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En vår har gått over til sommer – og foreløpig 
ser det ut til at sommeren 2019 ikke blir en 
repetisjon av tørkesommeren 2018, og godt  
er det. Staten og faglagene fikk i land en 
jordbruksavtale. Resultatene av den kan  
det leses om i daglig leders artikkel i dette 
TYR- Magasinet.

En annen sak som har preget nyhetsbildet 
den siste tiden er Mattilsynet, deres rolle og 
ikke minst forhold til dyreholdere. Saken 
blusset opp da en pelsdyrbonde filmet et 
besøk fra dyrevernsnemda etter at han hadde 
fått en rapport han mente var uriktig. I kjøle-
vannet av dette har blant annet administre-
rende direktør Harald Gjein gått av. Land-
bruket er avhengig av at Mattilsynet har  
tillit i befolkningen og vi er avhengige av tillit 
mellom Mattilsynet og bøndene. Det er 
positivt at det nå iverksettes granskning med 
ekstern bistand. TYR har tro på at Bondelaget 
følger opp dette på vegne av landbruket. Når 
det er sagt vil jeg understreke at det er en 
selvfølge at alle storfekjøttprodusenter følger 
gjeldende regelverk, og forholder seg til at vår 
produksjon skal kjennetegnes av god dyre-
velferd. Ku med kalv på beite er nettopp det.

Sommeren er den tida på året hvor flest folk 
kan møte på dyra våre – nettopp ku med klav 
på beite. Avstanden mellom den vanlige 
forbruker og oss som matprodusenter har 
blitt så stor, at de færreste vet hvordan de skal 
opptre rundt slike store dyr. Dessverre skjer 
det uheldige episoder hvor turgåere blir 
skremt, eller skadet av storfe. TYR jobber hele 
tiden med å spre informasjon om storfe på 
beite – både via film på sosialemedier, beite-
plakater, avisinnlegg og andre måter. Det er 
gledelig at administrasjonen har opprettet god 
kontakt mot friluftslivetsorganisasjoner om 
dette tema. Men det er viktig å huske at vi 
som slipper dyr på beite også har et ansvar 
– vi har ansvar for at de dyra som slippes ikke 

har kjent avvikende adferd, at det føres tilsyn 
og at vi hele tiden snakker med folk vi møter 
om betydning av beitebruken både for dyre-
velferd, klima og miljø.

En annen sak som jeg som styreleder i TYR 
og storfekjøttprodusent er opptatt av om 
dagen er prissetting på storfeslakt. Det har 
vært mye fokus på nytt klassifiseringssystem, 
for storfeslakt. Det nye systemet ble innført  
7. januar 2019 og er tatt i bruk ved alle slak-
terier og nødslaktmottak. Formålet med det 
nye systemet er å få en korrekt bedømmelse 
uavhengig av hvem som utfører den, eller hvor 
det skjer. Mange storfekjøttprodusenter har 
opplevd bedømmelse og klassifisering som 
føles svært urettferdig. TYR tok tidlig opp  
at det måtte informeres godt om endringen.  
I ettertid kan en konstatere at informasjonen 
ikke har vært god nok.

I disse dager går det ut et informasjons-
skriv til alle produsenter fra Animalia med 
forklaring. Dette brevet er også gjengitt i dette 
TYR-Magasinet. 

Som organisasjon har vi fulgt opp saken 
tett både med Animalia og Nortura, og vil 
følge saken tett opp og framover.

Riktig verdsetting av slakt gjennom 
 klassifisering ser vi på som en selvfølge.

For oss som storfekjøttprodusenter er det 
den endelig avregningsprisen på slakt som vi 
leverer til varemotakerene som er viktigst. 

Økonomien i storfekjøttproduksjonen  er 
avgjørende for at vi skal øke sjølforsynings-
graden av norsk storfekjøtt. Når vi vet og at 
melkebønder må redusere sin produksjon 
med om lag 100 millioner liter, så vil dette og 
medføre at det blir født færre kalver.

En redusert utbetalingspris til våre med-
lemmer på mellom 1000 og 1500 kroner per 
slakt er dramatisk. Vi forventer at det jobbes 
aktivt med å markedsføre våre medlemmers 
produkter bedre enn det som er gjort så langt. 
TYR vil jobbe videre med denne saken overfor 
markedsaktørene og det som ble lansert som 
merkestrategi  årsmøte blir fulgt opp.

En riktig god sommer ønskes alle lesere av 
TYR-Magasinet

Hilsen styreleder
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Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no

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

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

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

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

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

Smart fôring i praksis

BvL Stasjonær fullfôrmikser
– vertikale kvalitetsmiksere
i størrelser fra 6,5 til 36 m3.

Takutfôring fra Fjøssystemer 
– fl eksibelt system for automatisk 
utfôring på én eller to sider på 
 fôrbrettet. Kan leveres med 
applikasjon til mobiltelefon.

Eder Feedstar
– automatisk utfôring også ved lave 
takhøyder. Som fylleklide til Eder 
Feedstar anbefaler vi BvL stasjonær 
fullfôrmikser og Serigstad Exactfeeder.

Serigstad Exactfeed
– rundballekutter med integrert 
magasin som automatiserer 
grovfôrhåndteringa.

www.fjossystemer.no

«Smart fôring» er de beste produktene 
på markedet, satt i system av våre 
dyktige fagfolk. Et nytt fôringsanlegg 
reduserer arbeidsmengden i fjøset. 
Kundene er selvsagt sikret god oppfølging 
av våre dyktige servicefolk både under og 
etter montering.

Smart fôring i praksis

Kundene er selvsagt sikret god oppfølging 
av våre dyktige servicefolk både under og 
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HUSDYRTREFF STORFEKJØTT

Husdyrtreff-organisasjonene inviterer elevene 
på VG3, studieretning for landbruksfag og 
naturbruk og ettårig agronomkurs til å delta 
på Husdyrtreff-tevling. Det er også mulig for 
Vg2-elever å delta, og historisk sett har også 
disse klart å hevde seg i toppen til tross for at 
oppgavene er på Vg3-nivå. I tillegg er det en 
egen klasse for voksenagronom-elever der 
beste oppgave innenfor voksenagronom 
kåres. Disse vil ikke inngå i kåring av lands-
vinner og skolevinner.

13 skoler og i underkant av 200 elever deltok 
på årets husdyrtreff-tevling. Totalt ble det i år 
levert inn 61 oppgaver, noe som er rekordhøyt 
(til sammenligning ble det levert inn 45 
oppgaver i 2018). 28 av besvarelsene var på 
melkeproduksjon, 13 på storfekjøttproduksjon, 
11 på saueproduksjon, 6 på fjørfeproduksjon 

og 3 på svineproduksjon. Av årets inn-
leveringer var 48 oppgaver fra ordinære elever 
og 13 oppgaver fra voksenagronomelever. 

Vi har fått inn en rekke gode besvarelser i år 
og det er gledelig å se at det i toppsjiktet er 
mange flinke elever som har lagt inn masse 
tid og arbeid med oppgavene. 

Landsvinnere i Husdyrtreff storfekjøttproduk-
sjon er Ole Bratberg Kylstad, Guro Lagmand-
sveen Afseth og Ola Storsveen Storbæk, fra 
Jønsberg videregående skole.

I oppgaven har de drøftet og reflektert over 
det å drive en gard med storfekjøttproduksjon, 
og framtidsutsikter. I tillegg har de vært innom 
og sett på betydningen av samvirkeorganisa-
sjonene. Under arbeidet har de brukt mye tid 

TYR, Geno, Tine, Nortura og Norsvin ønsker god kontakt med ungdom under utdanning.  
Dette er bakgrunnen for «Husdyrtreff», som er en tevling laget for landbruksskoler i hele landet.

på bedriftsbesøk for å samle informasjon fra 
dyktige gardbrukere. Oppgaven skilte seg klart 
ut blant de innsendte oppgavene. Elevene 
viser en tydelig forståelse av hva storfekjøtt-
produksjon basert på ammeku er, og de viser 
at de har skjønt hva avlsarbeid handler om. 
Videre viser oppgaven at de har fulgt godt 
med i timene om generelt husdyrhold.

Kylstad skal snart ta over en gard med korn  - 
produksjon, og har planer om å begynne med 
ammeku. Afseth sine planer er å studere 
videre etter Jønsberg. Storbæk skal ta over en 
svin- og ammekuproduksjon. De har også hatt 
sau fram til nå, men er i ferd med å avvikle 
den drifta. At de alle tre er elever som kommer 
til å nå sine mål er vi sikre på. 

TYR gratulerer med seieren!

Foto: Odd Steinar Lauritzen

Årets landsvinner

Ole Bratberg Kylstad, Guro Lagmand sveen Afseth og Ola Storsveen Storbæk, fra Jønsberg videregående skole ble landsvinnere i Husdyrtreff 
storfeproduksjon.
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Jordbruksoppgjøret 2019 –   2020 i havn

Jordbruksforhandlinger mellom staten og 
faglaga er regulert i Hovedavtalen som har 
som formål å regulere tiltak som er egnet  
til å fremme fastlagte mål for jordbruket.
Som tidligere har faglaga hatt en åpen runde 
for å få innspill fra sine lokallag og de fleste 
landbruksorganisasjoner har hatt møte med 
partene.
TYR som organisasjon benyttet seg av mulig-
heten i år som tidligere, til å ha møte med 
Norges Bondelag, Norsk Bonde – og Små-
brukarlag, KLF og Landbruksdepartement.
TYR har også i år vært tydelig på at ordninger 
som skal bedre økonomien i norsk storfekjøtt-
produksjon må styrkes.
Nødvendige økonomiske tiltak  for ammekua 
må synliggjøres og prioriteres, slik at det i 
varetar TYR sine visjoner om at produksjonen 
både skal være bærekraftig og lønnsom.
Det er ammekua sammen med småfe som  
er de produksjonsformene som kan utnytte  
beiteressursene både på inn og utmark best.
Som TYR har hevdet gjennom mange år, er 
beiting et viktig element i forbindelse med 
karbonbinding, og det gir høyere albedo 
effekt. Dette er viktige klimatiltak.
Det er derfor gledelig at flere og flere tar med 
bruk av gras og aktivt beitebruk som viktig 
bidrag i klimadiskusjonene.
Som et bidrag til dette foreslo TYR et  
nytt beitetilskudd ; Ku med klav på beite.
Dette mener vi er viktig både i forhold til  
å utnytte beite bedre, samt at dette også  
er et godt dyrevernstiltak for norsk  
storfehold.

TYR sine forslag til tiltak kommer fram etter 
innspill og høringer fra rase- og region og 
fylkeslag, samt interne prosesser i økonomi-
utvalget og styret.

Norsk Storfekjøttproduksjon – Bærekraftig og 
lønnsom, produksjon av kvalitet på norske 
ressurser der og økt sjølforsyningsgrad er viktig.

TYR hadde i år fem tiltak for jordbruksopp-
gjøret 2019 – 2020 i slik prioritert rekkefølge.
1.  Økt bruk av beite og grovfôrressurser  

i norsk storfekjøttproduksjon
 –   gjennomgang av dagens ordning av AK 

tilskudd måtte gjennomgås for i større 
grad ta vare på arealets virkelig produk-
sjonsgrunnlag legges til grunn og ikke 
bare dagens soneinndeling

 –   innføre målerette tiltak; ku med kalv på 
beite, med kr 2000 som et viktig bidrag for 
økt beitebruk, samt viktig både for klima 
og dyrevelferd.

 –   Økt kulturlandskapstilskudd til ny sats  
kr 170. AK-tilskudd med kr 40 i sone 1, 
sone 3 til kr 105, sone 4 til kr 125.

2.  Tilskudd til små og mellomstore ammekubruk
 –   TYR støttet forslaget om slikt tilskudd 

for små og mellomstore bruk i 2018, og 
mente dette også skulle innbefatte 
ammekubruk. Da dette bare ble gjort 
gjeldende for melkebruk, må dette  
nå også gjelde ammekubruk.  
Sats kr 1400 til ku nr. 40.

3. Driftstilskudd 
 –   Økte driftstilskuddet i sone 1 – 4,  

med intervaller på 6 – 25 til ny sats  
kr 4000 og 26 til 40 kyr kr 4500.  
I sone 5 – 7 med intervall 6 – 25 kyr  
til ny sats kr 4800.

4. Økt tilskudd til norsk kjøttfeavl
 –   TYR har i en årrekke hevdet at norsk 

avlsarbeid på kjøttfe er sterkt under-
finansiert. Det er den eneste avlsorganisa-
sjonen som har i sitt avlsmål økt grov-
fôropptakskapasitet og fôrutnyttelse.  
Dette er viktig elementer for å økt 
 sjølforsyningsgrad på norske ressurser, 
samt et viktig bidrag i klimaspørsmål.

5. Andre tiltak
 –   5.1 Satser for tilskudd avløsning til kr 1500 

til ku nr. 50 og andre storfe til ny sats kr 650.
 –   TYR ba om at myndighetene håndhever 

regelverket om driveplikt av jordbruksareal.

TYR tok ellers opp både med faglaga og Land-
bruks  departementet, problemstillingene knyttet til 
at slakt i fettgruppe ÷ 4 og oppover måtte endres 
og ikke være en del av jordbruksoppgjøret.

Kostnader knyttet til fettproblematikken  
bør håndteres av slakteriene.
Videre har TYR i alle år krevd økte tilskudd til 
norsk kjøttfeavl, da den i dag i for i stor grad  
er avhengig av en dugnad fra noen få som 
kommer alle storfebønder til gode.

For å synligjøre forskjellen mellom inntekts-
muligheter mellom referansebruk som det er 
naturlig å sammenligne seg med, var forslag  
til tiltak fra TYR beregnet til en kostnadsramme 
på vel 124 tusen kroner, der om lag 90 tusen  
var nødvendig for å utligne forskjell mellom 
referanse bruk nr. 1 og referansebruk nr. 8  
som er ammeku.

Faglaga la fram sitt forslag til endringer den 
29.04.2019
Kravet fra faglaga hadde en ramme på 1920  
mill.kr, der budsjettmidler utgjorde 1360 mill. kr. 
Hovedkravet var: Landbruk over hele landet – 
 optimalisering av gras- og kornproduksjon.

Tekst: Oddbjørn Flataker

Foto: TYR
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Jordbruksoppgjøret 2019 –   2020 i havn
Det som kunne påvirke ammekunæringen var 
blant annet:
–   Legge til rette for bedre inntektsutvikling for 

små og mellomstore bruk. 
–   Strukturelementene i virkemidlene må brukes 

aktivt og forsterkes. 
–   Styrke grasbasert husdyrhold i grasområdene 

i distriktene, men samtidig bidra til forutsig-
bare rammevilkår for grasbasert husdyrhold  
i sentrale områder.

–   Ytterligere satsing på beite.
–   Utvide tilskuddet til små og mellomstore 

melkebruk til også å omfatte ammeku. 
–   Styrking av driftstilskuddet i melkeproduk-

sjonen og for ammeku.
–   Økt kvalitetstilskudd bare for klasse O med  

kr 1,50 og samtidig reduser satsen for klasse 
O+ og bedre med kr 1.

–   Økt til skudd til avlsorganisasjoner med  
1 mill. kr 

Videre foreslo faglaga  å innføre tak for de fleste 
produksjoner. Skuffende at de ikke tok hensyn til 
TYRs forslag om innføring av tilskudd til ku med 
kalv på beite.
 

Statens tilbud ble presentert 7. mai 2019, og 
hadde ramme på 1000 mill. kr, der budsjett midler 
var på 641 mill. kr. Økte målpriser med effekt fra 
01. juni 2019 var beregnet til å utgjøre 241 mill. kr.

Overføringer fra 2018 samt endret verdi av 
jordbruksfradraget utgjorde 110 mill. kroner
Hovedelementer som kunne påvirke økono-
miene til ammekunæringen 
–   Ikke forslag om å innføre samme tilskudd for 

små og mellomstore ammekubruk på lik linje 
med tilsvarende ordning for melkebruk.

–   Ikke forslag om endringer i kvalitetstilskuddet 
slik som faglaga krevde.

–   Økt tilskudd husdyr  ammeku med kr 300
–   Ingen økning i tilskudd til avlsorganisasjoner 

Etter at både krav fra faglaga og statens  
tilbud var presentert så var det mye positivt  
både i faglaga sine krav og statens tilbud.

Oppsummert kan dette gjengis slik.
–   Lite både i krav og tilbud som skulle ivareta 

heltidsbonden
–   Underlig at faglaga krevde endringer i inn-

retning i kvalitetstillegget som direkte er en 
svekkelse av økonomien i ammekunæringen. 

Bra at statens tilbud ikke tok hensyn  
til dette kravet.

–   Skuffende at ikke en målrettet ordning  
for ammekunæringen som ku med kalv  
på beite ble prioritert 

–   Svært skuffende at staten ikke imøtekom 
faglaga med å innføre tilsvarende ordning for 
små og mellomstore ammekubruk som er 
innført for små og mellomstore melkebruk.

–   Positivt at staten økte satsen for tilskudd husdyr 
med kr 300 som ikke var krav fra faglaga.

–   Skuffende at ikke staten økte potten til 
avlsorganisasjoner slik faglaga krevde.

Faglaga og statens forhandlingsutvalg ble enig om 
en avtale den 16. mai, med en total ramme på 1240 
mill. kr, der 730 mill. kr er budsjettmidler, 249 mill. kr 
er knyttet til målpris, mens resten er overførte midler 
fra 2017 og endret verdi av jordbruksfradraget.
TYR som organisasjon mener det er viktig at det 
ble enighet om en avtale. Årets jordbruksoppgjør 
bidrar dessverre ikke til at avstanden mellom 
produksjoner som det er naturlig å sammenligne 
seg med blir mindre. 
Utviklingen i prisen på storfekjøtt fra markeds-
aktørene er og blir avgjørende for å opprettholde 
nødvendig inntjening i norsk storfekjøttproduksjon.

Område Dagens sats Nye satser Kommentar

Utmarksbeite
Beitetilskudd

Kr 678
Kr 370

Kr 792
Kr 420

TYR mener at et målrettet tilskudd til ku med kalv på beite burde 
innføres 

Kulturlandskapstilskudd
AK tilskudd 
Sone 1
Sone 3
Sone 4
Sone 5 A (opprinnelig sone 5)
Sone 5 B (Vestlandet)
Sone 6
Sone 7

Kr 162

Kr 0
Kr   85
Kr 105
Kr 268
Kr 303
Kr 303
Kr 349

Kr 166

Ingen endring
Ingen endring
Ingen endring
Kr 273
Kr 318
Kr 318
Kr 364

TYR mener at bortfall av AK tilskudd i sone 1 i fjorårets oppgjør burde 
rettes opp.

Det er en ytterligere styrking i AK tilskudd fra sone 5 A og B, 6 og 7.

Kvalitetstillegg fra kl O
Kvalitetstillegg fra kl O +
Fett trekk fra ÷ 4 og oppover 

Kr 2,50
Kr 7,50
Ikke kvalitetstillegg

Ingen endring
Ingen endring 
Ingen endring

TYR mener at fett trekk er markedsaktørene sitt ansvar.

Driftstilskudd
Sone 1 – 4 (6 – 39 kyr)
Sone 1 – 4 over 40 kyr foretak
Sone 5 – 7 (6 – 39 kyr)
Sone 5 – 7 over 40 kyr foretak

Kr      3282
Kr 131280
Kr       4032
Kr 161280

Kr       3307
Kr 132280
Kr       4348
Kr  173920

TYR hadde forslag om at det måtte gis økningen og i sone 1 – 4 og i 
sone 5 – 7 med mest til de først 25 kyr

Tilskudd husdyr
1 – 50 kyr 
Over 50 kyr
Andre storfe

Kr  3880
Kr     770
Kr     770

Kr 4180
Ingen endring
Ingen endring

Positivt med økt sats med kr 300

Avløsertilskudd
Ammeku
Andre storfe

Kr 1041 
Kr   628

Kr 1103 
Kr   666

I den inngåtte avtalen er dette de viktigste endringene:

❯❯❯
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Generelt 
Årets jordbruksoppgjør er i havn.  
Nå vet vi rammebetingelsene som er  
gitt gjennom en enighet mellom faglaga  
og staten.

Det som nå er like viktig er at prisen  
som norske storfebønder får fra 
markeds aktørene. Det ser ut som  
om det er en økende tendens til at  
den ikke blir økt framover.

Godt management og  god drift vil 
fortsatt være et grunnleggende element 
for den økonomiske utviklingen framover. 

Økt bruk av beite og grovfôrressurser 
Forslaget fra TYR om et målrettet tilskudd for 
ku med kalv på beite burde vært et målrettet 
stimuli for økt bruk av  beite som er et godt 
dyrevelferds- og klimatiltak.
Ytterligere styrking av AK tilskudd fra sone 5  er 
i tråd med de politiske signalene de siste årene.
TYR mener det fortsatt er viktig å utnytte de 
grovfôr og beitearealene i sone 1-4 som ikke 
kan brukes til korn og grønnsaksproduksjon.

Små og mellomstore ammekubruk
TYR mener det burde vært samme prinsipp for 
små og mellomstore ammekubruk som for 
melkebruk. Det er svært skuffende at dette ikke 
ble resultatet.

Husdyrtilskudd
Bra at det ble en økning i husdyrtilskuddet som 
var forslaget fra staten, da det ikke ble enighet 
om de andre målretta forslagene for amme-
kunæringen.

Jordbruksoppgjøret 2019 – 2020 i havn forts.

Termografering

FORHINDRER BRANN 
To av tre branner i landbruket har el-årsak.  

Termografering oppdager temperaturforskjeller 
som  indikerer feil i det elektriske anlegget.

Som kunde i If får du rabatt på brannforsikringen
på de husene som termograferes hvert 3. år.

GÅ INN PÅ IF.NO/LANDBRUK ELLER RING 21 49 71 68 OM DU VIL VITE MER.

87
63

_4
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ho
us

e 
N

O

RABATTEN DEKKER KOSTNADEN

Kvalitetstilskuddet
Bra at det ikke ble endringer i innretningen  
i kvalitetstilskuddet slik som faglaga foreslo,  
da en slik endringer svekker økonomien for 
ammekunæringen totalt sett.

Tilskudd til avlsorganisasjoner
Det er svært skuffende at det heller ikke i år  
ble gitt noen økte rammer for tilskudd til 
avlsorganisasjoner. Summen har ikke blitt  
økt på mange år.

TYR som har det nasjonale ansvaret for avl på 
kjøttfe, er fortsatt helt avhengig av dugnad fra 
noen få bønder for å gjøre en jobb for en samlet 
norsk storfekjøttproduksjon. 

TYRs avlsprogram der vi har fokus på grovfôr-
opptakskapasitet og fôrutnyttelse  som  direkte 
indirekte er økt bruk av norsk ressurser og et 
godt klimatiltak burde blitt prioritert i sterkere 
grad.

Kommentarer til inngått avtale for 2019 – 2020
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DeLaval behandlingsfrontDeLaval port i bueDeLaval sikkerhetsfangfronter

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

DeLaval 4-rørs teleskopgrind



EUROP Klassifisering – overgang fra 
«subjektiv» til objektiv bedømmelse  
av verdien på slakt – endring i prisen  
på kjøtt fra kjøttfe.

1735 Varteig 
918 45 004 

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

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

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

 Plastplater til alle formål. PP og PE plast

-10%
PÅ HEL PALL

TYR som avls- og interesseorganisasjon er 
opptatt av økonomien i den spesialiserte 
storfekjøttproduksjonen.
Slakteoppgjør er en vesentlig del av dette. 

Siden begynnelsen på 90-tallet har vi blitt 
kjent med EUROP-systemet der bokstavene 
skulle og si noen om verdsettingen. I tillegg 
deles bokstaven inn med + og ÷ slik at for 
hver bokstav har vi egentlig 3 klasser.

Overgangen fra subjektiv bedømming utført 
av opplærte klassifi sører til objektiv klassifi-
sering der vekt og lengde var hovedkriterier, 
sammen med K-faktor og data fra Husdyr-
registret som skulle gi en enda mer riktig 
klasse uavhengig av personell.

TYR foreslo at det burde informeres godt om 
endringer som ble innført.

I ettertid har det kommet mange reaksjoner 
fra medlemmer som mener at de har fått 
dårligere betalt for slaktet enn med det som 
er benevnt som subjektiv system.

Det er noen av våre medlemmer som også gir 
uttrykk for at de mener å ha fått bedre klasse 
nå enn tidligere.

TYR har fulgt opp saken både overfor 
 Animalia og Nortura.

Som organisasjon savner vi en større delak-
tighet i prosessen slik at avlsarbeid på kjøttfe 
hadde blitt hensyntatt i større grad.

TYR som organisasjon mener at systemer 
som bestemmer verdier knyttet til kjøp og 
salg som klassifiseringssystem, bør  dette 
avspeile den virkelige omsetnings verdien 
slaktet har når en tar hensyn til mengde kjøtt, 
bein og fett.

TYR mener at det kun er ved å verdsette 
mengde omsettelig vare etter dokumentert 
nedskjæringsforsøk per rase, kategori og 
klasse, som en vil få svar på mange av de 
spørsmålene som er stilt fra de som opplever 
endringer i avregningsprisen.

Klassifisering som en del av avregnings
prisen for storfekjøtt fra kjøttfe
Totalt for bonden er det summen av prisen 
som er viktig, der klasse utgjør et viktig 
element. Ut i fra tilgjengelige tall fra bl.a. 
Nortura ser det ut som om gjennomsnitt av-
regningspris for storfekjøtt fra kjøttfe har hatt 
en nedgang uavhengig av endringer i system 
for klassifisering.

TYR vil følge opp saken knyttet til både 
 klassifisering og utvikling i prisen for kjøtt  
fra kjøttfe i det norske markedet. Det er  
nå bedt om møte med styreleder i Nortura 
og KLF.

Markedsføring av kjøtt som kommer fra dyr 
som er avlet fram for å omdanne gras og 
grovfôr til kjøtt, vil bli en del av de spørs-
målene som må stilles over for markeds-
aktørene.

På de to neste sidene følger brev fra Animalia 
som er sendt til alle storfeprodusenter knyttet 
til  nytt klassifiseringssystem.

Tekst: Oddbjørn Flataker
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Animalia AS 
Lørenveien 38, Pb. 396 Økern 
0513 Oslo 

T: 23 05 98 00 
animalia@animalia.no 
www.animalia.no 

Bankkonto nr.: 1503 96 02811 
 
Org.nr.: 919 117 060 MVA 

 
 
  Oslo, 5. juni 2019 
  

 

Vår ref: 19-208 
 
 

Til alle storfeprodusenter 
Nytt klassifiseringssystem for storfe ble innført fra 7. Januar 2019. Systemet er tatt i bruk ved alle 26 
slakterier og nødslaktmottak.  
 
Formålet med klassifiseringssystemet er at alle slakt skal bedømmes og gis en riktig klasse uavhengig av 
hvor i landet og hvilket slakteri bonden leverer sine slakt til. Med nytt system fjerner vi nå muligheten 
for at menneskelige feil kan påvirke vurderinger av slaktene som vil sikre likebehandling i alle ledd i 
verdikjeden. Klassifiseringsutvalget og Animalia har hatt som mål at det nye systemet skal gi slaktet den 
samme klasse som det det ville ha fått ved riktig praktisering av det gamle systemet.  
 
Kort om lengdemåling: 
Slaktene får nå beregnet sin klasse ut fra registreringer som måles på slaktet. Det måles vekt og lengde 
på slaktet, som har stor betydning for hvilken klasse slaktet får. I tillegg inngår data om slaktet som 
finnes i Husdyrregisteret. Dette er alder, kjønn og rase. Disse dataene inngår også i vurderingen av 
klasse. 
 
Bestemmelse av forholdet mellom vekt og lengde, som vi kaller for K-faktor er nytt og et viktig element i 
klassifiseringen. Vi vet at slakt som har ei høy vekt og en kort kropp er kjøttsatte og fine slakt. Dette er 
gunstig for å oppnå ei høy klasse. Slike slakt har høy K-faktor. Slakt som er lette eller er lange i forhold til 
vekta gir lavere kjøttfylde. Disse får beregnet en lav K-faktor og får da også en lavere klasse.  
 
Det er viktig med riktige data om dyret i Husdyrregisteret. Det er en klar sammenheng mellom dyrets 
rase og kjøttfylden som kan forventes.  Klassifiseringssystemet bruker derfor informasjon om dyrets 
rase. Denne informasjonen bruker vi for å gi «rasetillegg» ved kalkulasjonen av klasse. Utgangspunktet 
for dyrets rase er informasjonen om dyrets tippoldeforeldre. 
 
Rasegruppe: Ut fra denne informasjonen inndeles slaktene i 4 rasegrupper, gruppe 1 er Holstein, gruppe 
2 er NRF og gammelnorske raser, gruppe 3 er lette kjøttfe og gruppe 4 er tunge kjøttfe. Under 
kalkulasjonen får slakt i rasegruppe 1 et fradrag i sin klasse. Rasegruppe 2 får ikke rasetillegg. 
Rasegruppe 3 får et tillegg i sin klasse på ca. 1 klasse og rasegruppe 4 får 2 klasser tillegg. 
 
Krysninger vil få prosentvise raseandeler i de 4 gruppene ut fra hvilke raser de består av. En halvkrysning 
mellom NRF og Charolais vil få 50 % andel i rasegruppe 2 og 50 % i rasegruppe 4. En trerasekrysning vil 
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for eksempel få 25 % i rasegruppe 2, 25 % i rasegruppe 3 og 50 % i rasegruppe 4. Eventuell 
krysningseffekt (heterosis) fanges opp av K-faktor, forholdet mellom vekt og lengde.  
 
Det nye metoden for klassifisering har fungert i snart 5 måneder. Over 100 tusen slakt er blitt vurdert 
med lengdemåling. Vi registrerer at klassifiseringsresultatet for enkelte raser viser en liten forskjell i 
resultat nå sammenliknet med 2018, både i positiv og negativ favør. Vi kan særlig trekke fram Limousine 
som har hatt en liten tilbakegang på klasse, mens Charolais har gått litt frem. Mye av forskjellen i 
klassifiseringsresultatet mellom 2018 og 2019 kan forklares ut fra kjønn- og raseforskjeller. Vi venter at 
disse forskjellene vil jevne seg ut i løpet av månedene som kommer. Vi registrerer også at veldig få slakt 
oppnår klasse E og færre slakt kommer i U klassene. Det ligger ingen målrettet strategi bak dette. Vi vil 
undersøke hva som kan være årsaken til dette. 
 
Klassifiseringssystemet har kun et mål, og det er å vurdere slaktene og sørge for at disse oppnår så riktig 
klasse som mulig.  
 
Klassifiseringsutvalget og Animalia skal i løpet av høsten gå igjennom modellene som ligger bak 
klassifiseringen av hver enkelt rase for å forsikre oss at det ikke gjøres feil i bedømmingen. Årsaken til at 
vi gjør dette er at vi vil forsikre oss om at slaktene blir riktig vurdert, og at vi har et solid datagrunnlag for 
å gjøre nettopp en slik vurdering. Vi vil også fortsette å vurdere det norske klassifiseringsnivået og sørge 
for at det er på samme nivå som i våre naboland. 
 
En siste fordel med det nye systemet er at det blir tatt bilder av samtlige slakt. Alle data om slaktene blir 
tatt vare på. Dette gjør at vi har mye data til å utvikle systemet og til å kontrollere oppnådde resultater. I 
tillegg er dette en god dokumentasjon for dere som produsenter dersom dere mener det er gjort feil 
bedømming av deres dyr. 
 
Lykke til med årets sesong! 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
Ole Nikolai Skulberg 
Leder av Klassifiseringsutvalget i Animalia  
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Tlf. 51 56 10 80    

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

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

Tilvekst og trivsel ! 
www.rlteknikk.no 

Norsk Friluftsliv, Norges Bondelag og TYR 
har startet et samarbeid om informasjon 
for å unngå uheldige episoder mellom 
 beitende storfe og andre brukere av 
utmarksområder (og også noe innmark). 
Norsk Friluftsliv er en fellesorganisasjon 
for 17 norske frivillige friluftslivsorganisa-
sjoner, med over 950 000 medlemskap og 
flere enn 5000 lokale lag og foreninger. 
Organisasjonene har individuelle 
medlemskap og er åpne for alle. De er 
landsomfattende eller har mer enn 10 000 
medlemmer. Organisasjonene har ikke 
motor ferdsel eller organisert konkur-
ransevirksomhet som hovedformål.  
For eksempel ligger Norges Jeger- og 
Fiskerforbund, Norsk Kennel Klub og Norsk 
Orientering inn under her.

Vi er enige om at det er viktig å spre enkel og 
faktabasert kunnskap om hvordan opptre når 
en møter på storfe. I første omgang vil infor-
masjon spres via sosiale medier, nettsider og 
nyhetsbrev. En vil også forsøke å få innpass 
hos radioprogram som Ni-timen og Opp tur, 
og NRK TV sommeråpent – neste år vil en 
lage enkel/enkle filmsnutter til bruk i sosiale 
medier.

TYR har veldig tro på dette samarbeidet. 
Norges Bondelag har en svært kompetent 
kommunikasjonsavdeling, og med alle 
medlemmene i Norsk Friluftsliv, vet vi at vi vil 
møte ei brukergruppe vi ikke så lett når ellers.

Det er også viktig å si at Norsk Bonde- og 
Småbrukarlag følger dette arbeidet tett og 
støtter opp om det.

·  Gå utenom flokken – kyrne vil beskytte kalvene sine
·  Husk båndtvang!
Men slipp hunden ved konfrontasjon·  Please show consideration – leash laws for dogs are in effect

Takk for at du viser hensyn – god tur!
Ved behov for kontakt med dyreeier:
Navn .......................................................................................................................................................................Telefon ..............................................................................................................................................................

Her beiter storfe som tar vare på kulturlandskapet!

Kuvett for turgåere og andre som 
 oppholder seg i beiteområder
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Tines beredskapstelefon startet denne 
tjenesten i 2014. Målet er å bidra til å hindre 
spredning av smittsomme C-sykdommer i 
storfeholdet. Fra høsten 2018 har Animalia 
bidratt til driften for å inkludere kjøtt- og 
ammekuprodusenter og leverandører til 
Q-meieriene, i varslingen.

Antallet meldinger steg kraftig vinteren 
2017 – 2018 i forhold til året før. Dette tolkes 
som et klart utrykk for at flere av dyreeierne 
og veterinærene ble klar over tilbudet og tok 
det i bruk. Andelen av smittede besetninger 
vurdert utfra prøveresultater ble likevel 
redusert den samme vinteren. Tines Bered-
skapstelefon er antagelig en av de viktigste 
grunnene til at Kontrollprogrammet for be-
kjempelse av BRSV og BCoV så langt har gitt 
svært gode resultater.

Vi vet at det fortsatt er tilfelle av utbrudd 
som ikke blir meldt inn. Dette er svært uheldig 
fordi manglende varsling gir manglende 
årvåkenhet og kan raskt medføre virus-
spredning som koster millionbeløp. På et 
melke produksjonsbruk, vil gjennomsnittlig 
kostnad ved vinterdysenteri eller luftveis-
infeksjon overstige  100 000 kroner, med  
alle følgene som sykdommene gir. Mange  
av kostnadene er de samme for en ammeku-
produsent, men de har ikke tap av melk som 
er en stor tapspost. Her er kalvesjukdom, 
kalvedødelighet, nedsatt tilvekst på kalv og 
ungdyr og dårligere reproduksjon de største 
tapsfaktorene.

Produsenten bør konfererer med sin 
veterinær når det foreligger mistanke om 
utbrudd. Vi ønsker at veterinæren, uten 
opphold, melder slike hendelser til Tines 
Beredskapstelefon. Telefonnummeret er 
902 50 372. Det må ringes, da nummeret  
er en vaktsløyfe som ikke mottar SMS. 
Beredskapstelefonen er betjent på hverdager 
kl. 8 – 21, og i helger og på offentlige fridager 

Kraftig reduksjon i meldte tilfelle av mistanke om 
utbrudd som kan skyldes BRSV og/eller BCoV

kl. 8 – 16. Fra beredskapstelefonen varsles 
bredt ut; til bønder i aktuelt område, melke-
transportører, slakteribiler, livdyrtransportører, 
veterinærer, inseminører, klauvskjærere, 
produsentrådgivere, Norske Landbruks-
tjenester (bl.a. organisering av avløsere), 
servicefirma, KSL-revisorer, Mattilsynet m.fl. 
Det er alltid innhentet klarering (som logg-
føres) fra dyreeier før identitet gjøres kjent  
for andre bønder ved varsling. De aller fleste 
ønsker å gå ut med identitet på gard.

Ha lav terskel for å ringe inn! Som nevnt  
er det viktig at tiltak settes i verk fort slik at 
smitten ikke sprer seg unødvendig til andre 
besetninger. Dersom det etter kort tid er 
åpenbart at sykdomsbildet på fjøset ikke er 
forenelig med at det var et utbrudd av smitt-
som sykdom, sender vi heller ut et kontra-
varsel i etterkant og avslutter iverksatte tiltak.

Over tid vil økt bevisstgjøring av storfe-
bøndene og forsterket fokus på smittevern  
ved alle gårdsbesøk og ved kontakt med dyr 
fra andre besetninger – med andre ord godt 
hverdagssmittevern, gjøre det fullt mulig  
å utrydde slike sykdommer. Noe som vi 
sammen har gjort gjentatte ganger før. 

I 2007 hadde vi utryddet det svært taps-
bringende viruset BVD. Vi var det første landet  
i verden. Det er beregnet at utryddelsen av 
denne virussykdommen i landet til nå har spart 
norsk storfehold for over 1 milliard kroner 
netto. Over store deler av verden herjer BVD- 
viruset fortsatt med uforminsket styrke og 
medfører enorme økonomiske tap.

Harald Holm, prosjektleder, Animalia,  Helsetjenesten for storfe 
Dag Lindheim, beredskapsleder, TINE Rådgiving og Medlemsservice

Tines Beredskapstelefon har fått inn melding om i underkant av halvparten så mange  
tilfelle av mistanke om smittsom diare og/eller smittsom luftveisinfeksjon denne vintersesongen, 
 sammenliknet med ett år tidligere. Samtidig er Tines Beredskapstelefon nå også et tilbud  
for kjøtt- og ammekuprodusenter. Reduksjonen er derfor stor tatt i betraktning at antallet 
 besetninger som kan melde inn sykdom, har økt fra 8000 til 13500.

Meld fra ved mistanke om smittsom luftveis-
sjukdom eller -diare. Sammen er vi sterke!

Meldt tilfelle av smittsom luftveissjukom og/eller diare.

14 TYRmagasinet 3-2019



Kraftig reduksjon i meldte tilfelle av mistanke om 
utbrudd som kan skyldes BRSV og/eller BCoV
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Fax: +47 73 51 65 50
Mail: conpotnorge@conpot.com
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Tlf.: +47 924 27 038
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Vi ber om at endringer blir meddelt oss innen 02.11.2012
Nr. 14/2012
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Faks: 62 34 45 82
post@ifor-williams.no
www.ifor-williams.no
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Vi har de fleste tilhengere på lager!Vi har de fleste tilhengere på lager!

Vi har de fleste tilhengere på lager!

FLATHENGER

Proffenes favoritt og markedets  
mest solide flathenger!

IFOR WILLIAMS STOCKMASTER
Stockmaster Rå dyrehenger for traktor med en smart  

avtagbar dyrekasse!

Solid fôrhekk 
uten fôrspill!

Markedets  
mest pålitelige  
hestehenger!

Best i klassen!
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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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TESTOMGANGEN

Etter en grovsortering av de 400 påmeldte, der vi ser på prioriterte fedre, 
øvrig slektskap og avlsverdier på mor, far og kalven selv,  
så sitter vi nå igjen med et utvalg på ca.250 kalver som skal besiktiges. 
Tidligere erfaringer tilsier at det bør være ca. tre besiktigelser per test-
plass for å sikre gode kandidater i fenotypetesten. 

Nå som TYR publiserer avlsverdier hver 2. måned får vi nye avls-
verdier midt i uttaksprosessen. Det vil bli gjort en ny gjennomgang av de 
påmeldte kandidatene som ligger i grenseland i.f.t. kravene etter avls-
verdikjøringen for å vurdere om noen har blitt mer eller mindre aktuelle.  

Besiktigelse
Ved besiktigelse blir kalven og dens mor vurdert for eksteriør, lynne, bein 
og klauver. Det er en stor fordel at de som reiser rundt og ser på kalvene 
er i mange besetninger.  Da får de en mer helhetlig oversikt over 
avkoms gruppene. Likevel må vi fordele det litt på raser og særlig geo-
grafi. Det er egen ressursgruppe bestående av slakterirådgivere og 
tillitsvalgte som besiktiger. TYR har invitert alle som besiktiger til kurs i 
midten av juni for å ha en gjennomgang av hva som er viktig å se på ved 
besiktigelse og å gjøre noen felles prøvebesiktigelser. For å kunne se 
ordentlig på dyra er det viktig at forholdene er lagt til rette. Mor og kalv 
må stå på fast underlag og det må være mulig å komme innpå begge to. 

Prioriterte fedre
Hvis du har lyst til å få frem en testkandidat er det viktig å bruke priori-
terte fedre, men det er også viktig å gjøre bevisste valg rundt kombina-
sjoner mellom okse og ku. Mor og far bidrar med 50% hver så morlinja 
har også mye å si for kalvens prestasjoner.  

Oppsettet på prioriterte fedre er bestemt i TYRs overordnede avlsplan. 
Kalver etter 1. prioritetsfedre går foran 2. og 3. prioritet så fremt de 
oppfyller alle kriterier som testkandidat. Fedre skal ha sikre tall for 
fødselsforløp og moregenskaper, enten gjennom høy sikkerhet på norske 
avlsverdier eller gjennom dokumentasjon fra oksens opprinnelsesland. I 
praksis betyr dette at nye eliteokser og nye importer står som 1. prioritet.

Fordeling av testplasser
Det er plass til 80 okser på testfjøset. Testplassene fordeles ut ifra en 
fordelingsnøkkel som tar hensyn til seminsalg, registreringsgrad av 
vekter og gjenbruk av norsk semin. Modellen er utformet slik at raser 
som jobber godt med det nasjonale avlsarbeidet får igjen for det. Det er 
ikke store forandringer fra i fjor. Simmental får en testplass mer og 
Limousin en mindre.

Høye krav
Det stilles mange krav til testkandidatene. Blant annet må kalven være 
innafor et maksimumkrav for fødselsvekt for sin rase.  For mor er det 
krav om minimum 90 i fødselsindeks og for far skal heller ikke avlsverdi 
for fødselsvekt være for høy. Kravene finner du i Regelverket for feno-
typtesting av kjøttfe i Norge og i TYRs og rasenes avlsplaner. 

I forbindelse med påmeldingen har vi i år gjort en sjekk på alle fødte 
kalver som er registrert i Strofekjøttkontrollen for å få en oversikt over 
om det er mange aktuelle kandidater som ikke blir påmeldt. De aller 
fleste har blitt påmeldt og de som vi savnet har fått en hyggelig 
 henvendelse med spørsmål om kalven kan være aktuell.  

Tekst: Solvei Cottis Hoff, avlskonsulent i TYR
Foto: Julie Vaagaasar

Testomgangen 2019 – 2020
En ny testomgang står for tur og vi har rekordpåmelding med  
over 400 påmeldte testkandidater fra over 140 besetninger.

Rase Påmeldte Besiktigelser Testplasser

Aberdeen Angus 54 38 13

Charolais 133 77 25

Hereford 74 35 11

Limousin 88 67 19

Simmental 53 33 12

Tabell 1: Antall påmeldte kandidater per rase, ca. antall besiktigelser og 
fordeling av testplasser.

– nok mjølk til kalven!

• Rase med god tilvekst og lavt fôrforbruk
•  Lett og nøysom ku, spesielt god i terreng og økologisk drift
• Mjølker godt – God tilvekst på kalven
•  Allsidig rase, perfekt for  Distrikts-Norge
• God fruktbarhet
• Svært gode bein og klauver
•  Gode slakteklasser og 

lite fettrekk gir god økonomi!

Tiroler Grauvieh – god og stabil vekst i Norge

Se utfyllende informasjon på: 
www.tiroler.no
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Charolais
Det ligger an til at det kan bli tre gode halvsøskengrupper etter  
JGC Indiana, Bastion og Cabrel. 4 – 5 sønner etter hver okse er å 
anbefale hvis det lar seg gjøre, og med 25 testplasser er det mulig.  
I tillegg kan nok flere av oksene i gul gruppe (2. prioritet) også testes, 
men trolig ikke med like mange sønner etter hver okse.   

Tabell 4: Påmeldte kalver av Charolais etter prioriterte fedre og ca. antall 
besiktigelser

Aberdeen Angus
Det ligger an til at vi kan få inn noen fine halvsøskengrupper etter de  
tre 1. prioritetsfedrene for Angus i år. Blant 2. prioritetsoksene er det to 
norske okser. Det er ikke aktuelt å ta inn sønner etter disse ettersom 
begge har sønner i semin fra tidligere testomganger. Li’s Great Tigre 
hadde en stor gruppe sønner til test i forrige testomgang der 31602 
Nanook av Høystad og 31609 Napolion av Bognes ble tatt ut til semin. 
Ungoksen 74080 Hovin Milorg som ble tatt ut i semin i testomgangen 
17/18 er sønn etter First Boyd av Li. HFCA Magnum har kun en påmeldt 
sønn og det er faktisk ikke flere aktuelle kalver heller. Til gjengjeld 
oppfyller denne kalven kravene i avlsplanen og vil bli besiktiget. Mest 
sannsynlig vil testplassene fylles med sønner etter 1. prioritetsfedre, 
men det kan også være aktuelt å ta inn noen av de seks øvrige kalvene 
hvis det er ikke blir nok godkjente etter 1. prioritet.

Tabell 3: Påmeldte kalver av Aberdeen Angus etter prioriterte fedre og 
ca. antall besiktigelser

TESTOMGANGEN

❯❯❯

Prioritet Norske okser Utenlandske okser

1 Norske eliteokser * Utenlandske okser importert i organisert regi og med høy sikkerhet på tallene

2 Eliteokser som er aktuelle kun  
i spesielle kombinasjoner 
Eldre eliteokser som ikke  
er tilstrekkelig testet

Utenlandske okser importert i organisert regi med ulike forhold: 
–   Aktuelle kun i spesielle kombinasjoner
–   Okser med gode avlsverdier, men med lav sikkerhet og lite sannsynlig at sikkerheten  

blir mye høyere

3 Andre seminokser 
Norske høyindeks-okser 
Embryo

Embryo, hvor foreldrene har sikre avlsverdier fra hjemlandet,  
og er tilpasset den aktuelle rasens avlsplan.
Andre gode kombinasjoner av semin

* Hvis det ikke er tatt inn sønner i semin tidligere.

Prioritet Semin 
nr. Navn Sønner  

påmeldt
Be- 

siktiges

Grønn/1 70136 JGC Indiana 14 8

Grønn/1 70127 Bastion 33 24

Grønn/1 70154 Cabrel 17 12

Gul/2 70080 Express av Oppegård 1 0

Gul/2 70104 KB Granit 4 0

Gul/2 70118 Henrik av Huser 5 2

Gul/2 70181 VB Jackson 5 4

Gul/2 70143 Cedardale Yellowstone 25 Y 7 6

Gul/2 70178 Jolimome P 16 9

Gul/2 70177 Guinnes PP 11 8

Rød/3 Øvrige okser 20 4

Prioritet Semin 
nr. Navn Sønner  

påmeldt
Be- 

siktiges
1 74043 Hovin Hauk 14 13
1 74077 Quaker Hill Dead Center 8 6
1 74078 Dunloise Jipsey Earl 13 12
2 74033 First Boyd av Li 1 0
2 74039 Li’s Great Tigre 2 0
2 74079 HFCA Magnum 245 1 1
3 Øvrige okser 15 6
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Simmental
Det ligger an til at det blir testet kalver etter fire 1. prioritetsfedre for 
Simmental i år. Dessverre er det ingen påmeldte kalver etter Frost av 
Telneset. Gulli av Stustad har 5 påmeldte sønner, men i og med at 
73130 Metallica av Oterholm er etter Gulli er det ikke aktuelt å teste 
flere sønner etter han. Importoksen Bel Dhu Capercaillie har gitt tunge 
kalver og har nå en avlsverdi for fødselsvekt på 128. Dette er såpass 
langt unna gjennomsnittet at det ikke vil bli testet sønner etter denne 
oksen. Med 12 testplasser og fire fedre kan det bli fine størrelser på 
gruppene etter hver far.

Tabell 5: Påmeldte kalver av Simmental etter prioriterte fedre  
og ca. antall besiktigelser

Limousin
For seminåret 2018 hadde Limousin bare en ny eliteokse, Isle ET av 
Øiestad. Med 11 kandidater som skal besiktiges regner vi med å få  
en fin gruppe etter han. Flere av de utenlandske oksene har også bra 
med aktuelle kandidater. Junior PP har 117 i avlsverdi for fødsels-
vekt. Det er i høyeste laget, men kalvene som skal besiktiges er 
innafor kravene på fødselsvekt selv. Vi vil følge med på utviklingen 
etter avlsverdibe regningen i juni og gjøre en vurdering når vi ser 
helheten. 

Tabell 6: Påmeldte kalver av Limousin etter prioriterte fedre og ca. antall 
besiktigelser

Prioritet Semin 
nr. Navn Sønner  

påmeldt
Be- 

siktiges

1 73084 Hiawata av Hovde 5 4

1 73077 Gulli av Stustad 4 0

1 73069 Frost av Telneset 0 0

1 73124 Rocko 8 8

1 73125 GS Big Ben 8 8

1 73122 VB Unne 15 13

1 73127 Bel Dhu Capercaillie 5 0

3 Øvrige okser 12 0

Prioritet Semin 
nr. Navn Sønner  

påmeldt
Be- 

siktiges

1 72152 Isle ET av Øiestad 13 11

1 72222 Hamac 11 10

1 72227 Lenni PP 7 7

1 72229 Junior PP 3 3

1 72210 Gagneur MN 5 4

1 72214 Torino PP 12 11

1 72231 Ginseng 2 2

1 72232 Grenache 5 4

1 72228 Hagard MN 6 6

3 Øvrige okser 24 9

TESTOMGANGEN
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Hereford
På lik linje med de andre rasene kommer også Hereford trolig langt 
med kandidater etter 1. prioritetsfedre. De andre fedrene har få 
 påmeldte kalver, og det er bare fire stykker som er aktuelle for be-
siktigelse. Raselaget ønsker å sette fokus på skjedeframfall da dette 
oppleves som en økende utfordring. Kalvene som skal besiktiges er 
derfor vurdert for mulig økt frekvens av skjedeprolaps blant forfedre. 
Det finnes dessverre begrenset datagrunnlag for å kunne lage statistikk 
på området, og avlere oppfordres derfor til å registrere tilfeller i egen 
besetning ved kalving og utmeldingsårsaker. Økt registrering er generelt 
en fordel for alle raser.

TESTOMGANGEN

Prioritet Semin 
nr. Navn Sønner  

påmeldt
Be- 

siktiges

1 71064 Hyper av Hånde 10 5

1 71066 Heatseeker av Rindal 8 6

1 71095 Mahogany C501 11 8

1 71101 Moeskær Samson 15 12

2 71058 Gullars av Kleivi 1 1

2 71054 Fredd av Skjatvet 2 0

2 71102 MF No Wastin Time 1 1

2 71094 Moeskaer Crossfire 1474 2 0

3 Øvrige okser 24 2

Oppdrettere som har meldt på kalver som er aktuelle for besiktigelse 
blir kontaktet av besiktiger i god tid før uttaket av hver pulje. I de 
tilfeller der ingen av de påmeldte kalvene skal besiktiges er det sendt 
e-post med info om dette til oppdretter.  

Med rekordpåmelding og stadig bedre systemer for sortering  
av kandidater ser TYR veldig frem til testomgangen 2019/2020.  
1. slåtten virker også å komme i hus med god mengde og god kvalitet.  
Tusen takk for arbeidet dere oppdrettere legger ned i avl og avls-
planlegging!! Sammen skaper vi avlsfremgang for norsk kjøttfe!!

Tabell 7: Påmeldte kalver av Hereford etter prioriterte fedre og  
ca. antall besiktigelser

Kontakt oss på: e-post: staalbygg@yahoo.no  |  Mobil 40 05 55 53

Kjøp landbruksbygg 
fra din lokale leverandør i Akershus
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AVLSFORSKERENS HJØRNE Katrine Haugaard

Endring i avlsverdiberegningene
TYR har i en lengre periode jobbet med  
et prosjekt som skal forbedre avlsverdi-
beregningene. I dette prosjektet har det  
vært jobbet med flere ting: 
–   Gjøre beregningene automatiske,  

og slik minimere menneskelige feil 
–   Se på hvilke data som inngår i analysene for 

kalvingsvansker
–   Beregne nye varianskomponenter  

og generelt optimalisere modellene
–   Forbedring av hvordan vi håndterer dyr  

med kort stamtavle (genetiske grupper)
–   Beregne avlsverdier for Tiroler Grauvieh

For de fleste individer vil endringene i modellen 
og utplukket ha liten betydning for avls verdiene, 
og endringene vil ikke være større enn hva som 
vil være normalt fra kjøring til kjøring. Det vil 
likevel være noen individer som endrer avlsver-
dien ganske mye. Dette er da typisk individer 
med kort avstamning og lite vektregistreringer 
på seg selv eller nære slektninger. 

Endringer i datautplukket  
for  kalvingsvansker
Tidligere har krysninger med NRF har vært en 
del av datautplukket for kalvingsvansker. For  
å inkludere avkommene etter melkekyr var det 
ikke satt krav om 75 % raserenhet som gjaldt 
for produksjonsegenskapene, samt at det var 

krav til rasesammensetning for å kunne regne 
ut krysningseffekten. Informasjon fra Kukon-
trollen og halvkrysninger med NRF ble tatt ut 
av avlsverdiberegningen i 2018, og ga behov 
for å vurdere datautplukket på nytt. 

For kalvingsvanskene overfører vi samme 
system som for produksjonsegenskapene: 
75 % renrasede dyr blir ansett som renraset, og 
eventuelle krysningseffekter blir ignorert. 
Denne endringen gjør at vi får avlsverdier for 
flere dyr også for kalvingsvansker, og at 
slektskapsinformasjonen blir likere for produk-
sjonsegenskaper og kalvingsvansker. 

Kontrollregnet arvegrader og genetiske 
 sammenhenger
Arvegrader og genetiske sammenhenger 
mellom egenskaper må regnes på nytt  
med jevne mellomrom for å sikre at man 
benytter seg av de mest korrekte estimatene. 
Disse kan endre seg over tid som en følge av 
avlsarbeidet, eller fordi man har mer og bedre 
data enn man hadde tidligere. Sist det ble 
regnet arvegrader og genetiske sammen-
henger på egenskapene i TYR sitt avlsprogram 
var i 2009 (tilvekst- og slakte-egenskapene) og 
2011 (kalvingsegenskapene). Nå har vi gjort 
nye beregninger, og funnet relativt like estima-
ter som det vi har hatt så langt. Den største 
forskjellen er at den genetiske sammenhengen 

mellom «200 dagers vekt direkte» og «200 
dager mor», og «fødselsforløp kvige» og 
«kalvingsevne». For disse egenskapene har vi 
funnet en genetisk sammenheng som er 
mindre ugunstig enn tidligere, og som kan 
påvirke avlsverdiene for «200 dager mor» og 
«kalvingsevne». Dette gjelder spesielt for 
relativt unge dyr som ikke selv er beste foreldre. 

Innføring av genetiske grupper
For alle dyr blir slektskapet nøstet tilbake  
så langt det er mulig, altså til et dyr der forel-
drene er ukjent. For noen individer er  
det bare en eller to generasjoner tilbake til  
de ukjente foreldrene, mens for andre er det 
5 – 10 generasjoner (stambokførte individer 
har f.eks. minst 5 kjente generasjoner). I en 
avlsverdiberegning der det regnes avlsverdier 
for flere raser samtidig er det ikke uvesentlig 
hvilken rase de ukjente foreldrene er. Ved bruk 
av genetiske grupper blir alle ukjente foreldre 
tildelt en rase (genetisk gruppe) basert på 
avkommets rasesammensetning. I en avls-
verdiberegning uten genetiske grupper vil 
avlsverdien til et dyr med ukjente foreldre bli 
dratt mot et felles gjennomsnitt, mens i en 
avlsverdiberegning med genetiske grupper vil 
avlsverdien bli dratt mot gjennomsnittet for 
den genetiske gruppen (rasen). TYR innfører 
fra nå av genetiske grupper for alle individer 
med ukjent stamtavle. Innføring av genetiske 
grupper vil gi mer korrekt avlsverdi for dyr med 
kort avstamning. Genetiske grupper har blitt 
benyttet i avlsverdiberegningene for kalvings-
vansker, men vil fra nå også bli benyttet i 
beregningen for produksjons egenskaper.  

Tiroler Grauvieh får sine første avlsverdier
TYR sine avlsplaner sier at enhver rase kan  
få regnet avlsverdier dersom populasjonen  
er stor nok og vektregistreringene er tilstrekke-
lige. Tiroler Grauvieh har en økende populasjon, 
og jobber aktivt med å øke mengden vekt-
registreringer. Blant annet har Tiroler Grauvieh i 
flere år vært den eneste av de fem rasene uten 
nasjonalt avlsarbeid som har aktive avlsbeset-
ninger (en besetning for Blonde d’Aquitaine ble 
godkjent i 2018). TYR vurderte registreringene 
fra Tiroler høsten 2018, og konkluderte med at 
informasjonen var god nok til å kunne inklude-
res i be regningene. Innføringen ble derimot 
utsatt til optimaliseringen av beregningene 
skulle ferdigstilles. Tiroler vil altså derfor få sine 
første avls verdier nå i juni.

Foto: TYR
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Sil-All 4x4+ er ikke etsende og sliter ikke på 
redskaper og maskiner. Dette gjør at Sil-All 4x4+
er det trygge valget innen ensilering.  

Sil-All 4x4+ har soppdrepende egenskaper 
og er basert på det anerkjente Sil-All 4x4. 
Du får selvsagt de fordelene du forventer - 
som raskere fermentering, redusert tørrstofftap, 
bedre bevarte proteiner og høyere fordøyelighet. 
I tillegg gir Sil-All 4x4+ ekstra aerob stabilitet og 
forhindrer tørrstofftap under oppfôring.

Du finner mer informasjon og kontakt opplysninger 
her  go.alltech.com/sil-all

 

MINDRE TAP, MER GEVINST

SIL-ALL 4x4+

Det trygge 
valget  for 
deg og din 
gård



AgriAnalyse kom med sin rapport etter å ha avsluttet prosjektet Grasbasert ammeku-
produksjon – tiltak for økt bruk av grovfôr i mars 2019. Prosjektet er finansiert  
fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. 

AgriAnalyse

Målet med prosjektet var å belyse hvordan 
virkemidler i jordbrukspolitikken kan innrettes, 
slik at bønder som fôrer opp storfe til slakt 
kan prioritere driftssystem som er bygd på 
bruk av gårdens arealressurser og høyt 
fôropptak fra grovfôr. Prosjektet har hatt en 

kronikk i Bondebladet – Kastrat – mer enn 
nisjeproduksjon? Der de blant annet snakker 
varmt for økt kastratproduksjon ved å dreie 
kvalitetstilskuddet mot denne produksjons-
formen. Dette for å legge til rette for at det blir 
mer lønnsomt med ekstensiv fôring der 
andelen grovfôr og beite er høy. Å styrke 
kastratproduksjon er spesielt effektivt for  
å øke grasandelen, fordi kastrater i snitt eter 
85 prosent grovfôr på energibasis.

Guro Alderslyst i samarbeid med  
Torbjørn Tufe, Agri Analyse

Alle tiltak som går på økt beitebruk og grovfôr-
andel i storfekjøttproduksjonen synes TYR at er 
spennende. Utmarka utgjør 95 prosent av land - 
arealet vårt – om lag halvparten av dette er 
velegnet beite for drøvtyggerne. Det er om lag 3 
prosent dyrkamark i Norge og 70 posent av dette 
kan bare nyttes til grovfôrproduksjon. Dette gir til 
sammen unike muligheter for Norge til å øke sin 
selvforsyningsgrad – men vi er avhengig av 
drøvtyggerfordøyelsen for å klare dette.

AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLENBEITE OG GROVFÔR

Grasbasert ammekuproduksjon
Foto: TYR
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AgriAnalyses prosjektet skal også støtte opp 
om de fire overordnede landbrukspolitiske 
målene; matsikkerhet, landbruk i hele landet, 
verdiskapning og bærekraft som Stortinget 
har vedtatt.

Per mars 2019 er en nærmere markeds-
balanse i storfekjøttproduksjonen enn en har 
vært de siste årene og det er fortsatt vekst  
i ammekuproduksjonen. AgriAnalyse mener 
derfor at det bør være rom for å i større grad 
kunne se på hvordan produksjonen skal være, 
og hvordan det kan stimuleres til høyest mulig 
grasandel i fôrseddelen, samt fremme produk-
sjonen i de tradisjonelle grasområdene. Men 
en utfordring de har møtt på i dette arbeidet 
er at det pr i dag ikke foreligger tilgjengelige 
gjennomsnittstall på fôring i ammekuproduk-
sjonen slik det gjør for melkeproduksjon.

Hovedmålet for forslagene de presenterer, er 
at de budsjettfinansierte tiltakene i sum skal 
legge til rette for at fôrseddelen i ammeku-
produksjonen, men også slakt fra melke-
produksjonen, skal bestå av mest mulig beite 
og innhøstet grovfôr gjennom bruk av norske 
arealressurser. Dette betyr at virkemiddelap-
paratet må styrkes slik at det blir mer attrak-
tivt å hovedsakelig bruke grovfôr og norske 
arealressurser i produksjonen, men også 
forholdet mellom de tradisjonelle gras-
områdene og kornområdene er viktige.

Noen av forslagene går direkte mot økt 
grovfôrbruk, mens andre tiltak er mer indirekte, 
men AgriAnalyse mener likevel de kan bidra til 
å styrke og legge til rette for å øke bruken av 
grovfôr. Et av tiltakene er som tidligere nevnte 
i forhold til kastrater. Det kan for eksempel 
være snakk om et eget kastrattillegg. Bereg-
ninger viser at ved å øke kastratproduksjonen 
fra dagens 0,7 prosent (slaktevolum) til 5 
prosent vil en kunne bruke 37 500 dekar mer 
innmarksbeite, 417 300 dekar mer utmarks-
beite og potensielt øke beiteopptak med 
19 – 20 millioner fôrenheter per år. En annen 
variant kan være å dreie kvalitetstilskuddet fra 
slaktekvalitet mot spisekvalitet. Det vil da 
treffe kastratproduksjonen og slik sett gi bedre 
økonomi for mer ekstensiv oppfôring. Dette  
vil selvsagt treffe bredere enn kastrater, men 
generelt sett har kjøtt fra kastrat gjennomsnitt-
lig svært god spisekvalitet. Andre tiltak som 
drøftes er grovfôrtrapp der det stimuleres 
direkte på bruk av grovfôr inn i produksjonen. 

Her skisseres det hvordan en kan styrke 
egenprodusert fôr til drøvtyggere ved at jo 
større andel egenprodusert fôr som brukes, 
desto mer tilskudd blir bonden berettiget til. 
Tilsvarende, men med en annen innfallsvinkel, 
er en modell for å differensiere kraftfôrprisen 
med høyere kraftfôrpris til drøvtyggere. Begge 
disse modellene har soneinndelinger for  
å redusere risikoen for å få en rekanalisering 
av storfe til korno mrådene.

Det er i tillegg foreslått å styrke distriktsjord-
bruket og bedre økonomien til små og mel-
lomstore bruk.

Noen av disse tiltakene er rettet inn mot å 
gjenopprette en bruks- og distriktsprofil på 
driftstilskudd og husdyrtilskudd i ammeku-
produksjonen- og dermed gjøre disse mer  
like innretningene på melk. Isolert sett vil ikke 
dette gi noen garanti for høyere andel gras i 
fôrseddelen, men det kan argumenteres for at 
tiltak som styrker storfeholdet i grasområdene 
og mindre bruk med begrenset arealtilgang til 
vinterfôr, er et godt utgangspunkt for å dreie 
utviklingen mot økt grasbruk i storfefôringen 
over tid. Når det gjelder driftstilskudd foreslår 
de en dreining på innslagspunktet for maksi-
malutbetalingen slik at denne blir satt nær-
mere gjennomsnittsbruket (17 ammekyr), i 
stedet for dagens 40. Dette vil i tilfellet være 
en direkte styrking av mindre bruk. Det er 
også foreslått at en kan målrette driftstilskud-
det for ammekyr ytterligere mot gras ved å gi 
ekstra sats per dyr for gårdbrukere som 
forplikter seg til for eksempel 90 prosent gras. 
På husdyrtilskudd ammekyr foreslås det å 
innføre flere intervaller med redusert sats 
etter hvert som dyretallet øker. Det vil kunne 
styrke brukene med mindre besetningsstørrel-
ser, for disse får da bedre grunnøkonomi, og 
det kan legge til rette for opprettholdelse av 
grasareal på bruk med begrenset mulighet for 
utvidelse av besetningen og med slik øke 
inntektene gjennom flere mordyr og økt 
slaktevolum.

Videre foreslåes det å målrette arealtilskuddet 
i større grad enn i dag ved å inkludere tilleggs-
kriterier for egenskaper ved arealet. Ved  
å samordne ulike kartdata med AR5 er det 
mulig å differensiere direkte mot drifts-
ulemper, som topografiske forhold som 
helling, høyde over havet og jordsmonn  
på det enkelte gårdsbruk. 

Kan en lære noe av økologisk drift?
Dette spørsmålet stilles også i rapporten  
fra AgriAnalyse. Økologisk produksjon er et 
driftssystem der det både er laget selvsten-
dige sertifiseringsordninger på primærleddet 
for hvordan produksjonen skal være, og en 
merkeordning for godkjente økologiske 
produkter i sluttmarkedet. Økologisk produk-
sjon har ekstratilskudd som er skilt ut som 
produksjonssystem innenfor jordbruksavtale-
systemet. Det ble innført for å stimulere til 
mer økologisk produksjon i Norge fordi det  
var prioritert politisk.

Tilskuddssystemet for økologisk jordbruk 
skiller seg ut i norsk jordbrukspolitikk. Her er 
det tilskudd og ekstra tilskuddssatser som 
øremerkes i jordbruksavtalene for et spesifikt 
driftsopplegg. Dermed er de økologiske 
tilskuddene direkte koblet til et gitt driftssys-
tem og hvordan bonden driver gårdsbruket 
sitt. Premisset for å kunne søke tilskuddene  
er at det stilles krav til at bonden oppfyller 
reglene som er satt for å bli sertifisert som 
økologisk drift, og det er årlig kontroll av 
bonden for å sikre at reglene følges.

Ekstra tilskudd for grasfôring ala økologisk 
tilskudd?
Det er mulig å gjøre lignende grep for å 
stimulere grasbasert storfekjøttproduksjon  
og innføre ekstra tilskudd for høy andel gras 
og lite innkjøpt kraftfôr i fôringen. Her vil det 
være satt spesifikke driftskrav gjennom regler 
og kontrollinstans, for å sikre at bonden fyller 
kriteriene for ekstratilskudd for høy grasandel 
i fôringen i den daglige driften. Det vil si at en  
i praksis skiller grasfôring i storfekjøttproduk-
sjonen ut som et eget driftssystem i 
jordbruks avtalen, tilsvarende det en har gjort 
for å fremme økologisk produksjon. Rappor-
terings- og kontrollinstanser kunne eksempel-
vis tillegges DEBIO, som gjør tilsvarende innen 
økologisk produksjon, eller for eksempel 
innføre det i KSL, med årlig kontroll.

Dersom du vil lese mer om tiltakene 
 prosjektet Grasbasert ammekuproduksjon – 
Tiltak for økt bruk av grovfôr foreslår  
så kan rapporten leses i sin helhet på  
www.agrianalyse.no/publikasjoner/

BEITE OG GROVFÔR
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Det er godt kjent at bruk av kjøttfesemin på 
mjølkekyr kan være en måte å øke slakte-
verdien av avkommet ved at både tilveksten 
og slakteklassen forbedres. Effekten av å 
bruke kjøttferaser på mjølkekyr er størst ved 
intensiv framfôring der kjøttrasenes tilvekst-
potensiale best kan utnyttes. Vi ville se om 
innkrysninger med kjøttrase også kan gjøre en 
forskjell ved oppfôring av kastrater på natur-
beitemark. I et nylig avslutta forsøk blei derfor 
kastrater fra reine mjølkekuraser sammen-
ligna med krysninger mellom mjølkekurase og 
Charolais.

Fakta om forsøket
I forsøket blei reinrasa kalver fra svensk röd- 
og vit boskap (SRB) eller Holstein sammen-
lignet med krysninger mellom Charoais og 
SRB eller Holstein. Halvparten av mjølkeku-
kalvene og halvparten av kjøttrasekrysningene 
blei fôra fram relativt sterkt mens den andre 
halvparten svakt. Totalt var det med 64 
kastrater fordelt på de fire gruppene. 

Gruppa på sterk fôring var vårfødde kalver 
som fikk en lang innefôringsperiode med tidlig 
høsta surfôr supplert med bygg, erter og raps 
ExPro. Deretter hadde de en beiteperiode på 
naturbeite og så ei sluttfôring inne med tidlig 
høsta surfôr før slakt ved en alder på 21 
måneder. 

Gruppa på svak fôring var høstfødde kalver 
som fikk en kortere innefôringsperiode i 
starten før naturbeite. I den andre innefôrings-
perioden, etter naturbeiteperioden, fikk de 
seint høsta surfôr før en sesong til på natur-
beite. Til sist ble de satt inn for sluttfôring på 
tidlig høsta surfôr og blei slakta ved en alder 
på 28 måneder. 

Tekst: Anna Hessle og  
Katarina Arvidsson Segerkvist 

Dyrene blei fulgt gjennom slakteprosessen 
og nedskjæringa hos Skövde slakteri, der de 
ulike stykningsdelene på den ene bakparten 
fra hvert dyr ble veid.

Ingen forskjell i tilvekst
Vi var forundra over at vi ikke kunne se noen 
forskjell i tilvekst mellom kjøttrasekrysningene 
og de reine mjølkekurasene målt som daglig 
vektøkning. Det var først etter slakt at vi 
kunne få bekrefta at krysningsdyrene var 
overlegne i form av høyere slaktevekt.

For kastratene som blei slakta ved 21 
måneders alder var slaktevekten 32 kg høyere 
for krysningsdyrene enn for de reine mjølkeku-
rasene. For kastrater slakta ved 28 måneders 
alder var forskjellen 50 kg. En skal altså ikke la 
seg lure av bare å se på levendetilveksten. 
Sammensetningen av tilveksten spiller en 
viktig rolle og påvirker slaktevekten.  

Høyere andel muskel med kjøttrasekrysninger
Der er forskjell mellom dyr fra mjølkeraser og 
kjøttferaser på hvordan de danner muskler og 
fett, og det gjør at innkrysning med kjøttferase 
gir en større andel muskler. Forskjellen i 
slakteklasse mellom krysningsdyrene og de 
rene mjølkekurasene var større for kastratene 

Oppfôring av kastrater fra mjølke-  
og kjøttferasekrysninger

Ute i felt.

Innkrysning av kjøttfe gir 
kastrater med høyere slakte-
vekt. Det viser et nylig avsluttet 
forsøk ved Sveriges lantbruks-
universitet i Skara

som blei slakta ved en alder på 28 måneder 
enn for de som blei slakta ved 21 måneder. 
Videre ble krysningsdyrenes høyere slakte-
klasse gjenspeilet i en større andel verdifulle 
stykningsdeler og mindre andel bein. Mjølke-
kurasene hadde i stedet mer fett, noe som 
hos våre kastrater ble gjenspeilet i en tendens 
til høyere grad av visuelt bedømt marmore-
ring, intramuskulært fett i ytrefileten. Derimot 
var det ikke mulig å påvise en sikker effekt av 
rase på fettklasse eller mengde overskudds-
fett.

Effekten på fettdanning
Kastratene som blei slakta ved 21 måneders 
alder hadde en høyere fettklasse enn de som 
ble slakta ved 28 måneder. Det kommer trolig 
av at den siste innefôringsperioden før slakt 
var i gjennomsnitt lengere hos de som blei 
slakta ved 21 måneders alder (163 dager) enn 
de som blei slakta ved 28 måneders alder 
(100 dager), kombinert med at tilveksten var 
høyere under innefôringsperioden enn under 
beiteperioden. Normalt bruker fettdanninga 
hos slaktefe øke med økende vekt, men i det 
her tilfellet fikk vi altså feitere slakt fra dyr 
med lavere slaktevekt men som hadde hatt en 
høyere tilvekst under sluttfôringa. 

AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLENBEITE OG GROVFÔR
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«Høyt» fôrnivå, slakt  
ved 21  måneder

«Lavt» fôrnivå, slakt  
ved 28  måneder

Signifikans1

Mjølk x kjøtt
Mjølk

Mjølk x kjøtt
Mjølk

Rase Alder

Fôropptak og fôrutnytting

Innefôringsperiode 1

Fôropptak, kg ts/dyr/d 5,9 5,8 5,3 5,1 * *

Fôrutnytting, MJ/kg tilvekst 61 59 58 58 IS T

Innefôringsperiode 2

Fôropptak, kg ts/dyr/d 11,8 11,8 10,1 9,2 IS **

Fôrutnytting, MJ/kg tilvekst 110 107 122 122 IS *

Innefôringsperiode 3

Fôropptak, kg ts/dyr/d – – 14,2 13,5 T –

Fôrutnytting, MJ/kg tilvekst – – 122 127 IS –

Tilvekst, kg levende vekt/dag

Innefôringsperiod 1 1,07 1,09 1,04 1,00 IS IS

Beiteperiode 1 0,47 0,45 0,64 0,57 IS **

Innefôringsperiode 2 1,17 1,12 0,71 0,65 IS ***

Beiteperiode 2 – – 0,73 0,53 IS –

Innefôringsperiode 3 – – 1,34 1,21 IS –

Fra innsett til slakt 0,94 0,93 0,78 0,75 IS ***

Slaktekvalitet

Slaktevekt, kg 315 283 354 304 *** *

Slakteutbytte, % 49,0 46,2 49,2 45,5 *** IS

Marmorering, 1 – 5 1,4 2,0 1,6 1,9 * IS

Slakteklasse 5,0 4,1 6,4 3,8 *** T

Fettgruppe 7,9 7,8 6,9 6,7 IS IS

Putsfett, % av bakpart 6,3 7,6 7,5 8,0 IS IS

Bein, % av bakpart 20,3 21,7 20,0 21,5 ** IS

Detaljer, % av bakpart 38,0 36,1 38,5 37,2 ** T

Nöt 2, % av bakpart 20,4 19,4 24,0 22,5 *** ***

Nöt 3, % av bakpart 11,5 11,8 7,0 7,6 IS ***

Marmorering: 1 = ingen, 5 = rikelig. Slaktelasse: 4 = O÷, 5 = O, 6 = O+. Fettklasse: 6 = 2+, 7 = 3-, 8 = 3. 

Kjøttkvalitet

pH 5,46 5,41 5,26 5,18 * ***

Skjæremotstnad, N 52,5 56,5 54,0 58,7 IS IS

Kokesvinn, % 12,5 12,1 11,8 12,0 IS IS

Omega-6 fettsyrer, g/100 g fettsyrer 5,66 4,00 8,51 6,03 ** ***

Omega-3 fettsyrer, g/100 g fettsyrer 4,60 3,20 6,12 4,39 ** *

Sum metta fettsyrer, g/100 g fettsyrer 44,0 43,4 39,9 41,3 IS **

Sum umetta fettsyrer, g/100 g fettsyrer 55,7 56,4 59,7 58,4 IS **

Tabell. Fôropptak, fôrutnytting, tilvekst, slaktekvalitet og kjøttkvalitet hos kastrater av mjølk x kjøttferasekrysninger og av ren mjølkerase enten 
oppfôra på relatativt høgt fôrnivå med slakt ved 21 måneders alder, eller på et relativt lavt fôrnivå med slakt ved 28 måneders alder. Statistisk 
signifikansnivå angir hovedeffekt av rase (Rase, gjennomsnitt over slaktealder) og av slaktealder (Alder, gjennomsnitt over rase)

1) Signifikans angir om effektene av ‘Rase’ og ‘Alder’ er statistisk sikre. *; **, og *** er statistisk sikkert, T er tendens til at det er sikker effekt, 
mens IS er ikke statistisk sikker 

Anna Hessle, SLU, Inst. för husdjurens miljö och hälsa, tel: 0511-67 143, e-post: Anna.Hessle@slu.se
Katarina Arvidsson Segerkvist, SLU, Inst. för husdjurens miljö och hälsa, tel: 0511-67 144, e-post: Katarina.Segerkvist@slu.se
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Pågående forsøk med okser
I et pågående forsøk blir renrasa kalver av SRB 
eller Holstein sammenlignet med krysninger 
mellom Angus og SRB eller Holstein. Halv parten 
av mjølkerasekalvene og halvparten av kjøttfe-
rasekrysningene blir fôra på et relativt høyt 
fôrnivå med slakt ved 15 måneders alder og 
den andre halvparten på lavere fôrnivå med 
slakt ved 18 måneders alder. Totalt er det  
70 okser fordelt på de fira gruppene.
Elisabet Nadeau, e-post: elisabet.nadeau@slu.
se, og Matilda Johansson, institutionen för 
husdjurens miljö och hälsa, SLU, Skara

SusCatt 
Forsøka ved Sveriges lantbruksuniver-
sitet, som her blir omtalt, er en del av 
det europeiske nettverksprosjektet 
SusCatt - Økt produktivitet, ressurs-
effektivitet og produktkvalitet i grovfôr- 
og beitebasert storfeproduksjon. 
Prosjektet blir ledet av NIBIO (https://bit.
ly/2D35DbC). Produktiviteten i Euro-
peisk mjølke- og kjøttproduksjon på 
storfe har økt sterkt de siste åra. Denne 
økninga i produktivitet er i veldig stor 
grad basert å høyere fôrstyrke, med mer 
bruk av kraftfôr og mindre andel grovfôr 
i rasjonen. Det blir imidlertid stilt 
spørsmål med bærekrafta av denne 
produktivitetsveksten på grunn av 
negative virkninger på miljø og dyrevel-
ferd og på grunn av økende avhengighet 
av fôr som kan spises av mennesker.  
I SusCatt undersøker og tester vi 
effek ten av å reversere denne avhengig-
heten av spiselig mat som fôr. Det gjør 
vi ved å øke grovfôrandelen på ulike 
måter, ved å erstatte spiselig ingredien-
ser i kraftfôr med biprodukter og ved  
å identifisere om noen storferaser er 
bedre tilpasset en rasjon med høy 
grovfôrandel.

Kjøttets egenskaper
Som et indirekte mål på mørhet kan en måle 
kjøttets pH, som helst skal ligge på 5,7 eller 
lavere. Selv om kjøtt fra de eldre dyrene hadde 
lavere pH enn de yngre, hadde begge grup-
pene bra pH-verdi. Til tross for dette ble 
skjæremotstanden, kraften som trengs for å 
skjære igjennom en definert kjøttbit, i overkant 
høy. Det viser at kjøttet skulle ha hengt lengre 
til mørning enn de sju dagene som blei brukt 
her. Som venta var kjøttet fra de eldre kastra-
tene noe mørere enn kjøttet fra de yngre, men 
ellers var det ingen forskjell i de målte 
kvalitets parameterne.

Den totale andelen av umetta fettsyrer økte 
med alderen, noe som også ble gjenspeilet i 
andelen flerumetta omega-3 og omega-6 
fettsyrer. Interessant var at kjøtt fra mjølk/
kjøttfekrysningene inneholdt en høyere andel 
flerumetta fettsyrer enn kjøtt fra de rene 
mjølkekurasene. 

Slakteutbytte og fôrutnytting
Slakteutbyttet var ca. 46% for mjølkekurase-
dyra og 49% for krysningene. Dette er lavt, en 
bruker å regne med vel 50% for kastrater etter 
mjølkeraser og enda høyere for kjøttferase-
krysninger. Forklaringen er trolig at kastratene 
våre bare fikk surfôr under sluttfôringa, så de 
hadde mye vomfyll ved veiing før slakt. Hadde 
de fått en fôrrasjon som også inneholdt 
kraftfôr, ville vom- og tarminnholdet utgjort en 
mindre del av dyrets levendevekt og dermed 
hadde slakteutbyttet vært høyere. 

Forskjellen i fôrforbruk, tilvekst og fôrutnyt-
ting den første innefôringsperioden skyldtes 
at kastrater på det høyere fôrnivået i gjennom-
snitt var eldre og større i denne perioden enn 
gruppen med lav fôrstyrke. Forskjeller i disse 
parameterne under den andre innefôrings-
perioden skyldes at gruppene fikk surfôr av 
ulik kvalitet. Målsettinga med gruppa på lav 
fôrstyrke var å holde igjen tilveksten inne for 
deretter å ta det igjen på beite. At tilveksten 
generelt fortsatt var lav under den første 
beitesesongen skyldes at halvparten av 
dyrene var infisert med løpeorm. 

I tillegg til produksjons- og kjøttegenskaper 
som det er her gjort greie, vil produksjons-
økonomi og miljøeffekter for de ulike opp-
fôringsalternativene bli undersøkt.

AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLENBEITE OG GROVFÔR
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TOPLICK Storfe
ENKLARE FÔRING MED

TOPLICK Storfe, 20 kg

• Til kviger og ammeku
• Allsidig samansetning
• Organisk selen og vitamin E styrkjer  

immunforsvaret og fruktbarheita

Dekk dyra sine behov for vitamin og mineral  
gjennom appetittfôring med TOPLICK Storfe. 
Enklare kan det ikkje bli!

Fixo Uno

• Praktisk spannholdar
• Hygienisk og fysisk sikring av bøtta
• Innvendig eller utvendig hurtig- 

montering

Bestill på telefon 51 74 33 00
www.fiska.no

RILAS—www.rilas.no—mob.: 977 41 926 

Stort utvalg dyrevogner, lakkert og galvanisert! Ta kontakt med oss for mer info!  

E-post: post@rilas.no 
*  Hydrauliske bremser                               Dør fremme 

*    Hydraulisk hev/senk                              Lakkering - valgfri farge 

*    18 mm armerte gummimatter            Pressing tak - valgfri farge eller ståltak m/kondensbelegg 

*    Doble bakdører med lås                       LED belysning  

RILAS—www.rilas.no—mob.: 977 41 926 

Stort utvalg dyrevogner, lakkert og galvanisert! Ta kontakt med oss for mer info!  

E-post: post@rilas.no 
*  Hydrauliske bremser                               Dør fremme 

*    Hydraulisk hev/senk                              Lakkering - valgfri farge 

*    18 mm armerte gummimatter            Pressing tak - valgfri farge eller ståltak m/kondensbelegg 

*    Doble bakdører med lås                       LED belysning  

RILAS—www.rilas.no—mob.: 977 41 926 

Stort utvalg dyrevogner, lakkert og galvanisert! Ta kontakt med oss for mer info!  

E-post: post@rilas.no 
*  Hydrauliske bremser                               Dør fremme 

*    Hydraulisk hev/senk                              Lakkering - valgfri farge 

*    18 mm armerte gummimatter            Pressing tak - valgfri farge eller ståltak m/kondensbelegg 

*    Doble bakdører med lås                       LED belysning  

RILAS e www.rilas.no m 977 41 926

Stort utvalg dyrevogner, lakkert og galvanisert!  
Ta kontakt med oss for mer info! k post@rilas.no

P Hydrauliske bremser
P Hydraulisk hev/senk
P 18 mm armerte  

gummimatter
P Doble bakdører med lås

P Dør fremme 
P Lakkering – valgfri farge 
P Pressing tak – valgfri farge  

eller ståltak m/kondensbelegg   
P LED belysning 
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Ragnhild Borchsenius, fagkoordinator grovfôr 
Norsk Landbruksrådgiving

Prosjekt Grovfôr 2020 har hatt som mål å øke 
bruken av norske ressurser i norsk melk- og 
kjøttproduksjon. Det helt konkrete målet har 
vært å øke avlingene, og øke bruken av norsk 
grovfôr med 20 %.

Litt i overkant av 200 bønder fra hele landet har 
sett på kostnadene ved produksjon av eget 
grovfôr gjennom programmet «Grovfôr-
økonomi». Funnene fra Grovfôr 2020 viser at 
det er mange gode grovfôrdyrkere, men det er 
også et stort spenn mellom dyrkerne, både når 
det gjelder kostnad og avling. 

Avlingsnivået betyr mest
Den enkeltfaktoren som betyr mest når det 
gjelder å senke prisen på en fôrenhet er avling. 
Figur 1 viser sammenhengen mellom avling og 
pris per fôrenhet. Figuren representerer bruk 
fra hele landet. Med enkle grep kan avlings-
nivået enkelte steder økes med 50 %. 
 Utfordringen ligger i at svært få kjenner til eget 
avlingsnivå. Økt bevissthet rundt avlingsnivået 
på eget bruk vil være en god start for for-
bedringer knyttet til egen grovfôrproduksjon. 

Hva påvirker avlingsnivået?
Min påstand at mange skifter i dette lang-
strangte landet vi bor i enten får for lite eller  
for mye gjødsel. En gjødslingsplan baseres  
på avlingsnivå, og når ikke brukeren er bevisst 
eget avlingsnivå benyttes gjennomsnittstall  
for avling. For noen skifter vil dette bety at det 
det blir tilført for mye næring i forhold til hva 
plantene klarer å utnytte, mens på de beste 
skiftene  får en ikke benyttet det potensialet 
som ligger der siden det blir gitt for lite gjødsel 
i forhold til avlingspotensialet. 

Engalder og kalking
Mange snur jorda for sjelden, og det tilføres 
dermed for lite kalk. Noen hevder timotei og 
kløver forsvinner for raskt ut av enga, men pH 
er en viktig faktor for at ønskede arter skal 
holde ut i. Ugras som høymole vil trives 
dårligere med økt pH, mens de mest vanlige 
sådde engarter som engsvingel, timotei og 
kløver vil trives bedre. Ved å legge forholdene 
til rette for de planteartene som er sådd, 
hindrer man dermed at ugraset får gode 
vekstforhold. De fleste grasartene greier seg 
ved en pH ned mot 5,8, mens engbelgvekster 
(kløver og luserne) foretrekker at pH er 6 eller 
høyere. Raigras trives for eksempel best  
i pH-intervallet 6,3 – 6,8.

Nøkkelen til bedre økonomi i amme   kuproduksjonen ligger i grovfôret
Grovfôret er bærebjelken  
i ammekuproduksjonen.  
Det er ingen ting som tyder  
på at kjøttprisene vil skyte 
i været de nærmeste årene, 
 nøkkelen til bedre økonomi  
i næringa ligger i økt fokus  
på billigere og bedre grovfôr.

AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLENBEITE OG GROVFÔR

Engalder og avling
Alder på enga er en viktig faktor som på virker 
grovfôravlingen. Den gjennomsnittlige eng-
alderen i er relativt høy hos mange. Det er 
mange faktorer som er bestemmende for 
engalderen. Kostnadene med å fornye ei eng er 
en viktig faktor. De flinkeste brukene får likevel 
god økonomi i å fornye enga relativt ofte. Ikke 
all eng er egnet til hyppig snuing; tungvint 
arrondering, mye stein eller andre faktorer gjør 
at mange kvir seg for å snu enga. Da er det 
viktig med god planlegging, og valg av grasfrø-
blandinger som er robuste og tar over plassen 
når timotei går ut. For mange ammekube-
setninger vil det være aktuelt å beite eng-
arealene, da må valg av engfrøblandinger 
tilpasses tenkt alder og bruk av arealet. En-
grapp og kvitkløver i ei frøblanding vil være mer 
robust og vare lengre enn ei tradisjonell frø-
blanding med timotei, engsvingel og rødkløver 
dersom enga skal beites. For å sikre ved-
varende gode grovfôravlinger bør ikke enga  
bli mer en 5 – 6 år gammel før den fornyes.  
For de som målrettet går inn for tidlig slått,  
og kanskje tre slåtter er omløpshastigheten  
på enga ofte kortere. 

Figur 1 viser sammenhengen mellom avling og grovfôrpris. Hver enkelt prikk i diagrammet 
 representerer en bruker.

Foto: TYR
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Nøkkelen til bedre økonomi i amme   kuproduksjonen ligger i grovfôret

BEITE OG GROVFÔR

Ugrastilstand 
Ugras i enga er en faktor som påvirker grovfôravlingene negativt, og 
signaliserer at graset som ble sådd er gått ut og ugrasplantene har tatt 
over plassen. Dette er en naturlig prosess utover i engåra, men når 
ugrasmengden blir stor allerede i ung eng er det et bevis for at vekst-
forholdene ikke er optimale og gras plantene taper i konkurransen med 
ugraset. 

Registrer avling
Eng som har en vellykket etablering har et stort avlingspotensiale.  
Ved å ta årlige notater på antall rundballer pr skifte vil man på en  
enkel måte kunne følge utviklingen av avlingsnivået i forhold til engalder, 
og kunne sette inn tiltak med fornying når avlingsnivået er kommet for 
lavt og innsatsen vil betale seg. Økte avlinger vil gi store utslag på hvor 
mye areal som i  teorien trengs ved endret fôrseddel. Grovfôr 2020 har 
dokumentert at en del bønder klarer både doble og noen triple avlinger 
fra 350 FEm/daa, i nærmest alle deler av landet. Dette gir et bilde på 
mulighetsrommet ved å  prioritere mer og bedre grovfôr.  

Konklusjonen er: La ikke tilfeldighetene rå!  
Gjør bevisste valg i alle ledd!

Ønsker du mer tips om hvordan du kan  forbedre din egen grovfôr-
produksjon har aktørerene i Grovfôr 2020 gått sammen om lage  
ca. 40 nanofrekvenser, til inspirasjon for hvordan avlingene kan økes  
på ditt bruk. Ta også kontakt med din lokale rådgivingsenhet i Norsk 
Landbruksrådgiving for å vurdere både kostnader og strategi for din 
egen grovfôr dyrking. Lykke til!

https://www.nlr.no/nyhetsarkiv/2019/nanolaering/

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

IMPORTØR

ANERKJENTE PRODUKTER SOM
GIR DEG TOPP FÔRKVALITET

SE VÅRE NYE  NETTSIDER WWW.FORSENTRALEN.NO

Den klassiske filmen 
for proffesjonelle 
brukere

For ekstreme oppgaver, 
både for rund- og 
firkantballer

Gir kostnadseffektiv 
og tidsbesparende 
innpakking

Sterkere og lengre 
høyteknologiske
7 lagers filmer 

Foto: TYR
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Det ligg mykje god jord unytta, kring om  
i grendene. Du skal ikkje køyre lenge etter 
bygdevegane før du ser fyrsteklasses matjord 
låst fast mellom bergknattar og gamle 

Engasjerte bønder
No veks det fram jamt fleire bønder som 
startar sjå at denne jorda har verdiar. Verdiar 
som lenge ikkje vart sett, men som no igjen 
har vorte synleg. Me kan enda lese om det  
i dei landbrukspolitiske dokumenta. Me kan 
lese om at det er eit politisk mål å auke 
bruken av norske fôrressursar. Dyrkamarka, 

bytesteinar åt tidlegare så veldrivne småbruk. 
Du vil sjå gamle kulturbeiter der næringsrike 
og smaklege urter har levd i symbiose med 
folk og fe i tusenvis av år, men som no vert 
jamt meir herja av klunger, bjørk og or.  
Det er spora av det som tidlegare var store 
fôr ressursar du då ser. Men no skal dette  
snu, for det må snu.

AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLENBEITE OG GROVFÔR

Foto: TYR

I samband med beiteprosjektet «Bedre og økt beiting i Møre og Romsdal» (2016 – 2019)  
har NORSØK jobba med utfordringar knytt til jordbruksareal som går ut av drift. Ein av fleire  
årsaker til at mykje jordbruksareal ligg ubrukt er dårleg handheving av driveplikta og låg medvit  
om den verdien areala kan ha for interesserte drivarar. I Møre og Romsdal jobbar både næring  
og forvaltning for ei tettare oppfølging av driveplikta, og fleire kommunar kan vise til gode  
resultat som følgje av systematisk jobbing mot grunneigarar.

Slepp til drivarane

Rose Bergslid, NORSØK og  
Bjørn Egil Flø, NIBIO
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saman med dei bøndene som veit å drive den, 
er sett på som vår fremste kapital på veg mot 
eit berekraftig landbruk, i ordets rette for-
stand. Å ta vare på dyrkamarka, dei frodige  
og nærliggande beitemarkane så vel som dei 
vide utmarksbeita våre, er viktig for matpro-
duksjonen så vel som for velferda og verdi-
skapinga kring om i dette grisgrendte landet. 

Og no sist sumar vart me også så inderleg 
minna på kor sårbare me har blitt. I kjølvatnet 
av det fine veret som aldri ville sleppe taket og 
gi oss nokre dropar regn, vart me merksame 
på at det finst andre vegar å gå for den som 
ønskjer å bygge eit landbruk som er i stand til  
å møte den framtida som me alle veit vil kome. 

For det finst jord, det finst fôrressursar! 
Berre av fulldyrka jord ligg meir enn 800 000 
dekar ubrukt kring om i landet, og då er ikkje 
kulturbeite og utmarksbeite medrekna. Og me 
veit at dette talet vil auke for kvar dag som 
går, om me ikkje slepp til drivarane.

Møre og Romsdal er eitt av dei fylka i 
landet med den største nedgangen i jord-
bruksareal i drift. Berre sidan år 2000 har 
jordbruksarealet krympa med meir enn 12 %.  
I tillegg ser ein at store delar av jordbruks-
arealet også lid av redusert produksjons-
potensial som fylje av manglande drenering 
og jordarbeid. Om lag 52 % av dyrkamarka  
i fylket er leigejord, og i fleire kommunar 
mellom 60 – 80 %. Ein altfor stor del av desse 
leigeforholda manglar langsiktige kontraktar. 
Det er krevjande for næringa at mykje av 
leigejorda vert drive utan langsiktigheit. Med 
tanke på driftsutbyggingar og bondens vilje  
til å gjere naudsynte investeringar i jorda er 
kontraktar heilt avgjerande. 

Jord lyt drivast
Manglande oppfølging av driveplikta er ofte 
eit tema når bønder samlar seg. For sjølv  
om driveplikta er tydeleg skildra i jordlovas 
paragraf 8: «Jordbruksareal skal drivast. (…)
Driveplikta kan oppfyllast ved at arealet vert 
leigd bort. Det er ein føresetnad for at drive-
plikta er oppfylt ved bortleige at leigeavtala er 
på minst 10 år om gongen (…)». Så er det ikkje 
alltid like klart i praksis. 

Mange av bruka som no er ute av drift er 
små og mykje av jorda kan vere prega av å ha 
vore til dels dårleg stelt dei siste åra. Typisk  
er skifta små og gjerne ligg dei avbakleg til 
mellom bergknattar og opne veiter og er 
 generelt vanskeleg å drifte bra med dagens 
maskiner, men framleis kan det vere svært 
gode beiter. Men så er det igjen eit spørsmål 
om korleis grunneigaren ønskjer jorda skal 
brukast. Beiting inneber gjerder, nokre meiner 
også at det fører med seg meir fluger når det 
går beitedyr tett inntil verandaen. Og det er 
ikkje alle som er like glade i insekt som 
svalene, folk har ein tendens til å like fuglar 
utan å like det som held fuglane i live, slik er 
me berre laga. Og så er det det med hunden 
då. For ein hop våryre smålam er ei ettertrakta 
leike for den elles så familiekjære huskyen,  
og med sau på beite heilt inntil det gamle 
våningshuset, som no er omgjort til ferie-
bustad til etterkomarane av småbrukaren 
som dreiv her for 30 – 40 år sidan, må 
 huskyen bandast heile tida. 

Alt dette er legitime årsaker for mange 
grunneigarar til å gi bonden, som har trong 
om jorda som tilleggsjord, særskilde instruks-
ar om korleis den skal driftast. Ja det er ofte 
også slike grunnar som ligg bak det at ein rett 
og slett ikkje overheld driveplikta. 

Og enno har me ikkje kome inn på jakta. 
For jakta og jaktretten er somtid den vik-
tigaste grunne til at jorda ikkje vert leigd ut 
eller selt. For alle veit vel at hjorten skyr 
markane om dei er fulle av sau i september. 
Vel om ein ikkje veit det, så er det i alle fall lett 

Denne artikkelen sto på trykk i Land-
brukstidende i uke 22 også, prosjektet 
er frå Møre og Romsdal, men har 
absolutt sammenlignings verdi for 
resten av landet.

BEITE OG GROVFÔR

å tru det. Det er stort sett berre å bla opp i kva 
jaktmagasin som helst det, så finn ein lesar-
innlegg som «stadfestar» at slik er det.

Slike og liknande grunnar til at grunneigara-
ne ikkje let aktive bønder få tilgang på matjor-
da som finst kring om i grendene finn ein over 
heile Møre og Romsdal. Ofte er det ganske 
konkrete grunnar. Og dei er relevante for 
grunneigarane, sjølv om mange bønder fort 
kan oppleve grunnane som bagatellar. Men 
faktum er at dei slår seg ut i manglande vilje 
hos mange grunneigarar til å skrive leigekon-
traktar på 10 år eller meir med aktive bønder.

Det er denne manglande viljen som førte til 
at Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget  
i Møre og Romsdal gjekk saman om å skrive 
eit brev som vart sendt alle lokallagsleiarane  
i begge organisasjonane og til alle kom-
munane v/ordførarar, jordbrukssjefar og 
postmottak. I brevet vart lokallaga og 
 kommunen oppfordra til å ta tak i dette  
viktige arbeidet, og fylgjande forslag til 
framgangsmåte vart presentert:
–   Arranger eit møte mellom lokale bondelag, 

ordførar og landbruksansvarlege i kom-
munen. Korleis er situasjonen i vår 
 kommune, kva bør me gjere, kva kan  
me gjere, kva ressursar har me tilgjengeleg, 
kven kan gjere kva m.m. 

–   Skriv sak til politisk utval. Korleis skal 
arbeidet gjennomførast. Avklaring av 
ressursbruk

–   Inviter avisa til å lage ei sak. Bruk sosiale 
media til å informere om arbeidet som  
skal setjast i gong 

Foto: TYR
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Arbeid i kommunen
Nokre kommunar har alt ein del røynsle i slikt 
arbeid, røynsler som andre kommunar kan 
både lære og la seg inspirere av. Midsund, 
Sykkylven og Sunndal har alle jobba systema-
tisk med å få meir av den ubrukte dyrkamarka 
i drift. Røynslene deira fortel oss at informa-
sjon er viktig. Mange grunneigarar kjenner 
ikkje til krava i driveplikta. Grunneigarane er 
ikkje nødvendigvis imot korkje krava eller 
prinsippet bak driveplikta, dei har berre ikkje 
tenkt nemneverdig over det. Derfor kan berre 
det å innleie ein dialog med grunneigarane 
vere nok til at enkelte tek grep på eiga hand. 
Andre igjen treng meir rettleiing og somtid litt 
strengare vektlegging av pliktdimensjonen  
i dette. 

Ein god framgangsmåte kan vere å dele 
kommunen inn i mindre områder som ikkje  
er større enn at det kan vere naturleg kontakt 

Prosjektet er finansiert av Møre og 
Romsdal Fylkeskommune og Fylkes-
mannen i Møre og Romsdal med Møre 
og Romsdal Bondelag som prosjekt-
leier. NORSØK og Landbruk Nordvest 
har hatt ansvar for ulike delprosjekt.  
På https://www.norsok.no/ansatte/
rose-bergslid-1 ligger publikasjonane 
frå prosjektet:
•   Økonomi ved å ta i bruk jordbruks-

areal ute av drift
•   Beiting på jordbruksareal ute av drift
•   Jord ute av drift og driveplikta
•   Grøvdalen sambeite – en vurdering  

av beitekapasiteten med fleire

AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLENBEITE OG GROVFÔR

mellom eigarane av landbrukseigedomane  
og dei potensielle drivarane av areala. I alle 
fall fortel røynslene frå desse tre kommunane 
oss at det kan vere klokt å gjere seg ferdig  
i eitt og eitt område i gongen, elles vert det 
fort svært hektisk.

Ei tett oppfølging av jordfordeling og 
driveplikt er ei arbeidskrevjande oppgåve, 
særleg i kommunar med mykje leigejord.  
I mange kommunar har ikkje landbruksfor-
valtninga naudsynt kapasitet til å prioritere 
denne viktige oppgåva, sjølv om den er aldri 
så lovpålagd. Her bør ein vurdere om arbeidet 
kan organiserast som eit prosjekt. Faglaga  
i landbruket bør engasjere seg for å sette 
jordfordeling og driveplikta på den politiske 
dagsordenen. For å effektivisere arbeidet  
bør oppskrift for oppfølging av driveplikta 
utviklast i et fagmiljø, og ikkje av enkelt-
personar i kommunane. Dette bør være et 

tema for et prosjekt initiert av Fylkesmannen. 
Ein moglegheit er å organisere dette som  
et tilbod gjennom landbruksrådgjevinga. 

Ein «gjønågang»
Kanskje treng me å gå igjennom lovverket, 
støtteapparatet og verkemiddelbruken som 
lokalsamfunna har trong om for å skape gode 
prosessar. Me treng å gjere ei juridisk vurde-
ring av kva rett ein grunneigar har til å hindre 
ei fornuftig fordeling og bruk av markane som 
ligg til eigedomen. Samstundes treng me 
også å bygge opp eit kunnskaps- og rett-
leiingsapparat som kan gi dei som arbeidar 
med desse oppgåvene råd i vanskelege saker. 
Og sist, men ikkje minst, treng ein fleksible 
reglar og vide nok fullmakter til å gjere lokale 
tilpassingar som passar til dei stadeigne 
behova. 

For folketalet i verda veks og fleire stadar 
stangar matproduksjonen i klimataket. Alle 
land, så vel som alle regionar, treng å nyttig-
gjere seg dei jordressursane ein har til å 
produsere mat mest mogleg berekraftig. Og 
då kan ikkje eit land som vårt – med berre 
knappe 3% fulldyrka jord – la fleire tusen 
dekar god matjord gro att, samstundes som 
me intensiverer bruken av flatlandet austan-
for, på Jæren og i Inntrøndelag. Tvert om,  
me treng å breie ut jordbruket vårt over heile 
landet, me treng å ta i bruk beitemarkane igjen 
og me treng å bruke utmarka til noko meir  
enn einast ein re-kreativ koloni. Kort sagt;  
me treng å snu.

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

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

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

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

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

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

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

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

Fødselsindeks Produksjonsindeks Morindeks Totalindeks
         98           122           

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

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

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



 

    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 

Embryoprosjektet  
Norsk Angus til Island

Det er nå litt over to år siden vi satte i gang med første  
 skylling av embryo av Aberdeen Angus til Island.

Det er hittil født elleve Angus-kalver etter første runde med 
embryo. Ti kalver etter 74039 Li’s Great Tigre og en kalv  
etter 74033 First-Boyd fra Li. Det ventes nå elleve kalvinger  
i løpet av juni og juli. Her forventes det tre  kalver etter  
74043 Hovin Hauk, fire kalver etter 74029 Horgen Erie og  
fire kalver etter 74039 Li’s Great Tigre.

4. og 5. juni i år ble tredje runde med skylling gjort og  
25 nye embryo vil være klare for Island i august måned.  
Disse  embryoene er etter 74028 Emil av Lillebakken.

Det er planlagt inseminering av de første embryokvigene til 
høsten og her selvfølgelig med semin fra gode og norske okser.

TYR vil rette en stor takk til alle dyktige avlere som  
har bidratt med å få norsk Angus til Island!

Tekst: Christina Blakstad
Foto: Julie Vaagaasar
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ANGUSAVTALEN 

Kontakt 
Nortura for mer 
informasjon om 
Angusavtalen:

48 12 04 00

A
BE

RD
EEN ANG

U
S

www.norskangus.no

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

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

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

Ungokser 
fås som 

spermvital!

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

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

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

Ungokse 74081 Manitu av Høystad: 
Forventes å nedarve meget gode 
moregenskaper og høy slakteproduksjon.
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Tekst: Solveig Bjørnholt og Mina Klaseie

Årsmelding
Etter flere år med stor medlemsvekst i Storfekjøttkontrollen ser vi at 
økningen har fortsatt også i 2018,ved årets slutt hadde medlems tallet 
økt til 4310, noe som tilsvarer en vekst på 6 % sammenlignet med 2017.
 
Basert på tall fra Landbruksdirektoratet 1. oktober 2018 var 69 % av 
landets ammeku besetninger og 74 % av landets ammekyr registrert  
i Storfekjøttkontrollen. Antall fôringsdyrbesetninger var 338 og  
utgjorde 7,8 % av medlemsmassen. 

Vi ser i statistikken at det er slaktet betydelig flere hunndyr i 2018 enn 
tidligere. Det er grunn til å tro at dette er på grunn av tørken sommeren 
2018. Størst er økningen på kvigeslakt, her ser vi en økning på over 
4000 dyr (60 % økning fra i fjor). For ung ku og ku er økningen noe 
mindre, men også her er det en økning hhv. 33 % økning for ung ku  
og 24 % for ku. 

Vi ser i statistikken at det er store forskjeller på besetninger. Ved en 
tredeling av slakte resultater innenfor hver rase ser vi store forskjeller  
på de beste og dårligste beset ningene både med hensyn på tilvekst, 
slaktevekt og slaktealder. Det samme gjelder tallene som viser 200 
dagersvekt per 100 kg mordyr. Her ser vi stor forskjell på effektiviteten 
mellom de beste og de dårligste besetningene. 

NYTT FRA STORFEKJØTTKONTROLLEN
www.animalia.no

❯❯❯

Charolais på fjellbeite.  Foto: Grethe Ringdal, Animalia

Nyheter
Som en følge av endring i reglene for å bli aktiv avlsbesetning, er denne 
rapporten rettet opp slik at den samsvarer med reglene som TYR har 
satt. Det er nå større krav til bruk av norsk semin og ungokse semin.  
Det er også krav om bruk av minst to ungokser.

Som følge av økt fokus på gentesting av ulike egenskaper har vi  
nå i samarbeid med Tyr lagt bestilling av gentester inn i Storfekjøtt - 
kon trollen. Resultatene av disse testene kommer tilbake til Storfekjøtt-
kontrollen og vil vises på blant annet individkort og stambokbevis.  
Vi håper dette vil gjøre det enklere å ha oversikt over genstatus til  
det enkelte dyret.

Utrangeringsårsak 
På oppslagstavla finner du linken til rapporten «Manglende opp-
lysninger». Listen viser hunndyr over 20 måneder som er slaktet eller 
utmeldt på annen måte de siste 12 månedene, men som mangler 
utrangeringsårsak. Vi oppfordrer deg til å registrere denne. Bak grunnen 
for dette er at det er ønskelig med bedre kunnskap om hvorfor hunndyr 
over 20 måneder utrangeres med tanke på avlsarbeid.

Alle data som skal være med i sommerens avlsverdiberegning må være 
registrert i Storfekjøttkontrollen innen utgangen av onsdag 31. juli. 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. Du finner de også i rapporten Avlsverdier i Besetning.

Frist avlsverdiberegning

Registreringsfrister!
Husk at kalver skal meldes inn enten i Storfekjøttkontrollen 
eller i Husdyrregisteret innen sju dager etter at dyret ble 
merket. Kalven må merkes innen 21 dager etter fødsel, så 
innen 28 dager må kalven være registrert. Når det gjelder kjøp 
og salg så er fristen for å rapportere inn forflytningen sju 
dager. Det er viktig at disse fristene overholdes!
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Isle ET av Øiestad. Full french eliteokse.
Produksjon/grovfôropptak. Bra tilvekst og 
ryggmuskel, kombinert med rasens høyeste 
grovfôropptak i årgangen på Staur. Gode tall 
på fødsel i storfekjøttkontrollen. Avls verdiene 
dokumenterer topp resultater på produksjon, 
både på tilvekst, slakteklasse og fett.

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

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

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

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

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

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

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

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

Resultater fra landets testasjon viser et dekningsbidrag på kr 65,- pr. dag/dyr.*
* Forutsetning tilskudd kr 4,50,-
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NYTT FRA STORFEKJØTTKONTROLLEN
www.animalia.no

Beite/binge
Beite/binge-funksjon er et nyttig verktøy for  
å holde oversikt over besetningen både i fjøs 
og på beite. Her kan du både planlegge og 
etterregistrere flytting av dyr. Du kan ta ut 
individlister for hvert enkelt beite, og ha 
dokumentasjon over hvilke dyr som har  
gått på hvilke beiter. Du kan også ta ut egne 
  noteringslister, tilsynsliste og enkelte produk-
sjonsanalyser for hver enkelt beite/binge.

Det første du må gjøre når du skal ta i bruk 
beite/binge-løsningen er å legge inn aktuelle 
beiter og binger som du ønsker å flytte dyr til. 
Du må angi navn, type (binge, innmark, utmark) 
og kan i tillegg fylle ut areal og beskrivelse. 
Beite/bingen settes automatisk som aktiv.

Dersom du flytter en okse som ligger med 
kategori avlsdyr inn til hunndyr med kategori 
avlsdyr eller ungdyr, vil det genereres paring  
i den perioden oksen er i beite/bingen. Det 
samme gjelder dersom kyr flyttes inn til 
avls oksen. For å avslutte en paringsperiode  
må du flytte enten kyr eller oksen ut av bingen. 
Hver gang du prøver å gjøre flyttinger som vil 
starte paringsperioder, får du opp et varsel om 
dette slik at du kan velge å avbryte flyttingen.

Trenger du hjelp når du jobber med beite/binge 
kan du trykke på «Hjelp» i det venstre hjørnet 
på skjermen så kommer du direkte til bruker-
veiledning til beite/binge.

Krysningskalv på beite. Foto: Grethe Ringdal, Animalia

Kvitteringsliste kalving
Når du har notert data og registrert de inn i Storfekjøttkontrollen kan det i mange tilfeller være 
nyttig med en kvitteringsliste på innrapporterte data. Kvitteringsliste kalving viser en liste over  
kyr som har kalvet det året du har valgt i menyen til venstre. Den viser kalvingsdato og kalvings-
vansker, kjønn, hornstatus, fødselsvekt og individnummer på kalven, og hvem som er far til 
kalven. Du finner kvitteringsliste kalving under Rapporter > Kvitteringslister > Kalving.
Du kan også finne en kalvingsliste i Besetning. Hvis du velger rapport «Kalving» istedenfor individ, 
får du opp kuer med kalving, kalvingsdato, kalvingskvansker, individnummer på kalv, og far. Her 
har du også mulighet til å legge til/fjerne kolonner, samt sortere dem i rekkefølgen du ønsker. 
Merk at denne rapporten viser siste kalvingsdato for alle dyr i utvalget, uavhengig av hvilket år  
de har kalvet.

Bønesvegen 70, Torvastad
Tlf. 52 84 67 88

  MAN-FRE 07-17
  LØRDAG 09-14

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

Vi har
eget

verksted og 
delelager!

TENK SIKKERHET VED HÅNDTERING AV STORFE
– Bateman behandlingsbokser og handlingssystemer!
Behandlingsbokser fra kr 25.000,- Kontakt oss for et godt tilbud 

God sommer fra alle oss i Husdyrkontrollen
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I fjøs og beite
Lite fødselvansker
Høye avvennnigsvekter

På fôringslinja
Høy tilvekst
Minimalt med fettavleiring

På slakteriet
Høye slaktevekter
Meget bra klasser
Høy kilopris

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

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

Web: www.charolais.no
Facebook: Norsk Charolais

Når virkeligheten styrer
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Høy kilopris

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

Avlsutvikling
God utvikling på:                          

Høy kilopris

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

Avlsutvikling
God utvikling på:                          
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I regi av TYR Akershus blei det den 6. april danna ei ungdomsgruppe for framtidige 
 kjøttprodusenter her i Akershus. Målet er at ungdommene allerede nå skal begynne  
å bygge nettverk som de kan dra nytte av framover for å tilegne seg mer kunnskap  
om ei næring i sterk vekst og som de ønsker å bli en del av etter hvert.

Framtidas matprodusenter samles for  
å lære mer om storfekjøttproduksjon

Mari Østby og Elisabeth Kluften

I regi av TYR Akershus blei det den 6. april 
danna ei ungdomsgruppe for framtidige 
kjøttprodusenter her i Akershus. Målet er at 
ungdommene allerede nå skal begynne å 
bygge nettverk som de kan dra nytte av 
framover for å tilegne seg mer kunnskap om 
ei næring i sterk vekst og som de ønsker å bli 
en del av etter hvert.

15 stykker i alderen 15 – 21 år, de fleste med 
tette relasjoner til storfe enten i form for 
mjølkeproduksjon eller ammekuproduksjon 
møttes på Østby i Eidsvoll. Tema denne dagen 
var adferd hos storfe og innleder var Elisabeth 

Kluften fra Nortura. Hun hadde satt sammen 
en del plansjer som hun viste, og i samarbeid 
med Ole Lauten som kjører dyrebil for  Nortura, 
fikk de på en god måte formidla hvordan 
storfe kan reagere og hvilke tegn en bør se 
etter for å unngå ubehagelige og til tider 
farlige situasjoner. Alle som har litt kunnskap 
om storfe veit at farlige situasjoner kan 
oppstå i den dagelige håndteringa av disse 
dyra. De kan skje i det dagelige stellet, under 
flytting, ved transport og når de er på beite. 
Siden de oppmøtte hadde god bakgrunn fra 
storfeproduksjon fra før så blei det en god 
 dialog og ikke bare en forelesning. Etterpå  
var vi en tur i fjøset og så på hvordan en med 
enkle grep kan gjøre hverdagen litt tryggere 
for både to og firbeinte.

Vi koste oss med pizza, kaffe og kaker og 
praten rundt bordet kom godt i gang. Alle 
hadde fått med seg hvordan kua av enkelte 
sterke stemmer blir hengt ut som klimafiendt-
lig og det var stor innteresse blant ungdom-
mene for å lære mer om dette. De føler nok 
som oss voksne i denne debatten at her er  
det mye som ikke henger på greip, og det var 
enighet om at det er et tema vi må se nær-
mere på i denne gruppa. Vi var innom både avl 
og dyrevelferd, og dette er også temaer de var 
enige om at ville få mer og mer betydning 
framover. Så dette skal vi også jobbe litt med. 
En annen ting de ville var å dra på fjøsbesøk, 
både hos hverandre og andre steder for å 
sette fokus på spesielle emner.

RASE- OG FYLKESLAG
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Det var en engasjert gjeng ungdommer som koste seg på treff.

Det blei opprettet ei egen gruppe på facebook 
hvor de kan legge ut bilder og stille spørsmål 
og vi skal hjelpe til med å legge til personer 
som kan gi de gode fagelige svara på ting de 
lurer på. Sia vil også bli brukt til å publisere 
møter, fjøsdager, kurs og andre ting som kan 
være av inntresse for denne gruppa.

Før vi skiltes var vi enige om at vi treffes på 
den årlige sommertilstelningen til TYR Akers-
hus og at neste møte i ungdomsgruppa blir i 
midten av august med fjøsbesøk hos Bjørn-
holt i Lørenskog. Det var flere av deltagerne 
som visste om andre som ville være med, 
men som hadde vært forhindret i å møte 
denne gangen.

Vi i styret i TYR Akershus ser enda lysere på 
framtia etter denne fine dagen og gleder oss 
til fortsettelsen.

Alltid der for deg
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DRØV Kraftig 
- med levende gjær

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

• Buffer for å sikre godt vommiljø.

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

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

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

Bestilling: 
Kontakt din 
lokale 
Norgesfôrbedrift

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

Nyhet!
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TYR Innlandet har nå 500 medlemmer fra 
Hedmark og Oppland. Det totalet arealet er 
om lag 2 millioner da og ca. 20 % av total-
arealet i Norge. De fleste ammekubøndene i 
de to fylkene har kyr og kalver og delvis kviger 
på utmark. Tørkeåret 2018 beviste en gang for 
alle hvilket potensial som ligger i utmarka: 
Mens store deler av dyrkamarka ga halv avling 
eller under det, kom kalvene hjem fra utmarka 
like store som i normalår, selv om antall dyr 
på beite var høyere enn vanlig. Veldig mange 
produsenter selger halvparten av kukalvene 
og alle oksekalvene sine om høsten. Utmarka 
er kanskje det viktigste fortrinnet vi har. 

TYR Innlandet

Det er oppunder 38 000 melkekyr i området 
vårt, 25 000 av disse i Oppland. Antall amme-
kyr er nå 26 000, 14 500 av disse i Oppland. 
Men Hedmark har hatt størst vekst de siste 
årene, der mye nok skyldes en offensiv 
fylkesmann i Hedmark, med tidligere avls - 
sjef i TYR, Vegard Urset i spissen.

Veiing
Når tallet på ammeku øker er det ennå vik-
tigere enn før at produsentene ser mulig heter 
for å forbedre produksjonen. Veiing er en 
særdeles viktig del av dette og TYR  Inn landet 
starter et prosjekt i 2019 for at flere skal veie 
dyrene sine ved avvenning (200 dagers vekt) 
og ved 365 dagers alder. Slik får mødrene 
sikrere verdier for mjølkeevne og kalvene for 
tilvekstevne. Vi ønsker å sam arbeide med 
enkeltprodusenter og leveran dører for å vise 
veiing i praksis, med ulike driftsopplegg og 
dyretall. Vi starter høsten 2019. Er det noen 
som ønsker å få ekstra tilskudd til vekt mot  
å vise fram systemet sitt for andre?  
Kontakt Øyvind Nordrum på mobil 970 06 116 
eller TYR-administrasjonen på Hamar. 

Styret i TYR Innlandet tar  signalene 
fra årsmøtet i TYR 2019, om  
å øke bruken av vekt i ammeku-
produksjonen, alvorlig. Det blir 
fokus på vekt registreringer i 2019, 
men også tur til Island for med-
lemmene våre. Hvordan går det 
med de norske anguskalvene som 
ble født på øya i 2018 og 2019?

Flere aktiviteter
Høsten 2019 skal vi altså til Island med 
medlemmene våre. De to siste årene har  
vi besøkt Sveits og Skottland. Da har vi sett  
alt fra beitebasert, ekstensiv drift i Alpene,  
til kraftförbasert og intensiv drift i Skottland. 
Tørkeåret 2019 viste oss at dyrene våre må 
kunne livnære seg av både silo, høy, halm, 
kraftfôr og utmark. Genmaterialet må vel være 
deretter? Slik sett kan det være mye å lære  
av å se på forskjellige forhold i andre land.

Vi har selvsagt årsmøte en gang i året, men 
også julemøter, fagmøter og sommertreff. 
Sommertreffet blir i år 15. juni i Vågå og Lom. 
Da skal vi se på ammekyr på beite, slakte-
modne okser og diverse fjøsløsninger. 
 Området vi skal dekke er veldig stort!  
Vi forsøker derfor å plassere aktiviteter  
i flere deler av de to fylkene. Her er det  
også mye å lære og ingen språkproblemer (!).  
Det viktigste er uansett den sosiale biten.  
Å bli kjent med folk som kanskje ikke bor  
i din egen kommune. 

Da har dyra kommet seg til seters. Foto: Øyvind Nordrum
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Tlf: 74 14 76 00
Mob: 917 27 606
epost: info@forsentralen.no

IMPORTØR

SE VÅRE NYE  NETTSIDER WWW.FORSENTRALEN.NO

PROFESJONELLE BEITEPUSSERE 
OG KANTKLIPPERE

SPESIALIST I LANDSKAPSPLEIE!

Avrundet og praktisk design gir 
høy kapasitet og driftsikkerhet.

Patentert motstål samt spiralrotor 
som gir konstant oppkutting.

Markedets største sortiment av 
beitepussere & kantklippere.

REFERANSER OVER HELE LANDET

KAMPANJE

STORFEKALENDEREN

20
19

  19.–20.06. Styremøte

27.06. Sommertreff TYR Akershus

29.–30.06.  Landbruksmessa i Balsfjord 
TYR Hålogaland deltar på stand.

24.–27.07.  Gladmatfestivalen i Stavanger  
TYR Rogaland deltar på stand

21.08. Styremøte

30.8.–1.9.  Dyregod-dagane i Gjemnes 
Storfeutstilling 
TYR Møre og Romsdal deltar  
på stand 

12.–16.09.  Dyrskun i Seljord  
Storfeutstilling 
Auksjon 
TYR Telemark deltar på stand

20.–22.09.  Midt i Matfatet på Hamar 
Samarbeid med Geno 
TYR Innlandet deltar på stand

16.10. Styremøte

17.10. Ledersamling

1.–3.11.  Agrovisjon i Stavanger 
Storfeutstilling 
Auksjon 
TYR Rogaland deltar på stand

26.11. Styremøte

27.–28.11.  Storfe 2019, Clarion Hotel og 
 Congress, Gardermoen 
TYR deltar med stand

Dessverre er det fortsatt alvorlige ulykker i landbruket, både med ku og 
maskiner. Flere bruker setebelte i traktor, men mange av oss kan bli 
flinkere. Det ser ut til at minilaster/hjullaster i økende grad utgjør en fare 
for oss bønder. Kanskje glemmer vi at disse mas kinene ofte er mye 
smalere, kortere og dår ligere sikret enn en moderne traktor? De har ofte 
relativt stor løfte evne, kombinert med lav vekt. La oss tenke sikkerhet 
for oss selv og de rundt oss i sommer. 

Det ser ut til at vi får en god 1. slått i år, med en god blanding av 
varme, kulde, regn og sol slik at vi får fylt opp igjen fôrlagrene. Vi ønsker 
dere alle en god sommer for folk og fe på inn og utmark.

TYR Innlandet vil arrangere fagtur til Island høsten 2019 –  
mer informasjon kommer.

For styret i TYR Innlandet:  
Styreleder Bent Are Wollan og styremedlem Øyvind Nordrum

TYR Innlandet ønsker å bidra til at flere veier dyra sine.
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Galloway er en ekstensiv/nøysom rase som 
egner seg utmerket til utmarksbeiter, dette gir 
grunnlaget for et fantastisk kjøtt. Rasen er 
godt kjent i utlandet for kjøttkvaliteten. Her 
deler vi litt om erfaringer fra det norske laget.

Når vi driver med Galloway er det lett å utnytte 
klima- og helseeffektene med grasfôrede, 
beitende dyr. Noe av det mest positive er 
helseeffektene med grasfôret kjøtt og høyt 
innholdet av Omega3 *. Kjøttet har et gunstig 
forhold mellom Omega3 og omega6. *
Litt kraftfôr innenfor grensen for «grassfed» 
og godt grovfôr har god effekt på tilvekst og 
fettmarmorering. Slakteklasse R og O + 
oppnås, men det er saftig, smakfullt kjøtt som 
er målet. Galloway er ypperlig rase til denne 
driftsformen. 

Det er kjent at Galloway-rasen gjør det svært 
bra i tester de er med i på. Smak, marmore-
ring, saftighet og mørhet. Eksempelvis på U.S. 
Meat Animal Research Center, ble Galloway- 
biffer sammenlignet med 11 andre raser. 
Galloway scoret her førsteplass på smak, 
andreplass på mørhet og saftighet **.  
I en tysk test vant rasen alle kategorier. ** 

Men hvordan er det her i landet? Tilfeldigvis 
var det levert inn en Wagyu-ku («Kobe») 
sam tidig med slakt av noen Galloway som-
meren 2018. Kjøttskjæreren kom med tilbake-
melding om hvordan marmoreringen var på 
Gallo wayen sammenlignet med Wyagu’en. 
Den Wyagu’en som var innlevert var ikke mer 
marmorert enn Gallowayen. Erfaringene er 
helt entydige: Gode Galloway-dyr gir smakfullt 
kjøtt med en fantastisk marmorering. Det er 
også god erfaring med at kastrater gir gode 
resultater. Først og fremst for å oppnå høyere 
andel intramuskulært fett. Men en grei bi-
effekt er at de også kan gå ute på beite  
i samme flokk som kvigene.

Kjøttkvaliteten til Belted Galloway

RASE- OG FYLKESLAG

Marmorert kjøtt

Hva sier kundene? En konkret uoppfordret 
tilbakemelding: «Nå har mannen og jeg hatt 
biff hver eneste fredagskveld i snart 10 år.  
Vi kjøpte nylig et par indrefileter av dere via 
Reko-ringen Kristiansand. Jeg må bare si  
at dette er det beste kjøttet vi har smakt! Det 
smaker ekstra godt når en vet at dyrevelferden 
også er på topp. Takk for den gode maten og 
for den gode jobben dere gjør med dyrene.» 
 
Vil du lese mer om rasen se http://galloway.
tyr.no/og www.beltedgalloways.co.uk/

Ellers minner laget om at krysning med  
semin fra Galloway inn i andre raser gir lette 
 kalvinger, kollet avkom, livskraftige kalver 
og god dyrehelse. Tre okser i katalogen nå!

*     Viser til dokumentasjon utført av Nofima. 
Ref. link på Galloways hjemmeside.

**  link

Et av fokusområdene til Norsk 
Galloway forening er å få ut 
 informasjon om kjøttkvaliteten  
til rasen og hva man kan gjøre  
for å optimalisere den.

www.nessemaskin.no
Tlf. 57 69 48 00

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

Gjerdeapparat

Secur gjerdeapparat for 230 V 
og batteri. Mange modellar.

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

Kuløftar

Kr 1500,00

Kr 3390,00

Levert kompl. med duk i PVC 
og løftebøylar.
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HEST & HUSDYR
Vi leverer skreddersydd storfeinnredning 

til både nytt og eksisterende fjøs 
           fra  

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

Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende fjøsprat. 
 

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

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

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

Ta kontakt  
for pris.    

ENERETT
FOR 

NORGE

75029 Fuxeen
Eliteokse fra Frankrike. Fuxeen er en «superlett-
kalver», som gir veldig lette  kalver ved fødsel, 
trygg okse til kviger. Gir døtre med meget gode 
moregen skaper, god kalvingsevne og mye mjølk.
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Vi har også en okse som er kjønnsseparert, 
for å gi oksekalver, kontakt raseforeningen 
for mer informasjon.

Må bestilles fra Geno i god tid

For mer informasjon om rasen/foreningen må du gjerne kontakte 
Norsk Blonde d’Aquitaineforening:
Styreleder: Lasse Stær, tlf. 928 13 761 | Kåre Anders Ingeborgrud, tlf. 905 65 296
Lars Arne Bakkken, tlf. 992 71 778 | Magnus Johnsen, tlf. 971 92 068

Foto: TYR
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Dette er nytt

RASE- OG FYLKESLAG

Plutselig var datoen her, som vi hadde ventet på i så lang tid. Den store ku- 
utstillingen Kuisa i Tirol, Østerrike, skulle finne sted. Vi var 15 stykker entusiastiske 
mennesker fra Norsk Tiroler Grauvieh Forening som skulle ta turen ned første 
helga i mai, for at få oppleve verdens største gråfe-utstilling.

Den etterlengtede turen til ku- 
utstillingen Kuisa 2019 i Tyrol

Reisen begynte med at SAS hadde streik, så 
alle kom dessverre ikke ned til Tirol, men vi 
endte opp med at 13 stykker kom frem til 
 Innsbruck. Vi overnattet første natta i 
 Innsbruck, der vi fikk sjå oss litt rundt innen vi 
fortsatte turen til Imst, der utstillinga skulle 
holdes. Vel framme i Imst på fredagskvelden 
ble vi invitert av den østerrikske Tiroler Grauvi-
eh Foreninga til et vernissasje med kunst av 
rasen Tiroler Grauvieh. Det var mange fine 
malerier og fotografier fra kjente kunstnere i 
Østerrike som var utstilt i en stor sal. Vi fikk lyst 
til at kjøpe både det ene og det andre maleriet, 
men etter å ha sett prislappen, ble de hengende 
igjen på veggene, og vi gikk i stedet bort mot 
serveringa der det fantes god mat og drikke.  

Dagen derpå skulle den store ku-utstillinga 
starte. Vi var alle ivrige og forventningsfulle.  

Vi minglet rundt i de ulike stedene der dyra  
sto oppstallet og klare for show. Vi kjøpte oss 
kataloger der info sto om alle dyra som skulle 
inn i ringen og vi tok alle plass på sittebenken 
med hver vår penn i hånden for å skrive 
notater underveis etter hvert som dyra  
ble kåret.

Det var mange ulike grupper som kom inn  
for kåring. Det var flere grupper med kviger, 
likeens var det kyr i ulike aldre, og det var  
også kåring av ku med kalv, kastrater, kalve- 
mønstring og fremvisning av avlsokser. 

Etter mange timer på sittebenken med 
pennen i beredskap og mange fotografier 
senere, var dagens kåring over, men dagens 
program var ikke over for det. Den østerrikske 
Tiroler Grauvieh Foreninga hadde bedt oss på 

middag med underholdning, og det takket  
vi selvfølgelig ja til. Det ble servert en god 
middag og underholdningen var utover  
det vanlige med livemusikk, dans, pisker  
i  musikalsk rytme, økser, høygafler og leder-
hosen. Det blev en veldig artig kveld!

Søndag morgen kom brått på, det ble nemlig 
litt seint for oss alle på lørdagskvelden. 
I dag skulle alle de dyra som ble kåret 
 lørdagen i sina grupper, inn på nytt for  
til slutt å peke ut den endelige vinneren i  
hver gruppe. Atter igjen ble det gjort notater  
i katalogen, og vi satt og veddet om hvilket  
dyr som skulle ta heim den store seieren i sin 
gruppe, men det var vanskelig at velge ut rett 
ku, da alle dyra var så fine! 

En vinner i sin klasse. Her er en av avlsoksene. Foto: Malin Öhlén 
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Tekst: Malin Öhlén

Dagen gikk raskt og plutselig var den over, alle de 400 dyra hadde vært 
inne i ringen i løpet av to dager, og mange rosetter og utmerkelser hadde 
man rukket å dele ut. Vi hadde fått se så mange flotte dyr i deres hjem - 
land, og da vi fikk sjå de høye fjellene i Østerrike, ga det oss en forklaring 
på hvorfor gråfe er så flinke til at ta seg frem i utmarka hjemme i Norge. 
Vi kunne for øvrig også konstatere at i Østerrike er man flinke til å ta 
vare på småskala-landbruket i Alpene. Og man ble imponert over hvor 
rolige dyr det var. Noe hopp og sprett ble det, men ellers gikk alt greit,  
til og med når de spilte livemusikk ved ringen som en avslutnings-
seremoni, gikk de fint i grime. Det var godt miljøtrente dyr!

Dette var en artig og lærerik helg! Vi fikk se så mange flotte dyr og 
hvordan de i Østerrike sjøl bedømmer eksteriør til Tiroler Grauvieh.  
Vi fikk knytte nye kontakter oss imellom i Norsk Tiroler Grauvieh 
Forening, men også lære å kjenne nye ansikter fra Danmark og 
selvfølgelig fra Østerrike, som driver mye med gråfe. Vi så også at det 
hengte plakater av gråfe fra norske gårder i den store matsalen på 
utstillinga, og jeg ble veldig stolt og glad da et bilde jeg hadde tatt av 
en av våre kviger på gården hjemme, var en av vinnerne i en stor 
fotokonkurranse som den østerrikske Tiroler Grauvieh Foreninga 
hadde arrangert. Så det var en del norske gråfe som også deltok 
under Kuisa 2019, kan man si!

Det blir kanskje flere turer til Østerrike med Norsk Tiroler Grauvieh 
Forening som arrangør av reisen. Det snakkes om en mulig tur høsten 
2020 når dyra tas ned fra fjellene; det er en stor folkefest som heter 
Viehscheid. Det tror vi kan bli en artig og interessant tur, så hold 
øynene oppe for kommende informasjon for den som er interessert 
på Norsk Tiroler Grauvieh Forenings hjemmeside.  

Takk til Norsk Tiroler Grauvieh Forening for vel planlagt tur!

Fra kåring av ku med kalv. Foto: Malin Öhlén 

STORFE
2 0 1 9

27.-28. november 2019

www.storfe2019.no

Du kan også følge oss på
facebook.com/storfe2019

å melde deg på nå !
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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

Nå kan du utvide  
sikkerheten i fjøset 
med SafeGuard

– lav investering med høy sikkerhet!

• Fleksibel løsning som kan bygges i ulike versjoner   
 og sammen med annen type utstyr på markedet
• Inntil to personalinnganger og to frittstående gjerder
• Dobbeltsikret tilbakestilling av systemet etter driftsstans
• Servicebryter for utførelse av raske arbeidsoppgaver  
 (max 30 minutter) i «rød sone»
• All betjening kan utføres av én person
• Markedets beste HMS løsning for sikring av din fôrsentral,   
 sertifisert ihht EU-direktiv 2006/42/EC samt  
 NS-EN ISO 13849-1:2015 og EN ISO 13857:2008

Les mer om SafeGuard på www.fjossystemer.no

Nyhet!
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BESETNINGSANNONSER
Aberdeen Angus
Høystad Angus
Svein Eberhard Østmoe
Hammarvegen 27
2480 Koppang
Telefon: 907 94 273     
     
Høystad Angus er på Facebook

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

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

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

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

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

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

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

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

Charolais
Nyheim Charolais
Bertil Nyheim og Kristine Fagerland
  7944 Indre Nærøy
Telefon: 951 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

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

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

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

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

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

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

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

Bingesponsorer på Staur

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

www.ifor-williams.no
tlf. 62  34  41 41

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

Fjøssystemer 
tlf. 61 28 35 00

Fatland v/Axel Dønnum  
tlf. 976 92 650

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

e-post: animalia@animalia.no

Vardevegen 50, 2072 Dal
tlf. 63 97 70 10

e-post: furuseth@furuseth.no

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

www.norgesfor.no

Tlf. 63 94 39 00

www.sisuhestoghusdyr.no
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Langsiktighet, 
sikkerhet og 
best økonomi
Enten du er storfeprodusent med 2 års 
produksjonssyklus eller kyllingprodusent med 30 
dagers oppforingstid, så ligger det et langsiktig 
perspektiv bak investeringene dine.

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

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

Hodeløfter for
innlegg av bolus

To rør i innfestning

gir styrke og stabilitet

    Telefon: 69 12 68 00
www.bbagro.no

BBagro-hekken

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

Sikkerhet satt
i system

Fanghekk ROBUST!
For hornede dyr.

Returadresse: TYR, Storhamargata 44, 2317 Hamar


