfekafe i regi av TYR Rogaland (NORD)

   2. – 4.11. Fagtur til Skottland i regi av TYR Innlandet

  9.11. Styremøte Lillestrøm

   8. – 11.11.  Agroteknikk på Lillestrøm med kjøttfeutstilling og auksjon

23. – 24.11.  Samling for ammeku og storfekjøttprodusenter i Drammen i regi av TYR, 

 Felleskjøpet og Nortura

  5.12. Julemøte i regi av TYR Rogaland (SØR)

  6.12. Julemøte i regi av TYR Rogaland (NORD)

19. – 20.12. Styremøte Hamar

20
18

Tiroler Grauvieh 
–  nå også godkjent som ammeku 

på melkebruket

– nok mjølk til kalven!

Se utfyllende informasjon på: www.tiroler.no
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Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no

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

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

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

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

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

www.fjossystemer.no

I samarbeid med BvL har Fjøssystemer utviklet en ny fullfôrblander. Mikseren har gjennomgått en 
testperiode i Norge og de første eksemplarene er allerede solgt. Mikseren krever liten plass og strøm, 
men gjør samme gode jobben som de større mikserne fra BvL.

Ny og kompakt fullfôrmikser 
fra Fjøssystemer

Utviklet for norske forhold
Fullfôrblanderen 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 fl eksibel. Med en størrelse 
på 8,1 m3 er det god plass til to rundballer i blandekaret. 

Plugg og kjør
Den nye 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.  
Stor pågang – bestill raskt for levering høsten 2018.

Ny og kompakt fullfôrmikser 

Strømgjerrig 
NYHET!

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

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

Bingesponsorer på Staur

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

www.iforwilliams.no
tlf. 62  34  41 41

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

Fjøssystemer 
tlf. 61 28 35 00

Fatland v/Axel Dønnum 
tlf. 976 92 650

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

epost: animalia@animalia.no

Vardevegen 50, 2072 Dal
tlf. 63 97 70 10

epost: furuseth@furuseth.no

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

www.norgesfor.no
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- Stolt sponsor av kombinertlandslaget!

STRATEGISK PARTNER:

Sjekk ut vårt 
fôrsortiment til gris

 på vår  hjemmeside!

Riktig input 
gir vinnere!

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

   NORGESFÔR HEIER PÅ BEGGE!
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Hvorfor fanghekk fra BBagro?

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

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

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

Hodeløfter for
innlegg av bolus.

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

To rør i innfestning

gir styrke og stabilitet.

    Telefon: 69 12 68 00
www.bbagro.no

NYHET:
BBagro-
hekken
Diam. 230 cm

 Høyde: 160 cm

Returadresse: TYR, Storhamargata 44, 2317 Hamar


