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Sensommerord
Erling Gresseth
Styreleder TYR

Sommeren 2019 går snart inn i historiebøkene.
Den vil bli husket som en sommer som var
enklere enn sommeren 2018. Meldingene fra
hele landet sier at slåtten har vært god og at
det ikke er bekymring for om dyra skal ha nok
mat til vinteren. Også på Hedmarken meldes
det om god slått, og kvaliteten testoksene skal
få servert utover vinteren ser også ut som om
den er god – fôranalysen er ikke klar i skrivende stund.
Med dette som bakgrunn var det trist å lese
i Nationen 6. august om ammekubonden på
Østlandet som stadig hetses fordi han ble
tvunget til å slakte dyr på grunn av tørken i
fjor. Folk mener han bare kunne raspet noe
lauv, eller slått i utmarka så hadde han berget
alle dyra. Dette er nok et bevis på hvor stor
avstanden har blitt mellom forbruker og oss
som produserer mat. Det er viktig at TYR som
organisasjon – og vi som enkelt medlemmer,
gjør så godt vi kan for å spre kunnskap.
Faktabasert, god kunnskap om produksjonen
vår spesielt og matproduksjon generelt.
En annen sak som var svært gledelig i
sommer, er samarbeidet mellom TYR, Norges
Bondelag og Friluftslivets organisasjoner.
Dette er en videreføring av det som vi startet
i fjor høst.
Dette var så positivt at flere andre organisasjoner som Geno, Tine og Norsk Bonde- og
Småbrukarlag også ønsket å være med. Hen
sikten med samarbeidet er å nå ut til flest mulig
– også utenfor landbruket med hvordan en skal
opptre i områder med beitende storfe. Frilufts
livets organisasjoner er en samleorganisasjon
for store organisasjoner som Norges Jeger- og
Fiskerforbund, Norges Orienteringsforbund og
flere. Plakater med kuvettregler ble produsert
– og disse kan bestilles gratis i nettbutikken
til Norges Bondelag. Budskapet er spredd i
sosialemedier, aviser, NRK nett og radio osv.
– og samarbeidet fortsetter. Dette er bra!
I forrige TYR-Magasin kommenterte og
skrev jeg litt om det nye klassifiserings
systemet for storfekjøtt. Denne saken følges
tett, og som kjent har TYR krevd nedskjærings
forsøk. Dette har vi blitt lovd at skulle gjøres,
men foreløpig må vi vente litt til på grunn av
innføring av nytt klassifiseringssystem på gris.

Riktig verdisetting av slakt gjennom klassifi
sering er en selvfølge og vi kommer ikke til
«å slippe ballen» på dette.
TYR har også vært tydelig på at dersom
det er slik at tidligere benyttet system med
subjektiv klassifisering, har fungert slik at noen
har fått for mye betalt og noen har fått for lite
betalt, må dette også kommuniseres.
TYR registrerer dessuten at utbetalings
prisen på storfeslakt er redusert vesentlig mer
enn det som det er endringer i klassifiseringssystemet. Dette er svært beklagelig, og TYR vil
be om ytterligere dokumentasjon for bakgrunn
for disse endringene.
Det må være grunn til å stille spørsmål om
markedsføringen av storfekjøtt fra ammekuproduksjonen, som produksjonsform har
mange av de elementene som etterspørres
bl.a. av dyrevelferdsorganisasjonene, er god
nok. Ku med kalv på beite er et slikt eksempel.
Ellers ser vi at prisen på fôringskalv går ned
og at det er for lite norsk storfekjøtt i markedet.
Dette er for så vidt ikke uventet etter som
meren i fjor hvor det ble slaktet flere dyr enn
vanlig, samt at det totale mordyrtallet ble
redusert. TYR varslet at dette kom til å skje.
Per mars 2019 var det om lag 2000 færre
mordyr storfe enn per mars 2018, og enda
har vi ikke sett konsekvensen av hvordan en
reduksjon på om lag 100 millioner melkeliter
vil påvirke mordyrtallet
Flyskam og kjøttskam
Dette er de nye ordene vi møter i hverdagen.
Det skrives side opp og side ned på hva du må
skamme deg over hvis du skal bidra til å redde
klimaet.
Å spise kjøtt er skam. De som mener dette
har liten kunnskap om hvordan moder jord
gjennom millioner av år har utviklet seg. Det
må være en sammenheng mellom der land
jorden er mest grønn, og der det finnes
drøvtyggere med fire mager som kan omdanne
det grønne til mat for bl.a. mennesker.
Flyselskapene lever av å forflytte millioner
av personer rundt omkring i verden. For at de
som reiser med fly ikke skal føle SKAM med
å bidra til å slippe ut CO2 ved å forbrenne
karbon, annonserer nå flyselskapene at de ikke
skal servere kjøtt om bord. Dette er igjen en
bekreftelse på at det er nødvending å stå opp
for og forsvare norsk storfekjøttproduksjon.
Som leder i TYR vil jeg ønske alle lykke
til med avslutning av beitesesongen. Husk
å varsle nabo’n når du skiller ku og kalv om
at det kan bli noe lyd.
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Utendørs komfort
inne i fjøset!

FS VELFERD

Med FS Komfort liggebåsbøyler i plast og gummi i kombinasjon med
FS Komfort gummimadrass får kua en liggebås med unikt komfortnivå

10 års
garanti!

• Ingen deler i stål som kan forårsake
skader og slag når kua skal legge eller
reise seg
• Bøylen gir etter når kua legger seg
inntil den, optimal liggestilling uten
ubehag
• Nakkebom med fleksibel innfesting
i gummi, demper og gir etter,
skånsomt mot kuas nakke
Bøylen tilpasses størrelsen på hver enkelt ku, og
oppfordrer kua til å ligge riktig, og i lengre perioder.

Ny
he
t

!

FS Komfort liggebåsbøyler maksimerer kukomforten,
forbedrer sikkerheten og øker ytelsen.

• Klø-kloss i gummi på alle bøyler – økt
velvære på båsnivå
• FS Komfort liggebåsbøyler leveres
i rød, blå og grønn farge
• FS Komfort gummimadrass med
skumfyll med integrert brystplank
i gummi, gir kua mulighet til naturlig
liggestilling
• Økt liggetid og minimalt med sår og
skader på kne og haser – mer melk
på tanken

FS Komfort etefront Evolve, gi kua full frihet ved
fôrbrettet – større fôropptak – mer melk på tanken!

FS Komfort gummimadrass med skumfyll, leveres
med skjult puslekant for sømløs overflate.

• FS Komfort liggebåsbøyler og
FS Komfort gummimadrasser har
10 års garanti

www.fjossystemer.no

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

Nye ansikter
hos TYR

Foto: Privat

Både fagkonsulent avl Solvei Cottis
Hoff og administrasjons og prosjektansvarlig Christina Blakstad skal ut i
svangerskapspermisjon nå i høst, og da
må vi ha inn vikarer:

– Når vettet forsvinn
og hjartet tek over …
Slik starta Eline Bergquist
innlegget sitt i facebookgruppa
Nettverk for kvinnelige bønder.
Eline og mannen Tom Roger Jenssen driver
storfekjøttproduksjon med Hereford på Sørra
i Sandnessjøen. Besetningen teller 15 mordyr,
og det vanlige er at alle kalver selges om
høsten. Men så var det Jonas da…
28. februar i vinter var det kalving hos Eline
og Tom Roger. Kua som skulle kalve hadde
tapt seg en del i drektigheten, men kalvinga
gikk fint. Men de la merke til at den nyfødte
kalven rista veldig på hodet og at han slet
med balansen.
– Hovudet hans rista som om han hadde
parkinsonisme. Eg fekk dyrlegen til å sjå på
han, og då gav ho ha ei vitaminsprøyte. Då
slutta skjelvinga, men hovudet er alltid på
skakke. Han er veldig sjarmerande, seier
Bergquist.
Jonas er fortsatt liten, og han har fortsatt
hodet på skakke. Han er heller ikke noe ivrig
på å leke med de andre kalvene. Men alle er
snille med den hjerneskadde kalven – ingen
kyr dytter om han kommer for nær og de
andre kalvene lar han være i fred.
På grunn av at mora fikk jurbetennelse

WWW.TYR.NO

For Solvei kommer Johanna Aglen.
Johanna er 24 år og har i likhet med
mange av oss i TYR, en master i
husdyrvitenskap. Hun har arbeids
erfaring fra blant annet ammekufjøs og
hundesenter. Masteroppgaven hennes
omhandlet fruktbarhet på NRF.
Johanna er ei blid og positiv jente som
vi gleder oss til å bli bedre kjent med.

etter fødselen ble de dessuten nødt til å flaske
opp Jonas, og dette har selvsagt gjort han
enda tryggere på mennesker – så roper de
på Jonas, så svarer han.
– I tillegg er han litt «careless». Han går
mykje for seg sjølv, og held seg ikkje i flokk
på den måten dei andre gjer. Me fôra dei
med rundballar her om dagen, og då kom
alle utanom Jonas. Han stod for seg sjølv
i skogkanten og åt, seier Bergquist.
Lokalkjendis
Hele Jonas skiller seg fra de andre – både
på grunn av hodet på skakke, men også fordi
han er mindre enn de andre kalvene. Kalver
som er født to måneder senere enn Jonas er
nå større enn han. I Sandnessjøen vet nå alle
hvem Jonas er.
Eline og Tom Roger syntes ikke denne
kalven kunne selges slik som de gjør med
kalvene sine om høsten – så han skal få bli.
Det blir spennende å se hvordan dette går
etter hvert som han blir eldre. Men han skal
få slippe å venne seg til et nytt miljø – og
i avlen skal han selvsagt ikke.
Bergquist forteller at de har fått noen
meldinger om at det er synd på kalven, men
Jonas er en helt fungerende kalv som klarer
seg godt. Han er bare ikke helt som alle andre!

For Christina kommer Veronica Fjeld
Sørensen. Veronica er 40 år. Hun er
blant annet ammekuprodusent på
Gjøvik, har fullført Biffakademi og
er tilittsvalgt i Felleskjøpet. Veronica
kommer fra stilling som kategorisjef
i Natre Vinduer AS på Biri. Veronica er
en ryddig dame med stor tro på storfekjøttproduksjonen, som vi gleder oss
til å få med på laget.
For øvrig er bemanningen på kontoret
og på teststasjonen lik.
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KLIMA
AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLEN

Klimagasser – hva er det?
Hvor kommer de fra?
Teksten nedenfor er delvis
gjengitt fra www.landbruk.no
Klimagasser har vi alle hørt
om, og vi vet til og med hva
de heter. Men, hva er egentlig
forskjellen på de ulike klimagassene?
Tekst: Guro Alderslyst

Karbon
Karbon og CO2 omtales ofte om hverandre,
men det er ikke det samme. Karbon er ikke en
klimagass, men et grunnstoff på lik linje med
oksygen, hydrogen, gull og kobber. Rent
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karbon forekommer i naturen som diamanter.
Kull består hovedsakelig av karbon. I olje
og naturgass er karbon bundet til andre
grunnstoffer som hydrogen. Karbon er også
en vesentlig del av nesten alle levende
organismer, også oss mennesker.
Karbondioksid (CO2)
Karbondioksid (CO2) er en gass der karbon
er bundet til oksygen. Ved forbrenning av ved,
kull eller olje reagerer karbonforbindelsene
med oksygen fra lufta og danner blant annet
gassen CO2. Den samme prosessen skjer
hos mennesker og dyr som puster inn
oksygen og omdanner det til CO2.
CO2 utgjør over 80 % av de årlige klima
gassutslippene i Norge og har en levetid på
flere hundre år i atmosfæren.

Metan
Metan (CH4) er en gass som dannes ved at
bakterier bryter ned organisk materiale uten at
det er oksygen til stede. Metan oppstår derfor
naturlig i myrer og sumper og i fordøyelsesprosessen til drøvtyggere. Metan er den
viktigste bestanddelen i naturgass.
Metan er 28 ganger mer effektiv bidrags
yter til drivhuseffekten enn karbondioksid,
men har en kort levetid på bare 12 år i
atmosfæren.
Metan står for litt under 10 % av klimagassutslippene i Norge.
Lystgass
Lystgass (N2O) er en gass der nitrogen er
bundet til oksygen. Nitrogengass (N2) er en
viktig bestanddel i lufta, og nitrogen inngår

AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLEN KLIMA
i viktige kretsløp som næring til planter. Lystgass dannes når bakterier
omdanner nitrogenforbindelser, både med og uten tilgang på luft.
Lystgass er en 265 ganger sterkere klimagass enn CO2, og har en
levetid på 120 år i atmosfæren.
Lystgass står for ca 5 prosent av klimagassutslippene i Norge.
Vi merker allerede konsekvensene og klimautfordringene vi står
ovenfor på grunn av store utslipp av klimagasser.
En klimagass er en gass som bidrar til økt oppvarming av atmosfæren, jordoverflata og havene. Sola sender kontinuerlig varmestråler mot
jorda og jorda sender en del av dem tilbake til atmosfæren. Men, noen
gasser holder på varmestrålene slik at de ikke sendes ut av atmosfæren, men blir igjen på jorda. Denne prosessen kalles drivhuseffekten.
Drivhuseffekten holder jorda varm
Drivhuseffekten er ikke farlig i seg selv, men en naturlig prosess
som holder jorda og atmosfæren vår varm. Uten drivhuseffekten ville
verdenshavene være dekket av is og store områder ville vært for kalde
til å bo på. I dag er gjennomsnittstemperaturen på jorda rundt 15 °C.
Uten drivhuseffekten ville gjennomsnittstemperaturen på jorda
vært ÷19 °C.
Dagens klimaproblemer oppstår fordi vi i dag har en for høy
konsentrasjon av klimagasser i atmosfæren som holder igjen
på varmen. Og dermed varmes jorda opp.
Klimagassene er en viktig del
av det naturlige kretsløpet
De vanligste klimagassene er vanndamp (H2O), karbondioksid (CO2),
metan (CH4) og lystgass (N2O). Alle er naturlige gasser som er en
nødvendig del av atmosfæren.
Karbondioksid (CO2), den mest kjente klimagassen, sørger både
for at temperaturen er levelig på jorda gjennom drivhuseffekten og
gir samtidig karbon til livsviktige prosesser som fotosyntesen.
I løpet av flere tusen år har konsentrasjonen av klimagassene vært
stabil. Men, det endret seg dramatisk fra den industrielle revolusjon
fra midten av 1700-tallet.
Etter ca. 1750 har konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren økt med
omtrent 45 prosent. Dagens konsentrasjon av CO2 er den høyeste på
minst 800 000 år.
Dagens klimaproblem har oppstått fordi menneskelig utslipp av
klimagasser kommer i tillegg til de naturlige utslippene. Da blir det
sluppet ut mer enn det naturen greier å fange opp og drivhuseffekten
forsterkes.
Ifølge FNs klimapanel har vi bare 11 år på å unngå en global klima
katastofe. Men, hvordan har vi egentlig havnet i denne situasjonen?
Den femte hovedrapporten fra FNs klimapanel konkluderer med at
klimagassutslippene har ført til gradvis varmere hav, mindre snø og is
og høyere globalt havnivå.
Høyeste CO2-konsentrasjon i atmosfæren på 800 000 år
I flere tusen år var konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren relativt stabil.
Det var tilnærmet balanse mellom den mengden CO2 som ble tilført
atmosfæren og den som ble tatt ut gjennom fotosyntese og lagring
i biomasse og jordsmonn.
Kort og langt karbonkretsløp
CO2 er en viktig bestanddel av det globale karbonkretsløpet. FNs klima
panel deler det globale karbonkretsløpet i et kort og et langt kretsløp.
❯❯❯
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Det lange kretsløpet lagrer karbon i bergmasser og sedimenter. Det er karbon som
ligger lagret i mange tusen år og som vi
henter opp som olje, naturgass og kull.
Det korte og raske kretsløpet lagrer karbon
i atmosfæren, hav, planter, dyr og mennesker.
Matproduksjon inngår dermed i det korte
kretsløpet.
Det er lite utveksling mellom de to karbonkretsløpene fra naturens side. FNs klimapanel
sier at temperaturendringene i all hovedsak
skyldes at vi har overført karbon fra det lange
kretsløpet inn i det korte.
For å løse klimautfordringen må vi derfor
redusere tilførselen av karbon fra det lange
kretsløpet inn i det korte.
Utslippene av fossil CO2 må reduseres
kraftig. Hvert eneste tonn CO2 som slippes
ut forblir i atmosfæren i hundrevis av år og
bidrar til oppvarming. Samtidig må vi redusere
avskogingen og sikre en god forvaltning av
det korte kretsløpet. I Parisavtalen har landene
blitt enige om at det i andre halvdel av dette
århundret skal være balanse mellom men
neskeskapte utslipp og opptak av klimagasser.
Landbruket
Mens Norges totale utslipp øker er det en
næring som fortsetter å redusere utslippene,
samtidig som den binder karbon i jord og
skog. Det norske landbruket!
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Landbruket står for omtrent 8 prosent
av Norges totale utslipp. Omtrent halvparten
kommer fra fordøyelsessystemet til drøv
tyggerne. Dette er naturlige og biologiskeprosesser, og dermed vanskeligere å kontrollere.
Men på tross av dette skal også landbruket
bidra i klimadugnaden. Det er flere spennende
forskningsprosjekter på gang om hvordan er
kan redusere utslippene fra norsk landbruk.
Siden 1990 har norsk landbruk kuttet utslip
pene sine med 5 %. En forventer også ytter
ligere kutt de kommende årene på grunn av
de prosjekter som er i gang og økt kunnskap
hos den menige bonde. Dessuten er det viktig
å huske at landbruket ikke bare slipper ut
klimagasser, men er en svært viktig bidrags
yter for å binde dem – for eksempel ved aktiv
beitebruk. Landbruket produserer mat ved
hjelp av fotosyntesen – og det er ingen mer
effektiv fangst og lagringsteknologi for
klimagasser enn naturens egen!
Forskning viser at både skog og gress
binder mer karbon når det forvaltes. Den
norske skogen binder alene 60 prosent av
Norges totale utslipp.
Kunnskap er avgjørende verktøy for en
klimavennlig matproduksjon som mulig.
Det må ikke bare bonden innse, men også
politikerne og forbrukeren. På den måten
kan vi produsere mat fra norsk landbruk
på en god og bærekraftig måte.

Vi skal ta godt vare på dyra våre og passe
på dem også på beite.
– Forskning og kunnskapsutvikling er et
av landbrukets viktige verktøy for å utvikle
en bærekraftig matproduksjon med så lave
klimagassutslipp som mulig, så her må
politikerne bare åpne lommeboka,
avslutter han.
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Klimasmart Landbruk
FN’s klimapanel anslår at den globale matproduksjonen kan bli redusert med inntil
to prosent hvert tiår, samtidig som behovet for mat øker med 14 prosent.

Tekst: Guro Alderslyst

Skal verdenssamfunnet ha mulighet til å øke
matproduksjonen må alle tilgjengelige ressurser tas i bruk, og produksjonen må være tilpasset de naturgitte forholdene. Samtidig må
fremtidens matproduksjon gjøres enda mer
klimaeffektiv enn i dag.
Norsk jordbruk er i dag en av verdens mest
klimasmarte matprodusenter. Som en av få
næringer har jordbruket kuttet klimagass
utslippene over flere tiår – med 5,3 % siden
1990. Viktige suksessfaktorer har vært
systematisk og langsiktig avlsarbeid, god
dyrehelse, fôrutvikling samt mer treffsikker
gjødsling.
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Dette har skjedd til tross for at det ikke har
vært gjort et systematisk arbeid med klima
som mål. Da avlsarbeidet startet for 80 år
siden var det effektivisering og økt mat
produksjon som sto på dagsorden – klima
effektivitet ble en «bonus». Kontinuerlig
forbedring, økt kunnskap og bedre teknologi
vil bidra til ytterligere utslippsreduksjoner.
Men for å sikre at næringen tar ut sitt fulle
potensial til klimaforbedringer er det nød
vendig med innsats som rettes spesifikt
mot å klimaoptimalisere matproduksjonen.
Det er behov for mer kunnskap om klima
effekt og tiltakskostnad for potensialet for
klimaoptimalisering av norsk landbruk.
Prosjektet Klimasmart Landbruk er et svar
på dette og skal bidra til systematisering av

klimaarbeidet i landbruket. En samlet næring
vil med prosjektet tilrettelegge for mer klimaeffektiv norsk matproduksjon. Dette arbeidet
vil først og fremst skje gjennom utvikling av
bedre systemer for dokumentasjon og beregning av potensialet for redusert klimaavtrykk
på hvert enkelt gårdsbruk, samt bedre tilrettelegging for deling av kunnskap i næringen.
Prosjketet eies av Landbrukets Klimaselskap
SA. Et samvirke som i dag er eid av Norges
Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving, TINE,
Nortura, Felleskjøpet Agri, Gartnerhallen, TYR,
GENO, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
(KLF), Norsk Bonde- og Småbrukarlag, HOFF,
Norsk Sau og Geit, Q-meieriene, Norgesfôr,
Felleskjøpet Rogaland Agder og Fiskå Mølle.
Det er stor variasjon fra gårdsbruk til

AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLEN KLIMA

gårdsbruk hvilke klimagrep som passer.
I tillegg registreres ikke de fleste klimagrep
som i dag gjøres på norske gårdsbruk.
Klimasmart Landbruk har som formål å
utvikle et nytt system og verktøy for å beregne
klimaavtrykk og registrere klimakutt tilpasset
hvert enkelt gårdsbruk, både med hensyn til
produksjon og størrelse. Verktøyet skal være
grunnlaget for effektiv og målrettet beslutningsstøtte for å ta gode klimavalg tilpasset
det enkelte gårdsbruk. Godt etablerte sys
temer for data og dokumentasjon i norsk
landbruk gir mulighet for å utvikle et be
regningsverktøy for klimakutt som er anerkjent internasjonalt, og kan gjøre norsk
landbruk til klimaspydspiss.
Status for utviklingsarbeid landbrukets
klimakalkulator
Arbeidet med datainnsamling for å utvikle en
klimakalkulator for landbruket er godt i gang.
Dataflyt i Landbruket er innleid for å drive
utviklingsarbeidet i samarbeid med TINE,
Nortura, Felleskjøpet Agri og Norsk Landbruksrådgiving. Arbeidet med å teste dataflyten for
melkeku og jord/plantedata er i gang. Når det
gjelder ammeku(storfekjøttproduksjon) regner
en med at dette arbeidet skal være klart mot
årsskiftet 2019/20 – NMBU og Animalia er
viktige biodragsytere her.
Kompetansebygging om klimasmart
landbruk
Våren 2017 startet porsjektert Jakten på
100 klimaløsninger i landbruket. En kampanje
med formål å samle inn og dele kunnskap
om klimaløsninger i landbruket. Jakten har
engasjert både bønder, rådgivere, forskere,
miljøvernere og politikere. På www.klima
smartlandbruk.no kan du lese flere gode tips.

Det er også utarbeidet en første modul for
klimautdanning av rådgivere i landbruket og
det er utført flere samlinger med svært god
oppslutning.
Klimatilpasning
Konsekvensene av klimaendringene kan bli
alvorlige selv om verdens utslipp reduseres
i henhold til klimaavtalen i Paris. For det
norske klimaet betyr dette høyere temperatur
og mer nedbør. Landbruket, både globalt og
i Norge, må tilpasse seg et endret klima for
å kunne opprettholde matproduksjonen.
I rapporten «Landbruk og klimaendringer
(PDF, 5MB)» konkluderer et bredt sammensatt
utvalg likevel med at norsk landbruk likevel
sannsynligvis er bedre rustet enn de fleste
land til å mestre dette fordi vi har god tilgang
på ressurser, solid kunnskapsgrunnlag og en
godt organisert forvaltning. Utvalget peker på
at et endret klima kan gi nye muligheter for
produksjon som bøndene vil utnytte, men
endringen vil også medføre stor usikkerhet.
Utvikling av både tilpasset teknologi,
forskningsbasert og praktisk agronomisk
kunnskap er en forutsetning for å lykkes under
mer krevende forhold.
I rapporten «Landbruk og klimaendringer»
peker utvalget særlig på følgende problem
stillinger:
• Overvannshåndtering i jordbruket kan bli
mer krevende ved økende nedbør. Det bør
utarbeides metodikk for hydrologisk risikoplan i jordbrukslandskapet for bedre kontroll
med vann og erosjonssikring av arealene.
• Bedre drenering av jordbruksareal har
direkte effekt på produksjonsmuligheter og
er en forutsetning for sikker matproduksjon.

• Å beskytte og bevare jordressursene og
produksjonsgrunnlaget er en viktig del av
tilpasningsarbeidet for å sikre mulighetene
for stabil matproduksjon. Forbedret høydekartlegging kan gi grunnlag for nye risikokart
for skred, ras, hydrologiske strømningsveier
til bruk i tilpasningsarbeidet.
• Våtere forhold skaper behov for å forsterke
dagens miljøtiltak for fortsatt å kunne
oppfylle målet om vannkvalitet i vass
dragene.
• Endringer i vekstsesongens lengde, nedbør
og temperaturforhold kan gi endringer
i vekstvalg og høsteregimer og behov for
driftsmessige, agronomiske tilpasninger
av f.eks. jordarbeiding, gjødsling, både
tidspunkt og mengder, justering av normer,
optimalisering av gjødselplassering, økt bruk
av delt gjødsling, presisjonsgjødsling,
spredemetoder for husdyrgjødsel tilpasset
våte forhold.
• For å hindre spredning av ulike planteskadegjørere er det behov for overvåking- og
beslutningsstøtte om tiltak og gode
varslingsrutiner. Det bør utvikles systemer
med fortløpende risikoanalyser for nye
skadegjørere og for skadegjørere som
kan få større betydning ved endret klima.
• Den genetiske variasjonen i kulturplanter
kan inneholde løsninger på framtidige
utfordringer knyttet til matproduksjon.
Foredling for endrede produksjonsforhold,
inkludert plantehelse er viktige og nødven
dige tilpasningstiltak.
For mer informasjon kan
prosjektleder Tony Barman kontaktes
tony.barman@klimasmartlandbruk.no
eller tlf: 902 022 13

TENK SIKKERHET VED HÅNDTERING AV STORFE
– Bateman behandlingsbokser og handlingssystemer!
Behandlingsbokser fra kr 25.000,- Kontakt oss for et godt tilbud
VI HAR GODE PRISER
PÅ TRU-TEST VEIEUTSTYR.

Passer til alle Batemans behandlingsbokser for storfe og sau!

WWW.TYR.NO

Bønesvegen 70, Torvastad
Tlf. 52 84 67 88
MAN-FRE 07-17
LØRDAG 09-14

Vi har
eget
verksted og
delelager!
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En viktig avtale for jordbruket
og for Norge!
Klimaavtalen for jordbruket er
en viktig plattform for norsk
mat og landbruk. Den gir oss
forutsigbarhet i videre klima
arbeid og setter et endelig
punktum for debatten om kua
som klimasynder.

Tekst: Sigrid Hjørnegård
Generalsekretær
Norges Bondelag

Jeg har vært opptatt av klima og miljø hele
livet mitt. Nå bor jeg på en gård hvor vi
produserer korn og frø. Jeg tror alle hadde
hatt godt av å følge den thrilleren som utspiller seg hvert år fra våronna starter og til
avlinga skal høstes. Det å kjenne på gleden
over ei god værmelding som gir visshet om at
det er godt matkorn som skal treskes, eller å
ta del i skuffelsen som brer seg når yr.no ikke
viser anna enn regnvær på langtidsvarselet,
samme uka som graset skulle kommet i hus.
Vær og klima engasjerer i næringa vår, det har
det alltid gjort og det vil det alltid gjøre.
Nettopp derfor har jeg og mange med meg
opplevd det overdrevne fokuset på kua som
klimasynder som både tungt og urettferdig.
Berger vi virkelig klimaet ved å slakte kua?
Signeringen av klimaavtalen mellom
regjeringa og jordbruket setter etter min
mening et endelig punktum for denne debatten. Avtalen slår fast at jordbruket er en del av
klimaløsningen. Den legger like stor vekt på
kutting av klimagassutslipp som opptak av
karbon, og den anerkjenner at økt import av
mat ikke er en klimaløsning. Den slår fast at
det er forskjell på fossile utslipp og utslipp fra
biologiske prosesser og anerkjenner stortingsflertallet som har slått fast at utslipp fra
biologiske prosesser ikke skal avgiftsbelegges.
Gjennom avtalen har vi og regjeringa
forpliktet oss til å redusere klimagassutslip
pene og øke karbonopptaket med 5 mill. tonn
CO2-ekv. innen 2030. Men hva innebærer
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Foto: Guro Alderslyst

avtalen for bonden? Først og fremst gir den
økt tyngde til de mange klimasatsingene som
vi allerede er godt i gang med i næringa.
Arbeidet med å øke kvaliteten på graset vårt er
en viktig satsing, som både ganger klimaet og
lommeboka. Bedre dyrehelse og tiltak for god
agronomi likeså. Bønder har over lang tid
jobba for å kaste ut oljefyren, både fra fjøs og
gartnerier. Framover blir utvikling og bruk av
flere nullutslippsmaskiner og økt bruk av
biodrivstoff viktig for å nå målet om et fossilfritt landbruk. Forskning og utvikling vil skape
nye og banebrytende klimaløsninger innen
fôring og avl, som vil bidra til betydelige
klimagasskutt langt utenfor Norges landegrenser dersom vi lykkes. Utviklinga av landbrukets
klimakalkulator vil gjøre det mulig for hver
enkelt bonde å få klimaregnskapet for eget

gårdsbruk og identifisere potensial for klimagasskutt. Gjennom oppfølginga av avtalen skal
alle utslippskutt bli bokført i regnskapet slik
at vi får klimakred for den innsatsen vi gjør.
Avtalen slår også fast at vi jevnlig skal vurdere
aktuelle virkemidler for å styrke klimaarbeidet i
jordbruket, og til dere politikere der ute kan jeg
love at Bondelaget vil kjenne sin besøkelsestid. Er det ikke på høy tid med en klimafondsordning i jordbruket og en støtteordning for de
som jobber for å øke karbonopptaket i jorda?
Jordbrukets klimaavtale gir oss en viktig
plattform å stå på i vårt videre arbeid for å
kutte klimagassutslipp og øke karbonopptaket.
Det er en viktig avtale for næringa og en viktig
avtale for Norge, som vi må alle bidra for at vi
lykkes med å innfri. På tide å brette opp erma!

DeLaval 4-rørs teleskopgrind

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 sikkerhetsfangfronter

DeLaval port i bue

DeLaval behandlingsfront
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Foto: Julie Vagaasar

Refordeling, men ingen
rekanalisering
Fallet i antall melkekyr de siste tiårene er mer enn kompensert gjennom vekst i ammekyr.
Det innbærer en refordeling av mordyrene i Norge. Hvilke områder har tjent og hvilke har
tapt, og hva har dette betydd for avgangen av jordbruksareal?
Vilde Haarsaker, prosjektleder i AgriAnalyse
Christian Antom Smedshaug, daglig leder Agri Analyse

De siste ti årene har antall melkekyr falt
i samtlige fylker, totalt med ca. 30 000 dyr i
perioden 2008 – 2017. Samtidig har antall
ammekyr økt, så det samlede tallet på mordyr
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av storfe i Norge er noe, men ikke vesentlig
større enn det var for ti år siden.
Den målrettede politiske satsingen
for å styrke ammekuproduksjonen har

vært en mulighet som mange fylker har
ønsket seg for å kunne kompensere fallet
i antall melkekyr. Likevel, innenfor en ganske
stabil storfebestand har det vært geografiske

KLIMA
forskyvninger som har resultert i vinnere og
tapere. I praksis er 30 000 mordyr refordelt.
Etter flere år med underdekning av norsk
storfekjøtt er vi i ferd med å nå markeds
balanse og begrense mengden storfekjøtt
som importeres utover importkvotene.
Spørsmålet er nå hvor de nye ammekyrne har
havnet. Svaret i stort er at to tredjedeler av de
nye ammekyrne i perioden 2008 til 2017 har
havnet i fire fylker: flest i Oppland (20 prosent)
og Rogaland (18 prosent), og dernest
Nord-Trøndelag (11 prosent) og Hedmark
(10 prosent). I Rogaland og Nord-Trøndelag
har dette bare om lag kompensert for ned
gangen i antall melkekyr, mens det i Oppland
og Hedmark er en netto økning i antall mordyr
av storfe på henholdsvis 2300 og 1500 dyr.
Men det er også nettovekst på mellom 500
og 1000 mordyr i hvert av fylkene Buskerud,
Vestfold, Telemark og Agder. Øst- og Sør
landet har altså fått flere mordyr av storfe,
mens det på Vestlandet (utenom Rogaland),
i Trøndelag og i Nord-Norge har vært en
nedgang. I noen fylker kan det se ut til at en
økning i antall sau delvis har kompensert for
nedgang i antall mordyr av storfe. Særlig ser
dette ut til å være tilfelle i Trøndelag og
Hordaland, mens Troms, Finnmark, Møre og
Romsdal og Sogn og Fjordane har hatt en
svært liten økning i antall sau sammenlignet
med den store nedgangen i antall mordyr av
storfe. Den største veksten i sau har kommet
i Rogaland, også her fulgt av Oppland. Likevel
er det knapt snakk om noen rekanalisering,

altså at storfe i stort monn er tilbake i kornområdene på Østlandet. En viss refordeling
har det imidlertid vært: av drøyt 313 000
mordyr totalt i 2017, har kornfylkene på
Østlandet fått 5900 flere de siste ti årene
(2008 – 2017), mens landet for øvrig har 4700
færre mordyr av storfe. Dette innebærer at
kornfylkene på Østlandet sin andel av mor
dyrene har økt fra 16 prosent til 17 prosent i
perioden. I samme periode har det vært en
nedgang i kornareal i alle fylker på totalt
227 000 dekar, hvorav 173.000 dekar i korn
fylkene på Østlandet. Grasarealet har økt med
83 000 dekar i disse fylkene og øvrig jordbruksareal har gått tilbake med 10 000 dekar.
Det vil si at totalt 100 000 dekar har gått helt
ut i kornfylkene på Østlandet. For landet sett
under ett, har det vært en nedgang på 108 000
dekar gras og totalt en arealavgang på
357 000 dekar. Det er ingen klar sammenheng
mellom økning i antall ammekyr og nedgang
i kornareal generelt. Kornarealet på Østlandet
faller både der det er stor vekst i antall mordyr
av storfe, og der det er lite vekst. Etablering av
ammekuproduksjon har sannsynligvis likevel
hatt en betydning for nedgang i kornareal i
enkelte områder, og særlig der det er sterke
storfemiljøer i marginale kornområder.
I arealsone 1 i Hedmark og i arealsone 3 og
5A i Oppland og Buskerud ser nedgangen i
kornareal ut til å være mer sammenfallende
med økningen i antall mordyr av storfe. Det
samme gjelder enkelte kommuner. Samtidig
trenger ikke nødvendigvis all etablering av

ammekuproduksjon i kornområder å være
negativ, dersom etableringen har skjedd på
gårder som også har areal som bare kan
nyttes av beitedyr.
Framover er det nå rimelig å målrette
støtten til nye ammekuetableringer som det
eventuelt måtte vise seg å være behov for,
mot de regioner av landet der nedgangen
i melkekyr til nå ikkehar blitt veid opp av en
økning i antall ammekyr. Nord-Norge og
Vestlandet (utenom Rogaland) er områdene
som har hatt stor nedgang både i grasareal
og i antall mordyr av storfe. Da blir det spe
sielt viktig at det gis rom for å gi investeringsstøtte til mindre bruk, enn det som har vært
praksis til nå. Gjennomsnittlig planlagt stør
relse på ammekubrukene som har fått investeringsstøtte fra Innovasjon Norge de ti siste
årene har vært på 55 slakt/år (tilsvarer
omtrent 55 ammekyr). Til sammenligning
hadde eksisterende bruk med ammeku i snitt
17 ammekyr i 2017. I tillegg kan en vurdere
om enkelte av produksjonstilskuddene kan
få en sterkere innretning mot bruksstørrelse
og geografi. Det er få vekstfortellinger igjen
i norsk husdyrbruk akkurat nå. Det vil derfor
være viktig å utnytte restpotensialet på en
best mulig måte for jordbruket totalt sett.
Kronikken stod på trykk i Nationen 09.04.19

Tiroler Grauvieh – god og stabil vekst i Norge
•
•
•
•
•
•
•

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!

– nok mjølk til kalven!

Se utfyllende informasjon på:
www.tiroler.no
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KLIMA
AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLEN

Blekkulf-kurs for voksne
Hvordan vi skal møte klimaproblematikken i landbruket framover har hatt høy prioritet
i næringa de siste årene. Dette har blant annet resultert i klimaavtalen mellom regjeringen
og faglagene som forplikter til en reduksjon av et samlet klimagassutslipp
på fem millioner tonn CO2-ekv. fra 2021 – 2030.

Tekst: Eli Hveem Krogsti

For å oppnå dette målet må ei hel næring stå
samlet og bidra på ulike måter. En av tiltakene
som landbrukets organisasjoner selv står bak
er prosjektet Klimasmart Landbruk. Prosjektet
har som mål å redusere klimaavtrykket til
norsk landbruk ved å sikre bedre informasjon
og gode verktøy for klimasmart drift på
norske gårdsbruk. En av de helt konkrete
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resultatene av prosjektet er klimakalkulator
for ulike produksjoner. En kalkulator for
mjølkeproduksjon er allerede tatt i bruk, og
arbeidet med utvikling av tilsvarende verktøy
for korn, ammeku og sau er under utvikling.
Dette er verktøy som de ulike rådgivertjenestene i landbruket spesialiserer seg på.
Kurs i klimagasser
NMBU har i samarbeid med Klimasmart
Landbruk utviklet et kurs som skal gjøre
landbrukets rådgivere bedre rustet til å gi

råd til bøndene i Norge som ønsker å ta gode
klimavalg for sitt bruk og sin produksjon. Kurset
er en innføring i generelle problemstillinger, men
gir også en viss fordypning i utslipp fra husdyr
og planteproduksjon. Kurset går over to sam
linger à to dager og ble gjennomført første
gang vinteren/våren 2019.
Kurset er først og fremst beregnet på råd
givere, men er også nyttig for ansatte i kom
muner, fylker, skoleverk, direktorater og land
brukets organisasjoner som jobber direkte opp
mot problemstillinger knyttet til dette området.

☎
☎

Postboks 28
3107 SEM
62 49 39 80
915 36 899

Flyttbar hall:

kr 24 800,- eks. mva.
Et nytt kurs med samme tematikk settes opp 12. – 14. november.
Du finner mer informasjon om kurset på www.nmbu.no.
TYRs rolle i klimadiskusjonen
TYR er en av eierne av prosjektet Klimasmart landbruk. Organisasjonen
er engasjert i klimadebatten og har blant annet bidratt med innspill til
klimaavtalen som er inngått på politisk hold. Vår rolle i klimadebatten
er å gi bidrag gjennom ny kunnskap og holde både organisasjonen
og våre støttespillere oppdatert på de områdene som angår våre
medlemmer.
Som et ledd i dette har TYR deltatt på innføringskurset i regi av NMBU.
Kurset har bidratt til økt grunnkunnskap om de viktigste klimagassene
i landbruket, deres virkemåte, kilder til gassene og den kvantitative
betydningen i et helhetsperspektiv. Kurset har også bidratt til økt kunnskap om forventet utvikling og konsekvenser for husdyr- og plante
produksjon i Norge samt hvordan landbruket kan tilpasse seg klimaendringene. Prinsippene i HolosNor-modellene som grunnlag for
beregning av klimautslipp på hver enkelt gård samt tiltak for å redusere
utslippene var også sentrale temaer på kurset.
Selv om norsk landbruk er et av de mest klimaeffektive i verdens
sammenheng er det fortsatt mye vi kan gjøre for å bidra til reduksjon
av klimagassutslipp. Det finnes en liten Blekkulf i oss alle, og klarer vi
å mobilisere interessen helt ned på gårdsnivå, så skal vi klare målet om
en reduksjon på 5 millioner tonn CO2-ekv. fram til 2030 – i fellesskap.

og treverk. Pris hall 5x6 meter

haller i bredde:
8, 10, 12, 14 og 16 meter
lengde etter ønske.
Kalvehytte

Pluss Ammeku

Sikre bedre helse og trivsel for ammekua
• Allsidig mineral og vitamintilskudd
• Bør brukes når det gis mindre enn ca. 5 kg. kraftfôr per ku per dag
• Sikrer bedre helse, fruktbarhet og tilvekst
Felleskjøpet Agri • Tlf.: 72 50 50 50 • www.felleskjopet.no
Felleskjøpet Rogaland Agder • Tlf.: 99 43 06 40 • www.fkra.no
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Landbrukets egen nedbygging
I Norge er kun 3 % av land
arealet dyrka mark. Det er en
ikke-fornybar naturressurs
som er avgjørende for Norges
matsikkerhet og beredskapshensyn.
Tekst: Torill Wikesland,
seniorrådgiver Norges Bondelag

Rapporten «Nedbygging av jordbruksareal
– en kartbasert undersøkelse av nedbygging
og bruksendringer av jordbruksareal» en
kartbasert undersøkelse for perioden
2004 – 2015, som kom i fjor viser at totalt ble
97600 dekar jordbruksareal nedbygd. I snitt
per år ble det 8130 dekar. Figuren nedenfor
viser fordelingen mellom ulike sektorer. Sum
næring og bolig sto vel halvparten, vei og
bane 16 % mens landbruket sto for 22 %.
Utvikling i næringen
Norsk landbruk har hatt en formidabel arbeidsproduktivitet fra århundreskiftet. Brutto
arbeidsproduktivitet økte med 48 % fra 2006
til 2016. Det tilsvarer 4 % i gjennomsnitt per år.
Det er få eller ingen næring som kan vise til en
slik effekt. Hvordan har dette vært mulig?
I perioden 1999 til 2010 ble antall jordbruksbedrifter redusert med 34 %. I perioden 2010

Nybygd fjøs – denne gangen ikke på dyrkamark.
Foto:TYR
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Figur 1. Bruksområder for nedbygd dyrka jord i perioden 2004 – 2015 (Kilde NIBIO)

til 2016 var reduksjonen 12 %. Basert på
bruttoprodukt i jordbruket viser tabellen under
at. Brutto kapitalproduktivitet økte med 11 %
i samme periode, se figuren nedenfor.

Av de 22 % av nedbygd matjord som landbruket sto for, gikk 2/3 til nye bygninger og 1/3 til
lagringsplasser og oppstallings plasser for
maskiner. Kommunenes KOSTRA-statistikk
som er rapportering fra kommunenes byggesaksbehandling, viser at fullførte bruksarealer
per år, til husdyrrom, fôrlager, strølager, lagre
for frukt og bær og korn- og høytørkeanlegg er
nesten doblet gjennom de siste ti årene.

I 2006 var nytt bruksareal drøye 160 000 kvm.
I 2016 var tilsvarende areal nærmere
300 000 kvm.
Det foreligger ikke statistikk som sier hvor
mye av bygningsmassen som er blitt revet
og sanert i perioden. Erfaringen er at eldre
bygninger i stor grad blir stående inntil videre
med en lavere utnyttingsgrad enn før, og at de
fortsatt brukes så lenge den økonomiske
verdien er større enn kostnadene ved å
vedlikeholde og forsikre dem. Nybygg og
tilbygg på gårdene påvirker jordvernet gjennom lokalisering av nybygg og lagre, valg
av løsninger og utforming av trafikkarealer.

av matjord

Figur 2. Norsk landbruk er en produktiv næring. Siden år 2000 produserer 5 % mer på 1/3 færre bruk, nesten 40 % mindre arbeid og 10 ganger større
kapitalkostnader. (Kilde Norges Bondelag)

Myndighetene
Regjeringen har satt fokus på landbrukets
egen nedbygging av matjord. Da Stortinget
06.02.2018 behandlet oppdatering av den
nasjonale jordvernstrategien uttalte da
værende landbruksminister Dale «En av de
tingene vi vil se på er hvorvidt vi bør begrense
bøndenes egen adgang til å bygge ned egen
mark, for eksempel om de bør ha samme
søknadsplikt som alle andre prosjekter
som tar matjord har».
I forslag til statsbudsjettet 2019 fremmer
regjeringen at de vil greie ut ei generell
søknads- og meldeplikt i jordlova for å regulere
landbruket si eiga nedbygging. I budsjettet
omtaler departementet at det bør vurderes

å regulere nedbyggingen fra landbruket
gjennom en generell søknads- eller meldeplikt
i jordlova både for å vurdere og håndtere
omdisponeringer og for å få det registrert
i KOSTRA-statistikken.
Tar på alvor
At landbruket sto for en såpass stor andel av
den totale nedbyggingen, må vel kunne sies
overrasket flere. Årlig tilsvarte det vel 1000
dekar. At landbruket selv bygger ned så mye
matjord er en utfordring næringen tar på alvor.
Sammen med samvirkeorganisasjonene Tine,
Nortura og Norsk Landbruksrådgiving har
Norges Bondelag satt denne utfordringen på
dagsorden med mål om at landbrukets egen
nedbygging av matjord skal reduseres.

Erfaringene etter at dette har vært tema i på
ulike møter i organisasjonene, viser at det er
mange forklaringer for hvorfor det er blitt som
det er blitt. Det er behov for å bedre rådgiving
og planverktøyet i rådgivingsarbeidet når nye
landbruksbygg planlegges. Organisasjonene har
gitt sin tilslutning og vil jobbe med ulike tiltak
med fokus på samarbeidet rådgiver og bonden
i landbrukets bruksutbyggingsprosjekter.
Grepene det legges opp til fra næringen sin
side er positive grep. Grep som holdnings
skapende arbeid, fokus på kunnskap, kompetanse. Planverktøy og dokumentasjon som
viser at vi velger å bygge på andre arealer enn
matjorda der det er mulig. Aktuelle artikler i
fagtidsskriftene er et slikt grep.

PLASTPLATER, DET SMARTE VALGET.
Plastplater til alle formål. PP og PE plast

- melkerom
- tekniske rom
- våtrom
- husdyrrom

- egnet til ALLE dyreslag
- upåvirket av fukt og skitt
- enkle å holde rene/vaske
- lette å bearbeide/montere

%L
-1E0
L PAL

PÅ H

Stort utvalg av lagerførte varer i Norge. Tykkelse 1,5 - 42 mm.
1735 Varteig
918 45 004
ole@bergerud-gaard.no
www.bergerud-gaard.no
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Nye anbefalinger for helsestatus
ved omsetning av storfe
Brev fra Animalia som er bedt om at publiseres i TYR Magasinet og Buskap.
Det omsettes ca. 100 000 storfe i Norge hvert år. Potensialet for smittespredning med livdyr
er derfor stort og dette påfører storfenæringa store økonomiske tap og går ut over dyrevelferden.
Kjøttbransjen har som målsetting å gjøre omsetning av storfe mer smittesikker. Første september
innføres nye anbefalinger for omsetning av storfe. Når «klauvhelsestatus» for alle besetninger er
etablert i Dyrehelseportalen, vil anbefalingene etter videre arbeid bli Kjøttbransjens retningslinjer.
Tekst: Harald Holm

Hindre spredning av sjukdom
Det er tre sjukdommer storfenæringa i dag
jobber for å redusere; digital dermatitt (smittsom hudbetennelse i klauvområdet), BRSV
(luftveissjukdom) og BCoV (diarévirus). Andre
sjukdommer det er viktig å unngå spredning
av er smittsom mastitt forårsaket av Str.
Agalactiae og andre mastitter. Det er også
viktig å ha et system for livdyrhandel som kan
hindre smittespredning av nye smittestoff som
kommer inn til landet. Den mest truende bakterien i dag er Mycoplasma bovis. Det er en
sjukdom som gir store tap i mange av våre
naboland. Den kan gi alvorlig jurbetennelse,
lunge- og leddbetennelse.
Hva sier de nye anbefalingene?
I dag vises både forekomst av klauvsjukdommene og frekvensen av klauvskjæring i Kukontrollen og Storfekjøttkontrollen dersom klauvskjæring og diagnoser er rapportert inn.
Be-setninger som har dokumentasjon på
klauvhelsa i kontrollene er de sikreste besetningene å kjøpe livdyr fra. Fra besetninger med
kjent forekomst av digital dermatitt de siste
to år anbefales det at det ikke selges livdyr
til andre besetninger med mordyr.
«Klauvhelsestatus» innføres neste år. Da vil
en besetning få enten grønn, gul eller rød
klauv-helsestatus. Denne statusen vil vises i

Dyrehelseportalen, Kukontrollen og i Storfekjøttkontrollen. For å ha grønn status vil
følgende krav gjelde:
1. Besetningen beskjærer klauver og rappor
terer dette inn. Det skal gjøres enten av
klauvskjærer eller av produsenten sjøl.
Hvis produsenten sjøl skal utføre klauvskjæringen må denne ha gjennomført nybegynnerkurs i klauvskjæring arrangert fra 2019
eller seinere for å få godkjent rapporteringa
som grunnlag for «klauvhelsestatus». I løpet
av siste 12 måneder skal du ha inspisert/
beskåret minimum det antall kyr som utgjør
90% av antall hunndyr eldre enn 2 år. Det vil
si at hvis du skjærer en gang og har 20 dyr
eldre enn 2 år på tidspunktet for klauv
skjæring, må minst 18 av dyra beskjæres/
inspiseres i klauvboks.
2. Alle klauvlidelser skal rapporteres inn.
3. Det skal ikke ha vært påvist digital dermatitt
i besetningen de siste 2 år.
4. Det skal ikke ha vært mer enn 2 tilfelle av
klauvspalteflegmone siste 6 måneder.
Inntil vi har denne statusen vil praksis derfor
ikke bli vesentlig annerledes enn i dag. Den
største forandringen innføring av «klauvhelsestatus» kommer til å medføre er at en besetning får rød status hvis det ikke er beskåret
nok dyr i besetningen siste 12 måneder. Et dyr
er beskåret når det er undersøkt i klauvboks
og beskåret ved behov. Røde besetninger
regnes som risikobesetninger og vil ikke kunne

selge dyr til andre besetninger med mordyr,
kun til reine oppfôringsbesetninger.
I tillegg skal det foreligge dokumentasjon
på BRSV og BCoV, i form av prøvesvar som
er nyere enn 12 måneder. Det er ingen restrik
sjoner på salg av livdyr fra besetninger som
er røde for et eller begge virus. Men grønne
besetninger bør absolutt kjøpe dyr fra andre
grønne besetninger. Status vises i DHP,
Storfekjøttkontrollen og Kukontrollen.
«Anbefalinger for smittesikker omsetning av
storfe» finner du her: https://www.animalia.no/
no/Dyr/storfe/nye-helsekrav-ved-livdyrom
setning-av-storfe/.
Livdyrattester
Fra 1. juli i 2018 innførte kjøttbransjen krav
om at livdyrattestene skal være på formular fra
Kukontrollen og Storfekjøttkontrollen. Det er en
buskapsattest og en individattest. Individat
testen finnes som «Stambok/helseatt. individ»
under fanen «Rapporter» i Kukontrollen. Dette
gjelder både når dyret følges av veterinærattest
og egenerklæring. For besetninger som ikke er
med i noen produksjonskontroll skal de samme
attestene i PDF-versjon fylles ut. PDF-versjonen
finner du her: https://www.animalia.no/no/Dyr/
storfe/livdyrattest/
Det anbefales at avlsdyr skal undersøkes
i klauvboks i forbindelse med skriving av
veterinærattest.
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Bredt
sortiment

Effektiv fôring tilpasset
din produksjon
Med stor variasjon i genetisk
potensiale, grovfôr og målsetning er
valg av rett kraftfôr viktig.
Med Formel Biff-sortimentet kan du
velge den varianten som passer din
produksjon best. Rett valg gir bedre
tilvekst og økonomi.

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

WWW.TYR.NO

Energiinnhold

2-4 kg/dag

Formel
Biff
Kompakt
0,98 FEm

4-6 kg/dag

Formel
Biff

>5 kg/dag

0,93 FEm

Formel
Biff
Intensiv
0,84 FEm
Energirikt kraftfôr
for god tilvekst med
moderat mengde

Kraftfôr for høy
tilvekst

Fiberrikt kraftfôr til
intensiv oppfôring
av okser

❯❯❯
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www.animalia.no

Tekst: Kristin Bruun, Mina Klaseie og Solveig Bjørnholt
Foto: Animalia/Grethe Ringdal

Produksjonstilskudd
Søknadsfrist for produksjonstilskudd er
15. oktober 2019. Telledato er 1. oktober.
Rapporten Produksjonstilskudd i Storfekjøttkontrollen kan hjelpe deg med noen av tallene du
trenger til søknaden. Blå tall er klikkbare slik at
du kan få opp mer info om hvilke dyr som ligger
bak tallene. Dette kan hjelpe deg til å avdekke
eventuelle feil eller mangelfulle registreringer.
Har du benyttet Beite/binge kan dette være til
nytte for eksempel for å skille antall dyr på
innmark og utmark. Husk å søke om tilskudd til
dyr av bevaringsverdig rase dersom du har det.
For nye medlemmer som ikke tidligere har
registrert kalving på kyr i Storfekjøttkontrollen,
vil disse komme opp under «Kyr uten kalvingsregistrering». Dette forutsetter at du har angitt
antall kalvinger ved innmelding inne på kuenes
individkort. På slike må du selv holde styr på
hvilke som har kalvet siste 15 mnd og ikke.

Avvenning og 200
dagers vekt
For å endre kategori på kalvene fra Diende kalv
til Ungdyr kan du i Storfekjøttkontrollen velge
«ja» på «Avvenning» når du registrerer veiing.
Dersom du ikke veier kalvene kan du endre
kategori ved å gå inn på dyrenes individkort og
endre det på hvert enkelt individ. Bruker du
beite/binge endres kategori på kalven hvis du
flytter ku eller kalv ut av bingen/beite og tar vekk
haken for Kalv følger ku før du flytter. En siste
mulighet er at du under egne valg kan velge en
alder hvor kalvene går fra Diende kalv til Ungdyr.
Da vil kalvene endre kategori når de oppnår den
alderen du har satt. Merk at denne ikke fungerer
for kalver som allerede har passert ønsket alder
når du setter denne innstillingen.
Det er lurt å veie kalvene samtidig som du
venner de av. Dette fordi de fleste kalver da
vil være i rett alder for å få beregnet på
200-dagersvekt. Har du ikke vekt, vil det
å ta brystmål ved hjelp av et målebånd gi
deg en rettesnor. 200-dagersvekt er viktig for
beregning av kuas avlsverdier, og for å si noe
om avdrått i egen besetning. Den er nyttig for
å vurdere hvordan mødrene produserer, og i
den sammenheng se på hvilke dyr man ønsker
å satse på videre eller utrangere. Resultatene
kan du studere under Rapporter > Avdråttsliste
eller Vektlister. Avdråttsliste viser mordyras
produksjon, mens Vektlister består av en
vektliste og en tilvekstliste.
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Frist avlsverdiberegning
Alle data som skal være med i høstens neste avlsverdiberegning må være registrert i Storfekjøttkontrollen innen utgangen av onsdag 30. september. 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.

❯❯❯

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.

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. Avlsverdiene
dokumenterer topp resultater på produksjon,
både på tilvekst, slakteklasse og fett.

Ibiza P av Hovde. Hetrozygot kollet bruksokse. Produksjon/lettkalver. Nr. 2 Biff MAXX
rangering 2018. Betyr at Ibiza anbefales i intensivt 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/fôrutnytting. 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 lettkalveregenskaper 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.

Resultater fra landets testasjon viser et dekningsbidrag på kr 65,- pr. dag/dyr.*
* Forutsetning tilskudd kr 4,50,-

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

WWW.TYR.NO
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NYTT FRA STORFEKJØTTKONTROLLEN

www.animalia.no

Avdråttsliste
Avdråttslister er eksempel på rapport som er beregnet på analysere
kyras produksjon. Dette forutsetter at man har registrert vekter i større
eller mindre grad. Jo flere vekter som ligger inne, desto større verdi får
rapporten. Man kan velge mellom Avdråttsliste med korrigerte vekter,
avdråttsliste levende tilvekst og avdråttsliste slakteresultater. På avdråttsliste for korrigerte vekter korrigeres vektene for rase på dyret
(tung/lett), alder på mor, kjønn på dyret, alder på dyret og eventuell
kullstørrelse > 1.

Hvorfor gjennomføre
drektighetskontroll?

Helseattester
Helseattest ligger nederst på rapportmenyen i Storfekjøttkontrollen.
Helseattest deles inn i tre deler; Helseattest individ, Helseattest buskap
og Egenerklæring buskap. Helseattestene individ og buskap er ferdig
utfylt, men Egenerklæring buskap må du fylle ut selv. Helseattester er
sterkt anbefalt å benytte ved salg av dyr. Tilsvarende anbefaler vi at du
som kjøper av livdyr krever helseattester på dyrene du kjøper. Ved salg
av livdyr/avlsdyr (enten for ett dyr eller en gruppe) skal det følge en
helseattest individ per individ, en helseattest buskap og en egen
erklæring buskap fra deg som selger. For å ta ut attest for flere individer
markerer du de aktuelle individene og velger «Helseattest for valgte
individer». Dersom du skal selge ungdyr/kalver som skal til slakt kan du
velge å hake av for de individene du skal selge og klikke på Utskrift for
valgte individer, da vil du få ut en liste med de dyrene du har haket av
for. Husk at du likevel må skrive ut helseattest buskap og Egen
erklæring buskap.
Helseattest buskap viser for øvrig også status på smittsomme
sjukdommer og deriblant rød/grønn status på BRSV/Corona.
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En drektighetskontroll ved innsett er lurt for å kunne utrangere tomme
kyr. Registreringen av drektighetsundersøkelse er en frivilling registrering i Storfekjøttkontrollen, hvor du angir drektighet (ja/nei) og i tillegg
kan anslå hvor mange uker dyret er på vei. Dersom du fyller ut antall
uker så vil dette danne grunnlaget for beregning av forventet kalvingsdato som for eksempel vises i Noteringsliste kalving. Hvis du ikke har
fylt ut antall uker så vil bedekningsdato/periode være grunnlaget for den
beregnede kalvingsdatoen. Du finner registreringen under Registrering >
Drektighet.
Dersom du skal registrere mange drektighetsundersøkelser med
samme dato, kan det være lurt å gjøre dette via Besetning ved å hake
av dyra, klikke Masseregistrer > Drektighet.

Tips fra brukerstøtte! Hvordan
registrere kalving på utmeldt ku?
Et ofte stilt spørsmål på brukerstøtte er hvordan man skal registrere
kalving på ei utmeldt ku. Dette gjelder for eksempel ved nødslakt i
forbindelse med kalving. Gjør følgende: Gå til Besetning. Bruk søket til å
finne kua. Du taster individnummeret + haker av for utmeldt i søket. Når
du har funnet kua trykker på Detaljer slik at du kommer inn på individkortet hennes. Gå til fanen Kalvinger. Trykk Ny kalving og du kommer til det
vanlige registreringsbildet for kalving. Fyll ut kalvingsdataene og lagre.
Tada!

Foto: TYR, Norsk Charolais
Inga Lill Kirkeby og Holøien Aaberg

Når virkeligheten styrer
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 oksekatalogen. Et bredt utvalg som
gir kjemperesultater i melke/
bruks- og renrase-besetninger.

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

Web: www.charolais.no
Facebook: Norsk Charolais
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Veiing av kalv med veiebøyle.

Veiing er grunnlaget for kontroll
i egen besetning – og for sikkerhet
i avlsarbeidet
Sammendrag fra brosjyren Veiing og Seminbruk – dette etter et ønske fra TYR Magasinets lesere.
Denne brosjyra er lagd av Norsk Aberdeen Angus-forening. All tekst er skrevet av Svein Eberhard Østmo
og foto er Jørn Terje Dragely.
Vektregistrering er et viktig tiltak både for å få bedre kontroll i egen
besetning og for det nasjonale avlsarbeidet. Vi må ha et felles mål om
økt registreringsgrad. Vektregistreringer er grunnbjelken for utregning
av avlsverdier. Et større antall registrerte fødselsvekter og 200 dagers
vektervil gi et bedre og sikrere grunnlag for beregning av avlsverdier
for seminokser og avkom. Dette fører til at oksene kan vise sine
styrker og svakheter på et så tidlig tidspunkt som mulig.
For deg som produsent vil registreringen av vekter gjøre at du lett
kan ta vare på de mordyra som produserer bra, og fort sjalte ut de
dyrene som ligger under snittet for ønsket produksjon.

En veiebøyle er et enkelt hjelpemiddel som
ikke er en stor økonomisk investering.
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Veiing av nyfødt kalv kan gjøres ved at du rett og slett løfter opp kalven og bruker badevekta – det er jo også en fin måte å holde kontroll med
røkterens egenvekt.

FAKTA

Fødselsvekt
Registrering av fødselsvekt krever et minimum
av utstyr. Kalven skal merkes og da er det greit
å veie den samtidig. Her kan man lage seg en
liten plattform av noen panelbord og benytte
seg av badevekt. Plattformen gir deg stabilt
underlag for vekta, selv i talle eller flisbinger.
Har man problemer med å løfte kalven, kan
man være to og benytte seg av veiebøyle med
vekt. Veiebøyle og vekt krever ingen store
investeringer og bør derfor kunne gjennom
føres hos alle produsenter med litt tilrette
legging. For de mer avanserte kan en lage seg
ulike veieanordninger med elektrisk eller
manuell vinsj. Dette er også overkommelig,
men krever litt konstruksjonsferdigheter. Det
finnes også kalve-/sauevekter på hjul som kan
benyttes.
Tenk sikkerhet når du jobber med kalven og
fikser kua. Det roligste dyr kan fort få et
voldsomt morsinstinkt hvis kalven blir urolig.

• I kke la vektregistreringene ligge på kontoret – få de inn
i Storfekjøttkontrollen med en gang
• F
 ødselsvekt må veies innen kalvens 4 første levedøgn, helst samme dag
som den er født
• 200 dagers veter skal veies mellom 150 og 275 dager etter fødsel
• 365 dagers vekt skal veies mellom 315 og 415 dager etter fødsel
• 7
 5 % av produsentens kalver i en årgang må ha registreringer i den aktuelle
vektklassen for at dataene skal bli tatt med i avlsverdiberegningen. Dette er
krav som er satt for at vektene i den enkelte besetning skal være representative
og at ikke bare de tyngste eller antatt beste kalvene blir veid, noe som ville slått
negativt ut på avlsverdien til oksen som er faren til kalven. Vei derfor alle kalver
når du først er i gang!

❯❯❯
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200 dagers vekt og 365 dagers vekt krever litt mer, men kan også gjøres på en enkel måte. Det å venne dyra til å gå inn i en boks er dessuten nyttig
på flere andre måter.

200 dagers vekt
For å gjennomføre veiing ved 200 dagers alder
kreves noe mer utstyr, men det er ikke nødvendig å gjøre innkjøp av dyre behandlingsbokser.
Man kan investere i et par veieceller og skru
sammen av boks av grovt treverk. Det finnes
også rimelige bokser uten mange funksjoner
som vil være mer enn gode nok til veiing.
Kalvene skal uansett avvennes og skilles
på kjønn. Dette gir en utmerket mulighet til å
kjøre dem gjennom en boks. Her kan du veie
kalven samtidig som du har mulighet for å ta
hårprøve for stambokføring. I tillegg kan de
behandles for innvendige og utvendige
parasitter og eventuelt klippes. Har de vært
innom en boks som avvent kalv er det også
letter å få de inn i boks senere
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365 dagers vekt
Når det gjelder vekt ved ett års alder ligger
diosse tett opp under slaktevekter. Disse
vektene har mer betydning for deg som
produsent for å finne riktig slaktetidspunkt.
Dette klarer du fint med en enkel boks og noen
lettgrinder. Når de når denne alderen begynner
dyra å bli store. Sikkerhet må derfor settes i
høysetet. Vær alltid minst to når dere håndterer
store dyr. Sett opp sikre drivganger og bruk den
tiden det tar.Ettårsvekter må registreres for å
oppfylle kravene til Aktiv Avlsbesetning og om
dyra skal kåres.

Hvis du registrerer fødsels- og 200 dagers
vekter kan du gå inn i Storfekjøttkontrollen og
se på rapporten Avdrått. Her ligger alle mor
dyrene i besetningen med ferdig utregnet
snittvekter på avkom. Denne rapporten er et
utmerket verktøy for å ta vare på de mordyra
som produserer best. Har kalvene fått litekraftfôr før avvenning er det mors melkeevne
som har stått for det meste av tilveksten. Det
er dårlig økonomi å ta vare på de kuene som
leverer de letteste kalvene hvert år. Da er det
bedre å gi plassen til en lovende kvige. En
utrangering på 20-30 % årlig vil være riktig for
en god avlsfremgang.
Rase og fylkeslagene har av og til veie
konkurranser eller støtteordninger for innkjøp
av vekt. Sjekk med ditt lag for.

HEST & HUSDYR
Vi leverer skreddersydd storfeinnredning
til både nytt og eksisterende fjøs
fra
ENERETT
FOR
NORGE

ANERKJENTE PRODUKTER SOM
GIR DEG TOPP FÔRKVALITET
Den klassiske filmen
for proffesjonelle
brukere

Gir kostnadseffektiv
og tidsbesparende
innpakking

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.

For ekstreme oppgaver,
både for rund- og
firkantballer

Sterkere og lengre
høyteknologiske
7 lagers filmer

Kraftfôrsilo,
kommer i tre
forskjellige
størrelser 6,
12 og 20m3.
Ta kontakt
for pris.

IMPORTØR

Agridoor for vind og værbeskyttelse. Vi har mange valg,
ta kontakt så finner vi ut av ditt behov!
WWW.SHH.NO - TLF 63 94 39 00 - SHH@SISU.NO

Tilvekst og trivsel !

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

SE VÅRE NYE NETTSIDER WWW.FORSENTRALEN.NO

Tlf. 51 56 10 80
www.rlteknikk.no

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

WWW.TYR.NO
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AVLSFORSKERENS HJØRNE

Katrine Haugaard

Skjedeprolaps og børframfall
I forbindelse med kalving kan det oppstå
utfordringer med skjedeprolaps og børframfall. Skjedeprolaps kan oppstå før kalving, og
det er sannsynlig at en ku som har hatt
skjedeprolaps i en drektighet vil få dette igjen
ved neste drektighet. Skjedeprolaps er i seg
selv ikke farlig, men vevet som dyttes ut vil
kunne bli irritert og infisert, og skape ytter
ligere press og problemer etterhvert som
prolapsen blir større. Børframfall kan oppstå
rett et og krever umiddelbar og kyndig behandling. Det er antatt at det ikke er en gjentagende
lidelse, men at sannsynligheten for at det skjer
igjen på en ku som har hatt det før selvsagt er
til stede.
Det blir sagt at skjedeprolaps er arvelig mens
børframfall ikke er det, men det er vanskelig
å finne forskning som bekrefter dette. Det som
derimot er sikkert er at frekvensen av tilfeller
varierer mellom rasene, noe som kan tyde på
at det finnes en viss genetisk disposisjon.
TYR har sett på kyr født fra og med år 2000
som har kalvet, og sett på hvor stor andel av
disse kyrne, og hvor stor andel av kalvingene,
som er forbundet med en skjedeprolaps eller
børframfall. Resultatet av dette er presentert
i tabell 1. For å definere om en ku har hatt en
av disse sykdommene har det blitt brukt
registreringer fra veterinærbehandling, fra
utrangeringsårsak og fra tilleggsinformasjon
fra kalving. Som det kommer fram av tabellen
er både skjedeprolaps og børframfall noe som
rammer kyr av alle raser, men at forekomsten
er ulik mellom rasene. Andelen av kyrne som
har skjedeprolaps varier fra 0,75 % for
Simmental til 2,52 % for Hereford. Det er
under 1 % av kalvingene som er forbundet
med en skjedeprolaps for alle raser. For
børframfall varierer andelen påvirkede kyr
fra 0,82 % for Angus til 4,22 % for Limousin.
Andelen av kalvingene som er assosiert med
børframfall varierer fra 0,2 % til nesten 2 %.
Selv om det er en liten andel av kyrne som får
skjedeprolaps eller børframfall så ser en det er
forskjell mellom fedrene, og at noen okser har
en høyere andel døtre med sykdom enn andre
okser. Det er også variasjoner mellom ulike år,
og mellom besetninger. Det er helt klart en

30

TYRmagasinet 4-2019

Foto: TYR

Eksempel på skjedefremfall.

stor miljøfaktor som spiller inn på om en ku får
skjedeprolaps eller børframfall, men det er
trolig også en viss genetisk komponent som
kan påvirkes gjennom avlsarbeidet dersom
man har tilstrekkelig informasjon om hvilke
dyr som er påvirket.
TYR oppfordrer alle med ammekyr til å gjøre
en eller flere av følgende:
– registrere at kua er behandlet av veterinær
for en av disse sykdommene
– legge det inn som tilleggsinformasjon
ved kalving der dette oppstår

– føre det opp som utrangeringsårsak
dersom kua blir slaktet.
Etter hvert kan informasjonen benyttes til
å finne fellesnevnere som påvirker frekvensen
av tilfeller, slik at det kan settes inn tiltak.
Man kan også regne ut hvor mye genetikken
har å si for om en ku får skjedeprolaps eller
børframfall, og om det er en genetisk
sammenheng mellom de to sykdommene.
Ved å finne genetiske faktorer kan man avle
på de dyrene som er minst genetisk disponibelt for å få skjedeprolaps og børframfall,
til fordel for både ku og bonde.

Skjedeprolaps
Hereford

Børframfall

% av kyrne

% av kalvingene

% av kyrne

% av kalvingene

2,52 %

0,76 %

2,52 %

0,84 %

Charolais

1,51 %

0,48 %

2,99 %

1,07 %

Angus

1,45 %

0,36 %

0,82 %

0,19 %

Limousin

1,73 %

0,54 %

4,22 %

1,83 %

Simmental

0,75 %

0,22 %

1,28 %

0,31 %
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TopBull MAX

Pelletert kraftfôr med
maxammonbygg

MAXAMMONKORN GIR FLERE
FORDELER OG NYE MULIGHETER:
•
•

Fôr hardere og oppnå økt tilvekst
Slakt tidligere og fôr frem flere slakt
per fjøs per år
• Høyere slakteklasse
• Bedre fôrutnyttelse
• Vitamin og mineral i pelleten

FISKÅ MØLLE
ROGALAND
Tlf. 51 74 33 00

FISKÅ MØLLE
ETNE
Tlf. 53 77 13 77

FISKÅ MØLLE
TRØNDELAG
Tlf. 73 85 90 60

•
•
•
•

Økt norsk selvforsyning, redusert
bruk av importert soya og roesnitter
Passer til okser og kviger fra 3–5 mnd
alder
Alkalisk fôr og grovere partikler
gir bedre vommiljø
Tørrere binger, renere dyr

FISKÅ MØLLE
FLISA
Tlf. 62 95 54 44

www.fiska.no

TESTOMGANGEN

Fenotypetesten 2019 – 2020
Årets testomgang har så vidt kommet i gang. Pulje 1 har vært på Staur siden slutten av
juli. De har rukket å tilpasse seg nye kamerater og nytt miljø og de eldste oksene begynner
i test nå i midten av august. Etter mye arbeid gjennom hele sommeren for å finne de beste
kandidatene ser vi frem til å følge utviklingen deres utover høsten og vinteren!
Tekst: Solvei Cottis Hoff, avlskonsulent i TYR
Kristian Heggelund, fagansvarlig avl i TYR
Foto: Julie Vaagaasar

I denne testomgangen ble det satt ny på
meldingsrekord med hele 401 påmeldte kalver
til de 80 testplassene på Staur. Etter gjennomgang av alle påmeldte testkandidater
sammen med rasenes avlsutvalg ble hele 250
av disse kalvene vedtatt besiktiget, og i dette
innbefatter også besiktigelse av mor til
testkandidaten. Ut fra disse besiktigelsene og
kalvenes avstamming og avlsverdier velges
så de 80 beste kalvene ut til test. Dette er da
ifølge retningslinjer i TYR sin overordna
avlsplan og rasenes avlsplaner. TYR retter en
stor takk til de som reiser rundt og ser på
kalver og deres mødre. Uten denne store

arbeidsinnsatsen hadde det vært umulig
å plukke ut kalvene på likt grunnlag over
hele landet, og for alle produsenter som
har meldt på kalver til test.
Pulje 1
Uttaket til ny testomgang pågår gjennom hele
sommeren. Påmeldingsfristen er i begynnelsen av mai, så vurderes de påmeldte kalvene
i løpet av mai før besiktigelser av aktuelle
kandidater og deres mødre i juni og juli.
Oksene blir tatt ut i tre puljer etter alder.
Pulje 1 ankom teststasjonen nest siste uka
i juli. I år var det 46 okser i denne pulja. Det
er som forventet, og med andre ord er over
halvparten av testkandidatene på plass.
Pulje 1 består av kalver som er født mellom
21. desember, 2018 og 2. februar 2019.

Pulje 2 og 3
Uttaket av pulje 2 er også klart. TYR og
avlsutvalgene i raselagene hadde uttaksmøter
mandag 5. august hvor oksene i pulje 2 ble
diskutert. Det er 23 okser som har fått tilbud
om testplass. Dette er kalver som er født
mellom 3. februar, 2019 og 1. mars 2019.
Disse kjøres inn til teststasjonen siste uka i
august. Siste og 3. pulje blir ingen stor gruppe,
men det ligger an til at 11 testplasser gjenstår.
Disse er da født mellom 2. mars og 31. mars
i 2019, og vil bli innkjørt til Staur siste uka i
september. Uttakene publiseres på nettsiden
etter hvert som det blir klart. Alle oppdrettere
får mail om utfallet for sine okser.

Fagansvarlig avl inspiserer de nye gutta.
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TESTOMGANGEN

Nye øremerker skal
settes inn.

er 42 dager etter teststart. Det vil si at første
publisering vil bli fredag 27. september. På
nettsiden legger vi også ut litt bilder og noen
små filmsnutter fra testomgangen på Staur.
Alt dette finner du på www.tyr.no
Avlsavdelingen ser frem til en ny testomgang
og håper på mange flotte okser på auksjonen
til våren. Datoen for auksjonen er lørdag
25. april!

Vasking, vedlikehold og god avling
Fasilitetene på teststasjonen ble nøye overhalt i den korte perioden fjøset sto tomt.
I tillegg er det gjort en større jobb for
å beskytte stålbuene mot rust. Fôr- og
registreringssystemet har også fått sin
årlige service.
Vi har gjort unna både 1. slått og 2. slått
på Staur. Det er mer enn nok grovfôr til årets
testomgang. Analysen av 1. slåtten forventes
å være klar i disse dager, vi har grunn til å tro
at det er god kvalitet både på denne slåtten
og 2. slåtten. Dette lover bra for TYR sin
intensjon med testen på Staur, om å finne
de beste grovfôrutnytterne og beste grovfôropptakerne blant våre utvalgte test
kandidater.
Følg testomgangen på TYRs nettside
Vi publiserer mellomregning med resultater
fra testen hver fjerde uke. De første oksene
starter i test 15. august, og første publisering

WWW.TYR.NO

Litt spennende å tre inn i «gutterommet».
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RASE- OG FYLKESLAG

Norsk angusbiff til topps
i verdensmesterskap
For første gang har Norge hevdet seg i et viktig internasjonal kjøttmesterskap der de
store kjøttnasjonene som USA, Scotland, Argentina, Uruguay og Australia, var representert.
Den norske kjøttleverandøren Prima Jæren tok sølv og bronse med norsk ANGUS.

I 2019 deltok bedrifter fra 25 land. Konkurran
sen ble arrangert i Dublin i Irland. Premierte
bedrifter bruker medaljeringen fra World Steak
Challenge aktivt i kommunikasjon overfor sine
kunder og sluttforbrukere, som dokumentasjon på verdensledende kjøttkvalitet.

«I et ønske om å lære, samt å forstå mer om
utviklingsmulighetene for Prima Jæren sin
nasjonale Norsk ANGUS-satsing, deltok vi
i år for første gang i konkurransen. Vi er
både glade og stolte over at vi allerede i
første forsøk premieres med sølvmedalje
for vår Norsk ANGUS Entrecote, og en
bronsemedalje for vår Norsk ANGUS dry
aged ytrefilet», sier kjøttmester og daglig
leder i Prima Jæren Rene Nielsen som
mottok medaljene i Dublin.

World Steak Challenge er i løpet av de siste
årene etablert som en viktig arena hvor de
internasjonalt ledende kvalitetsprodusentene
av biff konkurrerer om hvem som får frem
de beste produktene.

«Premieringen er en stor honnør til våre
dyktige, langsiktige og lojale produsenter,
våre ansatte, samt til det arbeid som vi
sammen med MENY har nedlagt i verdikjeden
for å levere norske konsumenter biff av

Tekst og foto: Svein Eberhard Østmoe
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internasjonal topp kvalitet», fortsetter
kjøttmester Rene Nielsen.
«MENYs kjøttleverandør Prima Jæren
dokumenterer her at det er mulig å produsere biff i verdensklasse med basis i norsk
råvare og norske arbeidsformer. De dokumenterer også at vi er i ferd med å lykkes
med et mål om å levere norske forbrukere
førsteklasses biff på stabilt nivå med basis
i Norsk ANGUS», sier MENY-sjef Vegard
Kjuus. «Priser som dette motiverer så vel
MENY som våre norske produsenter,
til ytterligere innsats i utvikling av førsteklasses norsk ANGUS-kjøtt, til glede for
norske forbrukere!», fortsetter MENY-sjef
Vegard Kjuus.

«Vi visste den gang at vi stod foran et
langvarig løp, som også ville bil svært
kostnadskrevende. For å bygge kompetanse,
samt stabilisere kvalitet har vi etablert egen
ANGUS forskningsgård utenfor Egersund,
som har vært i drift de siste fire årene.
Vi har etablert tett nasjonalt samarbeid
med motiverte produsenter som har ønsket
å satse på en profesjonell utvikling av kjøttferasen Angus. Vi har også etablert et nasjonalt
slakterisamarbeid med Nortura og Norsk
ANGUS-forening.» sier gründer og aktiv
Prima-eier Anbjørn Øglend.

Vektkampanje 2019

«Det er første gang i historien at Norge hevder
seg i internasjonal kjøttkonkurranse. Over de
åtte årene som vi har arbeidet frem Norsk
ANGUS-konseptet er det investert over 100
millioner NOK i ulike former for utviklings
arbeid. Vi er stolte over at ressursene som er
nedlagt i dette nå resulterer i at vi kan dokumentere at MENY og Prima Jæren forsyner
norske konsumenter med biff av verdens
klasse» sier Prima-eier Anbjørn Øglend.

Norsk Aberdeen Angus (NAA) har som mål og
få flere av våre medlemmer til å registrere fødselsog 200 dagers-vekter.
Vi vil i 2019 bidra med en engangs sum til de
som investerer i vektutstyr.
For å kunne få bidrag må du være medlem i NAA
og investere i vektutstyr som er forenelig med og veie
fødsel- og 200 dagers-vekt, veieceller, veieboks o.l.
Bidrag fra NAA utbetales til deres konto mot fremvisning
av kvittering på investering gjort i 2019.

Påmelding for bidrag sendes til:
norskaberdeenangus@gmail.com
Bidrag til investering i vektutstyr fra NAA: kr 4000,(Det begrenses til 20 vekter i første omgang, først til mølla...)
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Stort utvalg dyrevogner, lakkert og galvanisert!
Ta kontakt med oss for mer info! k post@rilas.no

Stort utvalg dyrevogner, lakkert og galvanisert! Ta kontakt med oss for mer info!
Stort
Stortutvalg
utvalgdyrevogner,
dyrevogner,lakkert
lakkertog
oggalvanisert!
galvanisert!Ta
Takontakt
kontaktmed
medoss
ossfor
former
merinfo!
info!
E-post: post@rilas.no
E-post:
E-post:post@rilas.no
post@rilas.no
* Hydrauliske
bremser bremser
P Hydrauliske
** Hydrauliske
Hydrauliske
bremser
bremser
* P
Hydraulisk
hev/senkhev/senk
Hydraulisk
** Hydraulisk
Hydrauliskhev/senk
hev/senk
* P
18 mm
gummimatter
18 armerte
mm armerte
** 18
18mm
mmarmerte
armertegummimatter
gummimatter
gummimatter
* Doble bakdører med lås
** Doble
Doblebakdører
bakdørermed
medlås
lås

Dør fremme
P Dør fremme
Dør
Dørfremme
fremme
Lakkering
valgfri farge – valgfri farge
Lakkering
P-valgfri
Lakkering
Lakkering--valgfri
farge
farge
Pressing
takPressing
- valgfri farge
m/kondensbelegg
takeller
– ståltak
valgfri
farge
P
Pressing
Pressingtak
tak--valgfri
valgfrifarge
fargeeller
ellerståltak
ståltakm/kondensbelegg
m/kondensbelegg
eller
ståltak
m/kondensbelegg
LED belysning
LED
LEDbelysning
belysning

P Doble bakdører med lås

WWW.TYR.NO

P LED belysning

TYRmagasinet 4-2019

35

Du kan møte TYR på mange av landbruksmessene i høst. Velkommen innom vår stand!

Messer og utstillinger høsten 2019
Tekst: Eli Hveem Krogsti

For TYR er det viktig å være til stede på ulike arrangementer der vi
kan treffe våre egne medlemmer og andre aktører i næringa, men også
forbrukerne. Mange uklarheter og faktafeil blir oppklart gjennom en god
prat med våre representanter på stand. Dette er en viktig arena for
å kunne vise hva norsk landbruk generelt og norsk storfehold
spesielt står for i verdi-diskusjonen som har vokst seg forholdsvis
stor i samfunnsdebatten.
TYR vil i år være til stede på følgende arrangementer:
• 3
 0. aug. – 1. sept. Dyregod-dagane i Gjemnes samt Horva
• 3
 0. aug. – 1. sept. Horva 2019, Sandnessjøen
• 1
 2. – 16. sept.
Dyrsku’n i Seljord
• 2
 0. – 22. sept.
Midt i Matfatet på Hamar
•  1. – 3. nov.
Agrovisjon i Stavanger
• 2
 7. – 28. nov.
Storfe 2019, Gardermoen
Representanter for TYR har også deltatt på Landbruksmessa
i Balsfjord og Gladmatfestivalen tidligere i sommer.
Tradisjon tro blir det storfeutstilling på Dyregod-dagane samt utstilling
og auksjon på Dyrsku'n i Seljord. I forbindelse med Agrovisjon
i Stavanger vil utstilling og auksjon foregå i egne telt.
TYR ønsker fortsatt å sette fokus på ammekua sin plass i klimaregnskapet, kulturlandskapet og i form av god mat på tallerkenen.
TYR ønsker at den allmenne forbruker skal få et mer nyansert bilde
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TYR og raselagene arrangerer livdyrauksjon på Agrovisjon i november.
Bildet er fra auksjonen på Agroteknikk 2018.
av både produksjonen og nødvendigheten med å holde kulturland
skapet i hevd. Videre vil vi trekke frem alle verdiene norsk storfekjøttproduksjon bidrar med til en bærekraftig norsk matproduksjon.
Storfe 2019
Storfe 2019 arrangeres på Clarion Hotel og Congress på Gardermoen
27. – 28. november. Dette blir en møteplass og en fagarena for en
samlet storfenæring. Her vil du kunne delta på en mengde interessante
foredrag både for melkeprodusenter og ammekuprodusenter. Det er
fortsatt ledige plasser! Du finner mer informasjon om arrangementet
på www.storfe2019.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 avvenningsvektene 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.

7330 Metallica P av
Oterholm kolla ungokse e.

Strabinos – mf. Hiawata av
Hovde. Forventes å gi lette
fødsler brukt på ku. Avkommene
forventes å ha god tilvekst og
slakteklasse. Meetoo har genetikk som med god sikkerhet gir
døtre som har høy melkeytelse
og avvenner tung kalv.
Fødselsindeks Produksjonsindeks
98
122

73093 Ivari P av Hægleland kolla eliteokse e. Bas

Morindeks Totalindeks

av Hægeland – mf. Lykke
Atlantis. Toppstamma okse som
gir avkom med gode fødselsegenskaper brukt på ku og
gode produksjonsegenskaper. Avkommene har et fint
eksteriør og et fantastisk lynne.
Førsteprioritetsokse som far til testokser.
Fødselsindeks Produksjonsindeks Morindeks Totalindeks
109
113
93
115

Gulli av Stustad – mf. Champs
Bravo. Metallica har avlsverdier
og genetikk der god sikkerhet
kan forventes avkom som er lettfødt 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 avlsverdier viser at avkommene
fødes lett og har god tilvekst.
Døtre forventes å kalve lett og
ha høy melkeytelse. Avkom
etter Ja P har tidlig utvikling
og godt muskelsatt i alle deler.
Førsteprioritetsokse som far til testokser.
Fødselsindeks Produksjonsindeks Morindeks Totalindeks
111
112
94
116

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

PROFESJONELLE BEITEPUSSERE
OG KANTKLIPPERE
KAMPANJE
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

IMPORTØR

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

SE VÅRE NYE NETTSIDER WWW.FORSENTRALEN.NO

Blonde d’Aquitaine

SPESIALIST I LANDSKAPSPLEIE!

75029

Fuxeen

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

Må bestilles fra Geno i god tid
Vi har også en okse som er kjønnsseparert,
for å gi oksekalver, kontakt raseforeningen
for mer informasjon.

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

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

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
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ANGUSAVTALEN
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!
FOTO: MERETHE MØRK

Eliteokse 74047 Ivar av Li:

God på fødselsforløp. Bra på
tilvekst og slaktevekt.

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

Kontakt
Nortura for mer
informasjon om
Angusavtalen:
Ungokse 74080 Hovin Milorg:
Forventes og gi lette kalvinger og god
produksjon på sine avkom.

WWW.TYR.NO

95 51 84 00
www.norskangus.no

FOTO: JAN ARVE KRISTIANSEN

FOTO: JAN ARVE KRISTIANSEN

Ungokser
fås som
spermvital!

Ungokse 74081 Manitu av Høystad:

Forventes å nedarve meget gode
moregenskaper og høy slakteproduksjon.

TYRmagasinet 4-2019
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STORFE

19

2019

www.storfe2019.no

Du kan også følge oss på
facebook.com/storfe2019

Nordic Classification-
samling i Norge
Norge er ikke det eneste landet som driver med kåring av
storfe. Andre nordiske land gjør også det, og all registrering
skjer i en felles database som heter Nordic Classification.

Årlig arrangeres det en samling for kjøttfe-kårere i Norge,
Sverige, Danmark, Finland og Estland. I år er denne samlingen
i Hamar. Det kommer åtte deltagere fra andre land, samt at det
vil være en kårer fra hver landsdel i Norge. TYR er arrangør av
samlinga og en naturlig del blir da å se på testingsstasjonen
på Staur i tillegg til praktisk kåring i besetninger. I tillegg til
praksis blir det også en teoretisk del hvor vi ser på kårings
statistikk sammenlignet mellom land. Dette er også veldig
nyttig for sammenligning.
Målet med en slik samling er å utveksle erfaringer og kalibrere seg
både nasjonalt og internasjonalt. Det er veldig interessant å lære
hvilke registreringer det gjøres i andre land og hva de vektlegger.
Fra tidligere samlinger har vi erfaringer med at alle land gjør ting
noe ulikt, og derfor er slike samlinger helt nødvendig.
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Grafisk utforming/foto: Jan Arve Kristiansen/Geno

Nordic Classification er en app-basert løsning for registrering
av eksteriør på storfe, både kjøttfe og melkeku. I Norge brukes
den av storferådgivere i Nortura og avlsrådgivere i Tine.

2019

STORFEKALENDEREN

29.08.	Fagmøte Bøndernes Hus Brandval
Halmfôring – Hva har vi lært?

Mer kunnskap,
samme pris
Nå inngår

13.09. – 15.09. Dyrsku’n 2019

nitrat og klor
i analysepakkene for
næringsinnhold i surfôr.

20.09. – 22.09. Midt i Matfatet

Vi har også inkludert

30.08. – 01.09. Dyregod-dagane – Batnesfjordsøra

16.10.

Styremøte, ny webside

17.10.

Ledersamling – Gardermoen

25.10. – 27.10. Studietur Island TYR Innlandet
01.11. – 03.11. Agrovisjon 2019 Stavanger
26.11.	Styremøte
27.11. – 28.11. Storfe 2019

kation/anion-balanse

i vår standard mineralpakke.
Se våre prislister for detaljer
om pakkenes innhold.
Du finner dem på

www.eurofins.no/
agro-testing/

Vit hva du
fôrer med
Riktig fôring sikrer dyrenes

helse, tilvekst,
fruktbarhet og trivsel.
Eurofins Agro har
analysene du trenger!
Kontakt oss på:
grovfor@eurofins.no
tlf 92 23 99 99

www.eurofins.no

WWW.TYR.NO
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www.norgesfor.no
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DRØV Intro
- nytt og forbedret kalvekraftfôr
Legg grunnlaget for en fremtidig god produksjon med DRØV Intro!
DRØV Intro har fortsatt det samme høye innholdet av naturlig E- vitamin, organisk selen og
levende gjær, samt råvarer og mikroingredienser som tilsammen bidrar til en god start.
• Nye mineralkilder og smaksstoff som
fremmer høyt fôropptak.

• Ny og bedre buffer for stabil og gunstig
pH i vom.

• Ny antioksidantmiks som bidrar til god
antioksidantstatus.

• *Levucell®, Saccharomyces cerevisiae
CNCM-I-1077

• Levende gjær og smørsyre for tidlig
utvikling av vom - og tarmfunksjon gir økt
opptak av næringsstoffer.

• Tilsatt flere B- vitaminer som er viktige
for energi - og næringsstoffomsetning.

Bruksanvisning:
Gi kalven DRØV Intro allerede fra den er noen få dager gammel. Den bør få friskt kraftfôr hver
dag sammen med grovfôr av god kvalitet, vann og melk/melkeerstatning.
Gi DRØV Intro etter appetitt fra fødsel fram til 3 mnd alder eller til kalven tar opp 1 - 2 kg pr
dag. Da anbefales overgang til annet DRØV kraftfôr.
DRØV Intro kan også brukes til lam og kje.

Alltid der for deg
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Lely Vector
– smart fôring med flere muligheter!

Vector som distributør
Med Lely Vector fôres dyrene med både grovfôr, kraftfôr og mineraler etter grupper,
fordelt på alder og kjønn. Vector registrerer mengde fôr på fôrbrettet og sørger for at det
alltid er nok ferskt fôr. Vector skyver også fôret inn til dyrene hver time. Lely Vector er
helt unik og er markedets mest innovative fôringssystem.
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Vector og grabben

Vector og BvL

For deg som har flere fôrslag på menyen.
Grabben kan hente opptil 16 fôrslag
i fôrkjøkkenet.

For deg med besetning som krever stor
Et enkelt og arealeffektivt system som
kapasitet. BvL vil snitte ned lengden på
passer overalt.
fôret før det lastes over i Lely Vector.
Kan også settes i system med Exact Feeder.

Vector og Exact Feeder

www.fjossystemer.no

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

WWW.TYR.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
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Minimalt med fremmedstoffer i kjøtt
Mattilsynets overvåking av
fremmedstoffer i landdyr 2018,
viser ingen alvorlige funn i kjøtt
og andre animalske produkter.
Tekst: Mattilsynet

I 2018 ble det tatt i alt 4040 prøver av norske
landdyr og animalske produkter. Ingen av analysene viste konsentrasjoner av legemiddelrester
som tydet på ulovlig bruk av legemidler.
Funn ble oppdaget i ca. 4% av prøvene
(i ca. 0,4% ble det funnet rester av steroider,
og i resten ble det funnet forhøyede nivåer av
tungmetaller). Enkeltfunnene ble fulgt opp av
Mattilsynet. Ingen av analysene viste konsentrasjoner av legemiddelrester som tydet på
ulovlig bruk av legemidler.
Det ble påvist steroider i sju storfeprøver og
ni saueprøver. Produksjonsdyr skiller ut disse
stoffene naturlig, avhengig av kjønn og drektighetsstatus til dyret, og funnene var innenfor
det som beskrives som naturlig.
Legemiddelet Diklofenak ble påvist over
grenseverdien i en storfemelkeprøve. Denne
ble fulgt opp av Mattilsynets lokalkontor. Vi
fant også tungmetallet kadmium over grenseverdien i leverprøver fra fire sauer. I tillegg ble
det funnet høyt kadmiuminnhold i lever fra fire
reinsdyr og 20 elg. Videre ble det påvist høyt
innhold av bly i en leverprøve fra oppdrettsreinsdyr. Kadmiuminnhold i innmat skyldes
forurensning i miljøet og gjelder dyr som har
gått på utmarksbeite og ville dyr.
For første gang undersøkte også Mat
tilsynet i 2018 kobberinnhold i leverprøver.
Kobberinnhold i husdyr er vurdert etter
gjeldende regelverk for plantevernmiddel
rester. Grenseverdiene av kobber er satt for
å sikre trygg bruk av plantevernmidler og det
er ikke tatt hensyn til at kobber kan komme
fra andre kilder enn plantevernmidler. Vi fant
kobber over grenseverdien i leverprøver fra
28 storfe, 18 honning, 25 sau, en geit, to
oppdretts-rådyr, og fem reinsdyr. Det ble også
påvist høyt kobberinnhold i leverprøver fra
18 viltlevende rådyr og 44 leverprøver fra elg.

Gjerdeapparat

Det er minimalt med fremmedstoffer i norsk kjøtt.
Kobberpreparater er godkjent til bruk i
Europa som plantevernmiddel og fôrtilsetnings
stoff, og blir også brukt innen økologisk produksjon. I tillegg finner man naturlig kobber i jord.
Det brukes også kobber i drikkevannsrør, og
derfor kan drikkevann være kilde til kobber.
EFSA har nylig vurdert kobberinnhold i nærings
midler og anbefalt at grenseverdiene økes.
Det er ikke overraskende å finne forhøyede
verdier av tungmetaller i innmat fra vilt siden
de både lever lengre og beiter mer i utmark
enn produksjonsdyr. Tungmetallene finnes
i naturen, opphopes i næringskjeden og lagres
i blant annet lever og nyrer hos dyr. Mattilsynet
fraråder barn under 10 år å spise lever som
middagsmat på grunn av høyt innhold av
kadmium, mens ungdom og voksne bør
begrense inntaket av lever fra vilt og sau.
– Resultatene i 2018 skiller seg lite fra
tidligere år. Det er ikke avdekket funn som gir
mistanke om ulovlig bruk av legemidler, og
overskridelsene handler mest om naturlige
hormoner fra dyr eller tungmetaller som
finnes i naturen.
Fremmedstoffprogrammet er et over
våkings- og kartleggingsprogram som har
pågått siden 1985. I fremmedstoffprogrammet innhentes prøver fra norske landdyr, melk,
egg og honning. Landdyrene som omfattes av
programmet er storfe, gris, småfe, fjørfe, hest,

Kuløftar
,00

500

Kr 1

Secur gjerdeapparat for 230 V
og batteri. Mange modellar.
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oppdrettsvilt, og vilt. Prøver av viltlevende dyr
(elg, hjort og rådyr) blir tatt for å undersøke
tungmetallnivåer i disse artene.
Importprogrammet
Mattilsynet gjennomfører også kontroll av
fremmedstoffer i animalske næringsmidler
som importeres fra land utenfor EØS. Over
våkingen omfatter forbudte stoffer og vekst
stimulerende stoffer, legemidler, og forurensende stoffer i kjøtt.
Totalt ble det utført 120 analyser av kjøtt
fra storfe, småfe, fjørfe og hjort samt tre
analyser på importert Propolis i 2018. Vi fant
ingen overskridelser av grenseverdier i de
analyserte importprøvene.
Overvåkingsprogrammene ble i 2018
administrert og koordinert av Mattilsynets
hovedkontor, seksjon for fremmedstoffer og
EØS. Prøvene ble tatt av inspektører i alle
Mattilsynets fem regioner og analysert i FERA,
som er et akkreditert laboratorium i England.
Ved spørsmål kan følgende kontaktes:
Mattilsynets pressevakt
(kl. 08.00 – 22.00, ikke SMS) 469 12 910
pressevakt@mattilsynet.no
Andre henvendelser:
Mattilsynets sentralbord – 22 40 00 00
postmottak@mattilsynet.no

Kalvevogn
0,00
190
Kr lfrakt
+ de

Tlf. 57 69 48 00

www.nessemaskin.no

Med sveiv og god polstring. Kalvevogn som enkelt kan leggjast Alle prisar er utan moms.
Fraktfritt ved ordrar over 2000,00 + mva. (med få unntak)
Hurtig å setje på og ta av. saman, og tek liten plass.

BESETNINGSANNONSER
Aberdeen Angus

Charolais

Hereford

Simmental

Høystad Angus

Nyheim Charolais

Løsnes Poll Hereford

Skjølaas Simmental

Svein Eberhard Østmoe
Hammarvegen 27
2480 Koppang
Telefon: 907 94 273

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

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

Odd Henning Skjølaas
Dystlinna 189
2847 Kolbu

Aberdeen Angus

Charolais

Hereford

Simmental

Li Angus

Søndre Huser Charolais

Rindal Hereford

Thorshov Simmental

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

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

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

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

Aberdeen Angus

Charolais

Hereford

Simmental

Holthe Angus

Jahrengard Charolais

Deset Hereford

Hægeland Simmental

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

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

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

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

Aberdeen Angus

Charolais

Hereford

Simmental

Grani Angus

KB Charolais

Lilands Hereford

Morken Simmental

Harald Dahl
Nannestadvegen 79
2034 Holter

Terje Liland
Liland
4438 Sira
Telefon: 38 37 59 42

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

E-post: grani.gaard@gmail.com

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

Aberdeen Angus

Charolais

Hereford

Tiroler Grauvieh

Nordstu Angus

Dillerud Charolais

Skjatvet Gård

Røstad Tiroler Grauvieh

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

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

Høystad Angus er på Facebook

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

E-post: vibtof@gmail.com

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

Aberdeen Angus

Hereford

Tiroler Grauvieh

Molland Angus

Søndre Årø Hereford

Aas Tiroler Grauvieh

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

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

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

Aberdeen Angus

Hereford

Tiroler Grauvieh

Sjøvoll Angus

Vestgård Hereford

Hanto gård

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

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

Aberdeen Angus

Hereford

Holen Angus

Birkeli Hereford

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

WWW.TYR.NO

Anita Høidalen
Hantovegen 145
3825 Lunde
Telefon: 402 88 665
E-post: an-hoei@online.no
hantogaard.123hjemmeside.no

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

TYRmagasinet 4-2019

45

Hovedsamarbeidspartnere på Staur

Bingesponsorer på Staur

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

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

Fjøssystemer
tlf. 61 28 35 00

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

Postboks 396 – Økern, 0513 OSLO
tlf. 22 09 23 00
e-post: animalia@animalia.no

Fatland v/Axel Dønnum
tlf. 976 92 650

Kjedeselskap: Norgesfôr AS, tlf. 22 40 07 00
Kontakt din lokale Norgesfôr-bedrift
www.norgesfor.no

Vardevegen 50, 2072 Dal
tlf. 63 97 70 10
e-post: furuseth@furuseth.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.

Returadresse: TYR, Storhamargata 44, 2317 Hamar

Kvalitetsprodukter fra BBagro
ing
To rør i innfestn bilitet
gir styrke og sta

Hodeløfter for s
innlegg av bolu

BBagro-hekken

Sikkerhet satt
i system

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

Fanghekk ROBUST!
For hornede dyr.

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

Telefon: 69 12 68 00

www.bbagro.no

