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Raselag Leder

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

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

Norsk Charolais Trond Vidar Berge, tlf: 913 68 034  
post@nordaasencharolais.no

Norsk Dexterforening Morten Siring, Tveitveien 32, 4844 Arendal, tlf: 906 55 857, 
Morten.siring@gmail.com

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

Norsk Herefordforening Inge Grepstad Kristoffersen, tlf: 91545613,  
inge.g.k@online.no

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

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

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

Norsk Tiroler Grauvieh Forening Marius Wiggen, tlf. 476 64 442 
post@tiroler.no

Regionlag Leder Sekretær

TYR Buskerud Brit Ellen Bøhn, tlf: 957 05 081, 
tyrbuskerud@gmail.com, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TYR Innlandet Bent Are Wollan, tlf: 917 58 881,
bent-aw@online.no;

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

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

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

TYR Nordland Tove Berre, tlf: 90772912 
tove.berre@sbnett.no

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

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

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

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

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

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

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

TYR Østfold Kjetil Tovsrud, tlf: 479 05 350 
kjetil.tovsrud@gmail.com

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

TYR Vestfold Thomas Pettersen, tlf: 99624685, 
thpett2@online.no;

Liv Astrid Varlo, tlf: 481 92 911, 
liv.astrid.varlo@nortura.no
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Drøvtyggere, rødt kjøtt og klima ser det ut som 
om alle har det riktige svaret på. Det er ofte 
ensidig fremstilt... Slutt å produsere mat via 
drøvtyggere – da løser vi klimaproblemet!

For oss som er opptatt av å produsere mat 
på de ressursene vi har i Norge, er det fint når 
det også publiseres informasjon som det 
Joacim Lund i Aften posten gjorde med 
bakgrunn i artikkel fra professor Myles Allen 
ved Oxford Universitet.

Kanskje redder vi ikke klima med et ensidig 
fokus på å redusere antallet drøvtyggere på 
jorden, løsningen ligger kanskje i sterkere grad 
i å ha fokus på Co2-utslipp fra karbon?

Vi som matprodusenter som mener 
drøvtyggere er et viktig virkemiddel for å øke 
verdens sjølforsyningsgrad, skal ikke skal gå 
rundt å føle på KJØTTSKAM. Når vi leser, 
«Jøss biffen er visst ikke klimaversting 
likevel», eller «Spis biff og fårikål med god 
samvittighet», så vet vi at NOHA og politisk 
redaktør i Dagens Næringsliv reagerer, men 
det lever vi godt med.

Som avls- og interesseorganisasjon for 
norske storfekjøttprodusenter skal vi selvsagt 
jobbe for at vår produksjon blir så klimavenn-
lig som mulig. Det har avlsarbeidet tatt på 
alvor siden 50 % av i våre avlsmål vektlegger 
at vi skal avle fram dyr som er gode på å 
produsere kjøtt på gras og grovfôr.

Vi har registrert at Felleskjøpets Fôr-
utvikling presenterer tall hvor det ikke er noe 
økning i kraftfôrforbruket i norsk storfekjøtt-
produksjon. 

Så flott! Men det gis ikke noen begrunnelse 
for hvorfor. Vi som er tett på storfekjøttpro-
duksjonen vet at årsaken er at det har blitt 
færre melkekyr og dermed også færre slakt 
fra den produksjonen. Det er erstattet med 
kjøtt fra ammekua, og når vi vet at kraftfôr-
forbruket er vesentlig lavere per kilo kjøtt fra 
ammeku, har ammekua også blitt et alibi for 
redusert kraftfôrbruk.

I disse dager foregår det forhandlinger 
mellom faglaga og staten for å finne fram til 
løsninger for å kompensere bortfall av behov 
for norsk melk.

TYR som organisasjon har siden vedtaket 
om å utfase eksportstøtte til Jarlsbergosten 
bedt om at organisasjonene jobber med 
utfordringene og konsekvensene for norsk 
sjølforsyningsgrad av norsk storfekjøtt. TYR 
sine beregninger er at bortfall av 100 millioner 
liter melk medfører at det blir født mellom  
10 og 15 tusen færre kalver per år. 

Spørsmålet blir nå hvem som skal 
 produsere disse?

Når TYR tok opp konsekvensen av at det 
ble gitt bort 1500 tonn med varig storfekvote 
gjennom Art. 19 i EØS avtalen, fikk vi ikke stort 
gehør for denne problemstillingen. Dette 
utgjør et evigvarende bortfall av inntekts-
muligheter for norske storfebønder på over 
100 millioner kroner.

Vi unner alle melkebønder alle inntekter, og 
håper på støtte til å bedre økonomien for den 
norske ammekubonden. Storfekjøttprodusen-
ten opplever at prisene til bonden har blitt 
redusert i 2019 – hele tillegget og mer til i 
siste jordbruksoppgjør, er blitt borte i lavere 
priser.

Med reduserte antall melkekyr er det fint å 
ha ammekua som kan bidra til å opprettholde 
antall kyr slik at vi kan fortsatt ha som mål 
med økt sjølforsyningsgrad av norsk storfe-
kjøtt.

Høsten har kommet
Høsten har uten tvil kommet til landet vårt. 
Dyra er i stor grad tatt inn fra beite – og kyr og 
kalver skal skilles. Det er gledelig å se at 
mange storfekjøttprodusenter forklarer – og 
advarer, mot bråk fra dyra i denne prosessen. 
Naboen er også forbruker, og vi ønsker 
opplysning og forståelse rundt vår produk-
sjon. Dette jobbes det også med på alle 
messer og arrangementer TYR er til stede på. 
Å ha med dyr på slike messer er svært 
gunstig og en god inngangsport til samtaler 
med forbruker. Tusen takk til alle TYR med-
lemmer og administrasjonen som gjør en 
kjempe jobb med dette. I samme forbindelse 
har TYR invitert Dyrevernalliansen og Norsk 
Dyreomsorg på besøk nå i slutten av oktober. 
De skal både få høre om storfekjøttproduk-
sjon, avlsarbeidet og ikke minst besøke Staur 
og oksene som nå er i test. Vi har tro på at 
faktabasert kommunikasjon og åpenhet er 
veien å gå for å skape et godt klima mellom 
de ulike aktørene i dagens husdyrholddebatt.
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Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no

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

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

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

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

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

www.fjossystemer.no

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.

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

• 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

• 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 liggebåsbøyler og  
FS Komfort gummimadrasser har  
10 års garanti

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

Bøylen tilpasses størrelsen på hver enkelt ku, og  
oppfordrer kua til å ligge riktig, og i lengre peri-
oder. 

Nyhet!

10 års  
garanti!

Utendørs komfort 
inne i fjøset! 
 
 

 

FS VELFERD
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Været satte ingen stopper for samlinga, og 
minnet mest om sommer. Kårerene kom 
flyvende inn fra Finland, Danmark, Sverige  
og Estland. Vi startet samlinga med lunsj  
på takterassen på Melkefabrikken i Hamar, 
der TYR har sitt kontor. Gledelig gjensyn blant 
kårerene etter forrige samling i Sverige på 
samme tid året før. Etter lunsjen ble det 
utveksling av erfaringer og prosedyrer for 
kåring i de ulike landene. Konklusjonen er at vi 
har mye til felles, men alle land gjennomfører 
kåring på ulike måter og i ulike dyregrupper.

Danskene kårer mye voksne dyr, både  
i kjøttfe og melkebesetninger. I Estland har  

de nettopp startet opp med kåring (i 2015).  
I Finland kårer de voksne dyr i kjøttfebe  set-
ninger og okser som skal selges. I Sverige 
kårer de yngre og voksne dyr, gjerne samme 
dyr ved ulik alder. I tillegg kårer de testoksene 
på Gunnarp teststasjon. Felles for Finland, 
Sverige, Danmark og Estland sammenlignet 
med Norge er:

•   Færre personer som kårer
•   Færre dyr som kåres
•   Bruker ikke ultralyd
•   Det kåres mye eldre dyr, ikke dyr  

ved 1 års alder som i Norge
•   Kårer andre raser som Highland Cattle
•   Liten oppslutning rundt kåring fordi 

 produsenter ikke ser verdien

Nordisk samling for kårere ble vel gjennomført på Hamar siste uka i august.  
TYR var arrangør, med god støtte fra kårere i Nortura.

Vellykket samling for nordiske kårere

Første rekke fra høyre: Karin Karlsson (Växa Sverige), Solvei Cottis Hoff (TYR), Bjørg Granberg (Nortura), Johanna Aglen (TYR), Päivi Anttila  
(Faba, Finland), Sanna Turu (Estland) og Julie Vaagaasar (TYR).
Andre rekke fra høyre: Torben Andersen (Seges, Danmark), Johan Sandström (Skåne Semin), Tero Mustonen (Faba, Finland), Lars Nordbotn (Nortura), 
Karin Fuglestad (Nortura), Carsten (Seges, Danamrk), Ilmar Kallas (Estland) og Kristian Heggelund (TYR).

•   Har ikke et registreringssystem hvor  
kåring legges inn. I Norge brukes 
 Storfekjøttkontrollen

Etter mye faglig diskusjon «in verri gudd 
inglish» var dagen over og neste dag gikk  
med til praktisk kåring. Vi startet på Staur 
med demonstrasjon av ultralydapparat og 
gjennom gang av teststasjonen. Videre reiste 
vi til Østbye gård i Eidsvoll for å kåre okser, 
kviger og kuer. Ved praktisk utførelses og 
gode diskusjoner blir det kalibrering mellom 
land og også internt i landene. 

TYR vil takke Mari Østbye og Ola Lauten for 
å stille dyr disponible for oss denne dagen. Vi 
og ser frem til å reise til Danmark for lignende 
samling neste år!
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Tekst: Julie Vaagaasar
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TYR – Storhamargata 44, N-2317 Hamar – Orgnr: 970 142 223 ORG – E-post: tyr@tyr.no – 
www.tyr.no 

Klima- og miljødepartementet 
Postboks 8013 Dep 
0030 Oslo  
 
        Hamar   23.09.2019  
 
 
Høringssvar – endring i rovviltforvaltningen. 
 
TYR som avls- og interesseorganisasjon for ammekunæringen med over 2000 medlemmer registrere at vi 
som representerer storfebønder med storfe i utmarka ikke var på listen over de som er invitert til å gi 
høringsuttalelse. 
 
1. Antall rovviltregioner. 

 
TYR støtter ikke forslaget  om reduksjon i antall rovviltregioner fra dagens åtte til fire eller fem regioner, 
da vi mener dette fører til en større avstand mellom de som blir berørt av rovdyrskader og 
rovviltforvaltningen. 
 
 
2. Rovviltklagenemd. 

 
TYR støtter ikke at det er rovviltklagenemd som skal behandle klager på vedtak om felling , 
rovdyrerstatning  m.m, da dette blir oppfattet som et ekstra byråkratisk ledd, samt at en slik nemd ikke 
nødvendigvis oppnå tillit når Klima- og miljødepartementet utnevner medlemmer. Dette mener vi selv om  
Klima- og miljødepartementet  mottar innspill på sammensetningen av nemda fra  Landbruk- og 
matdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
Opprettelse av en uavhengig  rovviltklagenemd kan medføre at det blir flere tviste – og rettsaker i en 
rovviltklagenemd sine vurderinger og vedtak. Det bør være politikere som skal utføre og gjennomføre 
politikk og ikke en uavhengig klagenemd. 
 
 
3. Endring i nødvergebestemmelsen etter naturmangfoldloven §17 andre ledd. 

 
TYR mener at det er viktig med presisering knyttet til dette med « direkte angrep» og ønsker en mer 
tydeliggjøring i dette punktet.  Det må tas hensyn til i nødvergebestemmelsen når «situasjonen ansees 
som påkrevd på grunn av et umiddelbart forestående angrep». 
Dette fordi det er viktig at bonden eller den som er satt til å ivareta dyr kan handle raskt,  og at det ikke 
blir en diskusjon i ettertid om det kunne vært benyttet alternativer til felling for å unngå skader på bufe. 
 

 
Med vennlig hilsen 

 

                                                           
 

       

     
  ________________      ________________    

Oddbjørn Flataker    Erling Gresseth  
Daglig leder.     Styreleder 

 
 

TYR har svart på høringen fra Klima- og miljødepartementet ad endringer  
i rovviltforvaltningen. Svaret er i tråd med hva TYRs styret har vedtatt. 
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KRAFTFÔRAUTOMAT 

DYRETRANSPORTHENGER DYRETRANSPORTHENGER

RUNDBALLHENGER LANDBRUKSHENGER DYRETRANSPORTHENGER

BEHANDLINGSBOKS

Kraftfôrautomat
kalv

Behandlingsboks 
/ klauvboks

Elektronisk
vekt for
behandlingsboks

eks. mva

10.000,-

eks. mva

eks. mva

20.000,-

10.000,-

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

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

med avtagbar topp

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

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

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

BEKREFTELSE AV ANNONSETEKST / LAYOUT!

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

Ifor Williams Norge AS holder til ved E6 på Rudshøgda

Bergen

Oslo

Lillehammer

Hamar

Trondheim

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

NORSKE MARKEDET

Landsdekkende
forhandlerkjede

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

FÔRHEKK

HESTEHENGER DYRETRANSPORTHENGER

eks. mva
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NORSKE MARKEDET

Landsdekkende
forhandlerkjede

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

FÔRHEKK SAUEVEKT

HESTEHENGER DYRETRANSPORTHENGER

BEHANDLINGSBOKS

Elektronisk 
vekt for  
behandlings-
boks

eks. mva

eks. mva

eks. mva

eks. mva

13.000,-

KRAFTFÔRAUTOMAT 

DYRETRANSPORTHENGER DYRETRANSPORTHENGER

RUNDBALLHENGER LANDBRUKSHENGER DYRETRANSPORTHENGER

BEHANDLINGSBOKS

Kraftfôrautomat
kalv

Behandlingsboks 
/ klauvboks

Elektronisk
vekt for
behandlingsboks

eks. mva

10.000,-

eks. mva

eks. mva

20.000,-

10.000,-

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

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

med avtagbar topp

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

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

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

BEKREFTELSE AV ANNONSETEKST / LAYOUT!

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

Ifor Williams Norge AS holder til ved E6 på Rudshøgda

Bergen

Oslo

Lillehammer

Hamar

Trondheim

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

NORSKE MARKEDET

Landsdekkende
forhandlerkjede

Rudsveien 9, 2360 Rudshøgda
Tlf: 62 34 41 41 • post@iwt.no • www.iwt.no

Følg oss på Facebook og finn.no!

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

Vi har de fleste tilhengere på lager!

FLATHENGER

Proffenes favoritt og markedets  
mest solide flathenger!

IFOR WILLIAMS STOCKMASTER
Stockmaster Rå dyrehenger for traktor med en smart  

avtagbar dyrekasse!

Solid fôrhekk 
uten fôrspill!

Markedets  
mest pålitelige  
hestehenger!

Best i klassen!
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Tlf.: +47 992 89 500
Fax: +47 73 51 65 50
Mail: conpotnorge@conpot.com
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Grafisk designer
Tlf.: +47 924 27 038
Mail: knut@conpot.com

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

STORFEGRINDER FRA FRANKRIKE
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Elektronisk 
vekt for  
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boks

eks. mva

eks. mva

eks. mva

eks. mva
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1.100

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

På lager

Nyhet

Nyhet
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Hva lærte vi av fôrsesongen 2018 – 2019?
Vi går nå vinteren i møte med en veldig bra 
sommer bak oss i forhold til fôrproduksjon, 
og med helt andre muligheter enn fjoråret. 
De fleste kom likevel bra igjennom fjoråret, 
selv om det var store utfordringer. Vi 
lærte mye om fôring, og fant alternativer 
til halmtalle. Mange fikk faktisk bedre 
tilvekst og resultat i ammekuproduksjonen 
sin enn tidligere år. Årsaken var at det var 

nødvendig å planlegge vintersessongen 
nøye med knapphet på fôr og strø. Det ble 
tatt fôrprøver og satt opp fôrplaner som 
var tilpasset de ressursene man hadde. Det 
surfôret som ble høstet, var av god kvalitet, 
men i veldig begrenset mengde. Den halmen 
som ble  berget måtte brukes til fôr og ikke 
strø. Halmen ble faktisk gjenoppdaget som 
fôrressurs. Det måtte i tillegg brukes kraftfôr 
for å få en fullverdig fôrrasjon. Fôringa ble 
mer tilpasset behovet til dyra, og resultatet 
ble veldig bra hos de fleste med kuer i passe 
hold ved kalving og fine kalver som ble slup-
pet på beite i vår. 

Hva kan vi så lære av de utfordringer som 
vi hadde i sist sesong? Det kan for alle være 
greit å sette seg mål ved drifta og lage en plan 
for å nå disse målene. I ammekuproduksjon 
er det fine kalver ved avvenning som er målet 
for de fleste enten det er for salg eller egen 
oppfôring. 

Storfekjøttmarkedet nærmer seg markeds-
balanse.  Nå må vi bli bedre og ikke større for 
å ha en god økonomi. Kjøttproduksjon på 
ammeku er en ekstensiv produksjon så det er 
viktig å ha kontroll på kostnadene og god 
kontroll på drifta. 

Høst og tid for innsett
Høsten er tida for innsett og avvenning av kalver. Grunnlaget legges  
for neste års resultater i besetningen. God planlegging og det å gjøre rett  
ting til rett tid slår ut på det økonomiske resultatet i besetningen. 

Kalvene har vokst seg store i løpet av beitesesongen og er klare til å skilles fra mor. Foto: Julie Vaagasar

Tekst: Johan Kopland, 
 rådgiver Nortura
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Sjekkpunkter ved innsett for å ha kontroll på drifta
Fôrplanlegging
Beregning av mengde og kvalitet på grovfôret er viktig for å lage en 
fôrplan, og for å planlegge grovfôrdyrkinga neste år. Grovfôret står for 
70 % av de variable kostnadene i ammekuproduksjonen så det viktig 
å vite hva man gjør. Grovfôranalyser koster ikke mye, det er mer et 
tiltak å få gjort det. Når de er på plass kan man lage en fôrplan. Dette 
kan man gjøre selv, eller så kan rådgiveren enten på slakteri eller i 
fôrindustrien bidra. Det gjør det veldig mye enklere å få et godt resul-
tat hvis det er muligheter til å fôre med kraftfôr etter behov. Da må 
det være en spiseplass til hver ku. Husk også på at det er viktig med 
saltstein og mineralnæring.

Drektighetskontroll og utrangering
Hvem og hvor mange dyr skal vi ha over vinteren? Hvis det ikke er 
gjort allerede, så kan det være lurt å få kuene drektighetsundersøkt 
nå. Det er kostbart å fôre på ei tom ku gjennom vinteren så vent ikke 
for lenge med å drektighetskontrollere. Slakt derfor alle tomme kuer 
og kviger. I år har de fleste rikelig med fôr så det er ikke noen begren-
sende faktor. Hvor mange dyr har vi plass til? Jeg ser hos alle som har 
bra resultater, at de heller har ett dyr for lite i bingen enn ett for mye. 
God plass er undervurdert. Tomme kuer skal ut, men er det andre vi 
ikke vil ha med oss? Det er alt for tilfeldig i mange besetninger hvilke 
dyr som avles på. Utrangering pga av manglende drektighet og alder 
er ikke godt nok. Dårlig lynne, bein, jur og ikke minst produksjonsresul-
tater er grunnlag for utrangering.  Førstegangskalvere vokser fortsatt 
og produserer kjøtt i motsetning til eldre dyr, de kan også slaktes nå 
Norsk kjøttfe og gir ett godt slakteoppgjør.

Avvenningsvekt har de fleste tilgang på, men det må legges inn  
i storfekjøttkontrollen hvis vi skal kunne bruke det for å planlegge 
produksjonen i forhold til planlagt utslakting og bedekning. Sammen 
med registrering av fødselsvekter vil vi i tillegg ha et godt grunnlag for  
å rangere kuene etter den produksjonen de har og utrangere de 
dårligste.

Gruppering
Det bør helst være muligheter til å gruppere kuene etter alder og hold. 
Man bør prøve å dele opp i kviger, førstegangskalvere og eldre dyr. 
 Eldre dyr i dårlig hold settes sammen med førstegangskalvere. I for-
hold til både for fôring og gruppering bør det foretas en vurdering av 
holdet. Riktig hold ved kalving er veldig viktig. For feite kuer kan føre 
til kalvingsproblemer, og for magre kuer gir lite melk og dårlig drektig-
het. Det er fra innsett og frem til 6 uker før kalving vi har mulighet til  
å regulere holdet. 

Lusebehandling og klauvskjæring
Dersom vi klipper dyra, både store og små, ved innsett vil de holde seg 
reinere, får bedre tilvekst og de er mindre utsatt for å få lus. Det er lurt 
å lage en behandlingsplan mot lus i samråd med veterinær.

Klauvskjæring er det enten tid for nå eller før beiteslipp, men ikke  
rett før kalving. Alle voksne dyr bør gjennom en klauvboks en gang i 
året. Jeg har ikke sett ett bein som er løftet opp bli satt ned igjen uten 
at det er behov for mer eller mindre pussing. Dyr som har vonde bein 
og klauver vil bruke mindre tid til å bevege seg til fôrbrettet som igjen 
vil slå ut i redusert tilvekst og redusert mjølkeytelse på dyra. Det også 
viktig å registrere avvik i klauvform. Dette har høy arvbarhet og det er 
viktig å få utrangert dyr med dårlig klauver. Det er også ett krav for å bli 
grønn besetning at det utføres klauvkontroll en gang i året. 

Avlsplan
Avl er veldig viktig og oksen er halve besetningen. Men det er et pro-
blem at det kommer inn alt for mange bestillinger på avlsokse med 
fokus på kolla lettkalver. Lag en avlsplan, her er det muligheter  
i storfekjøttkontrollen. Hva skal du bruke kalvene til? Slakt eller 
 mordyr, er avgjørende for hvilken indekser som skal vektlegges.  
Ut i fra det som avlsplanen sier så bestiller du okse, sett også som 
krav at den skal være ungdyrkåra. Alle kan også prøve å inseminere. 
Det kreves litt erfaring for å registrere brunst og å vite når i brunsten 
man skal inseminere. Det kan være en løsning å inseminere det 
 første tre ukene og så slippe med okse. Alle  inseminører har et 
utvalg av kjøttfesæd i dunken, men det er mulig å be om spesielle 
okser fra raser med norsk avl. Gjør dette noen uker før du skal 
 inseminere. Vil du bruke utenlandsk sæd må dette bestille før jul 
etter frister som TYR kommer med.

I en travel hverdag er det lett å utsette ting som ikke må gjøres.  
Det kan være lurt å legge litt press på seg selv for å få gjort ting som 
dette. En mulighet kan være å avtale med kolleger om et samarbeid 
om veiing, fôr prøver, fôrplan, avlsplan og liknende. Rådgiver apparatet 
står også klare til å bidra. Det kan være lurt å spørre om råd på egen 
gård eller til ei gruppe. Kom også med innspill til fagmøter. 

Foto: Celina Lindeborg

Sjekk av klauver er viktig – det gjøres også på Staur. 
Foto: Katrine Haugaard
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    Kontakt oss for et godt tilbud i dag: 
 

RE  FJØSINVENTAR 
   Salg ∙ Veiledning ∙ Livdyrformidling 

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

 

KVALITETSPRODUKTER TIL 

LANDBRUKET 
 

Alt innen storfeinnredning – vi lager etter mål 

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

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

Må bestilles fra Geno i god tid

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

HEST & HUSDYR
Vi leverer skreddersydd storfeinnredning 

til både nytt og eksisterende fjøs 
           fra  

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

Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende fjøsprat. 
 

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

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

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

Ta kontakt  
for pris.    

ENERETT
FOR 

NORGE
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www.fiska.no

FISKÅ MØLLE 
ROGALAND  
Tlf. 51 74 33 00

FISKÅ MØLLE 
ETNE  
Tlf. 53 77 13 77

FISKÅ MØLLE 
TRØNDELAG  
Tlf. 73 85 90 60

FISKÅ MØLLE
FLISA 
Tlf. 62 95 54 44

BEDRE TILVEKST

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

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

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

• Passer til okser og kviger fra 3–5 mnd 
alder

• Alkalisk fôr og grovere partikler  
gir bedre vommiljø

• Tørrere binger, renere dyr

TopBull MAX 
Pelletert kraftfôr med 
maxammonbygg 

MAXAMMONKORN GIR FLERE 
FORDELER OG NYE MULIGHETER:



God dyrevelferd innebærer rutinemessig kontroll av klauver

Klauvlidelser er årsak til ca. 70 % av alle halt-
hetstilfeller hos slakteokser og ca. 90 % hos 
mjølkekyr. Klauvlidelser kan være svært smerte-
fulle og flere studier innenlands og utenlands 
har vist at klauver med korrekt form og uten 
skader gir bedre trivsel for dyra og bedre 
økonomi for bonden via bedre fruktbarhet, 
bedre tilvekst, høyere pris for slaktet, mindre 
utrangering og høyere mjølkeproduksjon. 

Rutinemessig klauvskjæring – et viktig 
forebyggende tiltak
Helsetjenesten for storfe anbefaler fore-
byggende kontroll av alle hunndyr over 18 
 måneder og avlsokser i klauvboks minst  
1 – 2 ganger i året. Klauvskjæringen bør utføres 
av profe sjonell klauvskjærer, helst sertifisert om 
tilgjengelig. Beskjæringen innebærer kor rigering 
av form uten at sålehornet blir for tynt og 
behandling av klauvlidelser. 

Unngå innslep av smittestoff
Infeksiøse klauvlidelser som hornforråtnelse  
og hudbetennelser er i stor grad påvirket av 
miljøet. Avhengig av type oppstalling og 

renholdsrutiner, eksponeres klauvene for 
varierende mengder av gjødsel og urin som  
har en nedbrytende effekt på hud og klauvhorn. 
Det er viktig å tenke hygiene ved nybygg/
ombygging og å sikre gode reingjøringsrutiner. 
Digital dermatitt og klauvspalteflegmone 
regnes som smittsomme. Spesielle bakterier er 
involvert og man bør være oppmerksom på at 
smitte kan dras inn i fjøset ved innkjøp av dyr. 

Nye anbefalinger for smittesikker  livdyrhandel
Næringa har utarbeidet anbefalinger for 
smittesikker livdyrhandel som innebærer ikke 
å kjøpe dyr fra besetninger med digital derma-
titt og klauvspalteflegmone. I 2020 vil livdyr-

Det å kunne bevege seg uten smerte og ubehag er svært viktig for dyrevelferd 
og produksjon. Derfor må vi forebygge klauvlidelser og dersom ikke det lykkes, 
avdekke klauvlidelser så tidlig som mulig.

Gode rutiner for klauvskjæring er en del av det å ha gode rutiner for god dyrevelferd.

Tekst: Åse Margrete Sougstad
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God dyrevelferd innebærer rutinemessig kontroll av klauver
omsettere kunne se klauvstatus i Dyrehelse-
portalen. Grønne besetninger har en klauv - 
skjæringsfrekvens (antall beskjæringer i 
besetningen siste 12 mnd/antall mordyr over 
2 år) på >0,9 og ikke hatt digital dermatitt siste 
2 år. De har også hatt <3 klauvspalteflegmoner 
siste 6 månedene.  

Fôring og oppstalling
Forfangenhetsrelaterte klauvlidelser som 
blødninger i sålen og den hvite linjen, såle-
knusning, løsning i den hvite linjen og ulike 
typer klauvsprekker har sammensatte årsaker. 
Fôringsfeil og – mangler eller for intensiv fôring 
som forårsaker sur vom, i tillegg til oppstalling 
på hardt og ujevnt underlag, er uheldig. På 
grunn av endringer i miljø, fôring og hormon-
nivå er den største risikoperioden for forfangen-
het på hundyr den første tida etter kalving. 

Kyr med krum rygg har gjerne vondt i beina
Følg med på dyras bevegelse og kontakt 
veterinær/klauvskjærer for nærmere under-
søkelse. Dyret krummer ofte ryggen før det 
viser tydelige tegn på halthet. Inspeksjon av 
klauver krever i de fleste tilfeller klauvboks. Det 
er lurt å ha en stasjonær klauvboks tilgjengelig 
for inspeksjon av enkeltdyr. 

Det er dessuten viktig å føre nøye tilsyn også 
med slakteokser på binger. Uten spesielt fokus 
på inspeksjon av bevegelse, kan det gå lang tid 
før skader oppdages og gjøres noe med. 

Avvikende klauvformer kan gi 
 belastningsskader
Klauvveggen vokser i gjennomsnitt 5 – 7 mm  
i mnd. Veksten påvirkes av arv, fôring, sjukdom 
og trykk mot hele eller deler av klauva. Slita-
sjen påvirkes av underlagets struktur og 
fuktighet, beinstilling og bevegelse. Det er 
sjelden optimal balanse mellom vekst og 
slitasje i de ulike delene av klauva. Det oppstår 

Bønesvegen 70, Torvastad
Tlf. 52 84 67 88

  MAN-FRE 07-17
  LØRDAG 09-14

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

Vi har
eget

verksted og 
delelager!

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

dermed lange klauver og andre avvikende 
klauvformer som f.eks. korketrekkerklauv/
ombøyd vegg/vridd klauv. Korketrekkerklauv 
skyldes et arvelig, avvikende vekstmønster  
der ytterveggen på bakklauvene vokser inn 
under sålen og blir en del av bæreflaten. 

Ikke glem avlsoksen!
Klarer ikke oksen å bedekke kvigene? Har 
oksen bare klart å bedekke første del av 
sesongen? Det kan skyldes bein- eller klauv-
problemer! Det er viktig å beskjære okser som 
er tenkt til avl og være oppmerksom på ikke å 
spre uønskede egenskaper som korketrekker-
klauv. Et praktisk problem er at mange klauv-
bokser ikke er tilpasset beskjæring av store 
dyr. Noen klauvbokser kan imidlertid, med 
justeringer som å ta frontgrinda noe framover, 
benyttes. Et observant øye er nødvendig. Det 
har skjedd ulykker der store okser har blitt 
kvalt fordi de har lagt seg i boksen med hodet 
ut foran (gjelder bokser med front). Et annet 
alternativ er selvsagt at veterinær beroliger 
dyret med medikamenter slik at det legger 
seg. Det er da viktig å huske på tilbakehold-
elsesfrist på slaktet. 

Tilrettelegg for klauvskjæring
Klauvskjæring av kjøttfe har noen utfordringer. 
Mange av dyrene er store og tunge og det at 
dyra ofte er lite håndtert tidligere kan medføre 
vanskeligheter ved driving inn og ut av klauv-
boks. Liten vilje til å investere tid og penger 
hos gardbruker og skepsis hos klauvskjærer er 
andre elementer. Men kanskje viktigst av alt er 
at det ikke er rettet tilstrekkelig oppmerksom-
het mot klauvskjæring hos kjøttfe og viktig-
heten av dette. 

Alt dette er mulig å gjøre noe med! Tamme 
dyr kan for eksempel sikres ved å omgås 
kalvene helt fra fødsel av (vær obs på mordyr 
med sterkt morsinstinkt) og litt kraftfôr i 

kalvegjemme på beite. Dette har man igjen for 
ved seinere håndtering og det er svært viktig 
for dyrevelferden at de slipper å stresse og 
være redde hver gang de skal håndteres. 

Her kan du lese Norsk klauvskjærerlags 
anbefalinger om tilrettelegging for klauv-
skjæring på fjøset:
https://www.animalia.no/no/Dyr/storfe/
slik-tilrettelegger-du-for-klauvskjaring/ 

Utforming av fjøs bør være slik at klauv-
skjæring kan foregå innendørs. 

Fra høsten 2019 vil klauvskjærer med klauv-
skjærerterminal kunne rapportere klauv-
skjæring direkte til Dyrehelseportalen og 
Stofekjøttkontrollen. Klauvskjæringer fra 
Helsekort klauv rapporteres som før direkte  
til Storfekjøttkontrollen av bonden selv. 
Opplysningene gir informasjon om enkeltdyrs 
historie, besetningsstatus og endringer  
i klauvhelsesituasjonen, viktig informasjon  
ved kjøp og salg av dyr og avlsmessig fram-
gang (avhengig av tilstrekkelig antall innrap-
porteringer) samt gir mulighet til å overvåke 
smittestatus i Norge på nasjonalt plan. 

Norsk klauvskjærerlag (NoKL) har ca. 80 
medlemmer, ca. 40 av disse er sertifiserte 
klauvskjærere. Det vil si at de har gjennomgått 
et opplæringsprogram med praksis og teori  
og også bestått en test. Oversikt over klauv-
skjærere i NoKL finnes på  
https://www.animalia.no/no/Dyr/storfe/
slik-tilrettelegger-du-for-klauvskjaring/  
info-om-norsk-klauvskjarerlag-nokl/ 

Mer informasjon om klauvhelse og  
kontakt personer finner du her:  
https://www.animalia.no/no/Dyr/storfe/
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Isle ET av Øiestad. Full french eliteokse.
Produksjon/grovfôropptak. Bra tilvekst og 
ryggmuskel, kombinert med rasens høyeste 
grovfôropptak i årgangen på Staur. Gode tall 
på fødsel i storfekjøttkontrollen. Avls verdiene 
dokumenterer topp resultater på produksjon, 
både på tilvekst, slakteklasse og fett.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AVLSRÅDGIVNING

TINE Rådgivning har følgende tilbud:
• Oppsett av avlsplaner for renrasa kjøttfebesetninger med raser som det drives  
 nasjonal avl på (du må være medlem i Storfekjøttkontrollen).
• Oppsett av avlsplaner for krysningsbesetninger, med hovedformål om riktig bruk  
 av raser i forhold til mål for besetningen (du må være medlem i Storfekjøtt-
 kontrollen).
• Bruksdyrkrysning på mjølkebruket. Bruk av kjøttfeokser for optimalt resultat i 
 Geno sin avlsplan. 

For mjølkebesetning med kjøttfe:
• Valg av rase og okse tilpasset enkeltdyr for optimal kjøttproduksjon. 
• Valg av rase og dyremateriale til oppstart med ammeku i tillegg til mjølkeku.

Bevisst avlsopplegg
• God strategi for utvikling av besetning
• Riktig valg av okse med utgangspunkt i hva kalven skal bli. Livdyr eller slakt?
• Optimal bruk av tilgjengelige seminokser, SpermVital og kjønnsseparert semin
• Økt kunnskap om avl og besetningsstrategi
• Mulighet for å avle frem potensielle seminoksemødre og seminokser 

TINE Rådgivning
Ta kontakt med din lokale avlsrådgiver for bestilling av avlsplan.  
Timespris på rådgivning er 1060,-
Reisetid faktureres til 50% av timespris for tjenesten.

Les mer om avlsrådgivning og finn din rådgiver: https://www.tyr.no/avl/avlsradgiver/
Resultatet av et bevisst avlsopplegg er funksjonelle dyr med god helse og godt 
eksteriør, samt en økonomisk gevinst med holdbare dyr og høy slakteverdi.

Slaktevekt
Pris pr kg x slaktevekt
Pristillegg og innm.
tillegg x slaktevekt (4,-)
Kvalitetstillegg x 
sl.vekt
Angusavtale x sl.vekt
Fettrekk pr kg xsl.vekt
Sum slakt
Differanse mot 
NRF/NRF

NRF/NRF
315 kg

15 199,-

1260,-
788,-
0,-

410,-
16 837,-

0,-

Angus/NRF
310 kg

15 329,-

1240,-
2325,-
2325
775,-

20 445,-

+3608,-

Charolais/NRF
336 kg

17 119,-

1344,-
2520,-

0,-
437,-

20 546,-

+3710,-

Limousin/NRF
325 kg

16 559,-

1300,-
2438,-

0,-
423,-

19 874,-

+3037,-

Lønner det seg å bruke kjøttfesemin i bruksdyrkrysning?

Tabell: Økonomisk beregning av slakteresultat Ung okse med tall hentet fra kukontrollen
på avkom etter seminokser som er født i 2010 til og med 2017.
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Siden nyttår har det vært et tilbud til alle med kjøttfe å få avlsrådgiver på besøk. Det er 
avlsrådgivere ansatt i TINE som utfører jobben på oppdrag fra TYR. Disse har vært på flere 
samlinger med avlsavdelingen i TYR for opplæring.

AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLENAVL

Produsentens syn  
på et avlsrådgiverbesøk

Tekst: Guro Alderslyst

16 TYRmagasinet 5-2019



Hensikten med et slikt besøk er at produsen-
ten med et bevisst avlsopplegg vil oppnå 
funksjonelle dyr med god helse og godt 
eksteriør. Samt at det gir økonomisk gevinst 
for den enkelte produsent med holdbare dyr 
og høy slakteverdi. Både renrasebesetninger, 
kryssningsbesetninger og melkebruk som har 
interesse av å benytte kjøttfesemin, vil ha 
nytte av et slikt besøk. Viktoria Dyrkoren på 
Trømnes Gård i Løten har hatt besøk av 
rådgiver. 

Det er Viktorias samboer, Herman Schjerve 
som er vokst opp og hadde odel på Trømnes 
gård. Når tiden kom for eiendomsoverdrag-
else var det likevel Viktoria som sa opp fast 
stilling som sykepleier og ble med svigerfar  
i melkeproduksjonen. Dette året ga mye 
lærdom som gjorde det lettere å ta et valg  
om det skulle være dyr eller ikke på Trømnes.  
I løpet av dette året fant hun ut at hun ikke 
ville drive med melk. Men hun ønsket å ha en 
levende gård med dyr, og kyrne var jo allerede 
der som et utgangspunkt. 2017 ble et 
avviklings år for svigerfar og et oppstartsår for 
Viktoria. En del NRF ble solgt til liv, og en del 
ble inseminert med Hereford. Siste gang 
melkebilen kom til Trømnes var før jul 2017. 
Første januar 2018 opprettet Viktoria sitt ENK. 
De melkekyrne som var igjen ble solgt på 
etterjulsvinteren, og melkekvota på 260 000 
liter leid bort. Fjøset er fortsatt det samme 
– båsfjøs med noen binger til oppfôring av 
okser. Dyra går løs, men i kalvinga lages det 
binger ved hjelp av lettgrinder. Våren 2019 
hadde Viktoria 10 kalvinger – og våren 2020 
venter hun 18. Løsningen er forholdsvis 
tungvint og Viktoria har foreløpig ikke benyttet 
seg av medlemskapet på det lokale trenings-
senteret. – Det trengs ikke når en måker og 
fliser to ganger om dagen og triller rund-
ballene inn med håndmakt! Dette er ei dame 
med tæl – og hun ønsker resultater. Derfor 
bestilte hun avlsrådgivning. Første utfordring 
var å finne ut hvor og hvem hun skulle kon-
takte for å benytte dette tilbudet. «Det var ikke 
så lett å finne informasjon om dette – tror 

flere ville benyttet seg av det dersom en 
enkelt kunne finne ut hvem en skulle ringe  
og hva det koster.» 

Rådgiveren
Viktoria fant ut at i hennes område er det Berit 
Grindflek som er den aktuelle rådgiveren, og i 
februar 2019 kom Berit til Trømnes. De startet 
med en tur i fjøset for å se på dyra. Viktoria 
opplevde at rådgiveren absolutt kunne ku, og 
hun syntes det var greit å få litt innspill på 
hvordan dyra så ut. Deretter gikk de inn og tok 
for seg besetningen, dyr for dyr i storfekjøtt-
kontrollen. Viktoria er av de som synes det er 
spennende å lese oksekatalogen – og hun 
hadde før rådgiverbesøket plukket ut en del 
okser hun ønsket å benytte. Det var svært 
nyttig å diskutere dette med rådgiveren og få 
litt innspill på om en har tenkt korrekt. «Jeg 
hadde i utgangspunktet lyst til å benytte 
Simmental på en del av dyra mine. Men fordi 
flere av dem ikke hadde kalvet på rådgivertids-
punktet, stod de fortsatt som kviger i Storfe-
kjøttkontrollen og da fikk jeg bare beskjed om 
at jeg ikke kunne inseminere mine NRF/
Herefordkrysninger med Simmental, selv om 
de selvsagt skulle kalve før ny inseminering. 
Jeg hadde ønsket meg at kontrollen kunne 
lese av forventet kalvingstidspunkt slik at en 
kan planlegge neste inseminering ut fra at 
dyra da har hatt kalv og er ku.»

«Det var veldig nyttig at rådgiveren var så 
god på Storfekjøttkontrollen. Ellers var råd-
giver veldig opptatt av å unngå kalvings-
trøbbel – noe som er bra. Men jeg var nok 
mer opptatt av tilvekst og slakteresultat. Melk 
har vi jo i kyrne, i og med at mange av dem er 
NRF-krysninger.»

Etter rådgiverbesøket fikk Viktora tilsendt 
avlsplan fra rådgiveren sin, men hun ønsket 
fortsatt litt endringer – for eksempel å kunne 
bruke Simmental på noen av de som skulle 
kalve for første gang. På bakgrunn av dette 
lagde hun sin egen avlsplan med penn og 
papir og fargekoder for ulike dyr og egen-
skaper. 

Inseminøren
I Løten er det god tilgang på inseminører – og 
de drektighetskontrollerer også. På den måten 
vet Viktoria ganske sikkert når hun kan 
forvente kalving. Viktoria er glad for at de sier 
ved kontroll «drektig på inseminasjon» eller 
«litt usikker – kan være oksen» Viktoria slapp 
med en ren Hereford okse etter at hun hadde 
inseminert slik at den kunne ta de som 
eventuelt ikke hadde tatt seg eller som ikke 
ble inseminert.

Anbefaling
Viktoria mener at avlsrådgivning er et svært 
nyttig verktøy som flere burde benytte seg av. 
«Er det flere som benytter seg av tilbudet, så 
vil også rådgiverne få mer erfaring med 
kjøttfe. Det er jo ingen tvil om at de er veldig 
gode på melkekyr – og flere naboer som 
driver med melk har lang og god erfaring med 
rådgiveren som var hos meg». Jeg synes det 
var nyttig å få noen andres syn på det jeg 
tenker og mener omkring avl, en form for 
kvalitetssikring, mener Viktoria. Det eneste 
hun kunne ønsket seg var en oppfølgings-
samtale, gjerne via telefon, i etterkant. «I og 
med at jeg gjorde noen andre valg enn i den 
foreslåtte avlsplanen, hadde det vært fint å 
kunne diskutere det litt», avslutter hun. Men 
hun er ikke i tvil om at hun vil anbefale et slikt 
møte – både for de som er ferske på avl, men 
også for de med mer erfaring på området.

AVL

www.nessemaskin.no
Tlf. 57 69 48 00

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

Klauvboks Hovudlås

For mjølkeku! Enkel montering 
på fanghekken. 

To modellar, med og utan botn.

Hoof Bandasje

Viktoria – en forholds-
vis fersk, men likevel 
svært interessert  
avler.
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Norsk Simmentalforening  |  Info: tlf. 412 75 330  |  e-post: bengvest.online.no  |  www.norsksimmental.no

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

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

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

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

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

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

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

Fødselsindeks Produksjonsindeks Morindeks Totalindeks
         98           122           

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

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

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



Effektiv fôring tilpasset 
din produksjon

Bredt
sortiment

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

Energirikt kraftfôr 
for god tilvekst med 
moderat mengde

Kraftfôr for høy 
tilvekst

Fiberrikt kraftfôr til 
intensiv oppfôring 
av okser 

Formel 
Biff
Kompakt
0,98 FEm

Formel
Biff
Intensiv
0,84 FEm

Formel
Biff

0,93 FEm
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2-4 kg/dag

4-6 kg/dag

>5 kg/dag
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I fjøs og beite
Lite fødselvansker
Høye avvennnigsvekter

På fôringslinja
Høy tilvekst
Minimalt med fettavleiring

På slakteriet
Høye slaktevekter
Meget bra klasser
Høy kilopris

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

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

Web: www.charolais.no
Facebook: Norsk Charolais

Når virkeligheten styrer
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Høy kilopris

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

Avlsutvikling
God utvikling på:                          

Høy kilopris

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

Avlsutvikling
God utvikling på:                          



AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLENAVL

TYR som avls- og interesseorganisasjon har som mål å tilby avls-
rådgiving til alle våre medlemmer. For å utnytte eksisterende ressurser  
i landbruket har TYR og Geno inngått avtale med TINE om kjøp av 
avlsråd giving. Ansvaret for avlsrådgivingen ligger hos avlsorganisa-
sjonene, men TINE sine avlsrådgivere skal utføre avlsrådgivning som 
en betalingstjeneste for TYR og Geno sine medlemmer. Det er 12 
erfarne rådgivere fordelt utover i hele landet som skal utføre jobben. 
Disse har alle bidratt hos melkeprodusenter som i større eller mindre 
grad har ønsket å krysse inn noe kjøttfe – altså bruksdyrkrysning på 
melkebruket. Nå skal de i tillegg hjelpe til med avlsplaner i renrasa 
kjøttfebesetninger der det drives med de rasene vi har nasjonalavl på 
og avlsplaner for kryssningsbesetninger der hovedmålet er riktig bruk 
av raser i forhold til besetningens mål. Avlsrådgiveren skal fortsatt 
også hjelpe melkebesetningene med å finne rett rase og okse tilpasset 
enkeltdyr for optimal kjøttproduksjon, eller for å få godt dyremateriale 
for oppstart med ammeku i tillegg til melkeproduksjonen.

Rådgiveren:
Berit Grindflek er rådgiver i Tynset, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal, Trysil, 
Åmot, Os, Elverum, Stange, Løten, Hamar og Ringsaker. Hun har vært 
ansatt i TINE siden 1985 og kjenner de fleste melkeprodusenter i sitt 
område godt. Da det kom opp at hun skulle være med som avlsrådgiver 
på kjøttfe, syntes hun dette var spennende og en mulighet til å lære 
mer. Samlinga før jul 2018 på Hamar da rådgiverne både fikk teoretisk 
og praktisk opplæring var svært nyttig. Men etter dette har det ikke 
vært lett å skaffe seg praksis. Grindflek har vært på to produsentbesøk, 
men det er rådgivere som ikke har vært på noen besøk. En av grunnene 
kan være som Viktoria Dyrkoren nevnte, at det har vært vanskelig å 
finne ut hvor en skulle ta kontakt. Det er Grindflek som var på besøk 
hos Dyrkoren. Berit Grindflek påpeker at et slikt avlsrådgivningsbesøk 
er litt dyrere enn hva et vanlig rådgiverbesøk i TINE-systemet er. Men 
det er en god investering for fremtida som vil gi bedre økonomi for den 
enkelte på sikt. Før tilbudet ble etabler hadde TYR veldig mange 
forespørsler om råd givning, så potensialet bør i hvert fall være der. 

Grindflek er helt klar på at mange kjøttfeprodusenter er svært gode 
på avl, og da kan det nesten bli litt vanskelig for en rådgiver som først 
og fremst kan melkeku. Men det er også mange produsenter som 
egentlig ikke er så alt for inne i dette med avl og bare kjøper en okse de 
benytter i to år før den byttes ut, eller bare bruker det inseminøren har 
på dunken – hos disse bør det være et stort potensial for å lage en plan 
med okse tilpasset hvert enkelt dyr og produsentens mål på en slik 
måte at det også gir størst mulig økonomisk gevinst for den enkelte.

Et bevisst avlsopplegg gir resultater i form  
av funksjonelle dyr med god helse og godt 
eksteriør. I tillegg kan du oppnå økonomisk 
 gevinst med holdbare dyr og høy slakteverdi.
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I fjøs og beite
Lite fødselvansker
Høye avvennnigsvekter

På fôringslinja
Høy tilvekst
Minimalt med fettavleiring

På slakteriet
Høye slaktevekter
Meget bra klasser
Høy kilopris

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

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

Web: www.charolais.no
Facebook: Norsk Charolais

Når virkeligheten styrer
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Høy kilopris

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

Avlsutvikling
God utvikling på:                          

Høy kilopris

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

Avlsutvikling
God utvikling på:                          

Tekst: Guro Alderslyst

Avlsrådgivningsbesøket:
Men hvordan foregår et slik besøk? Grindflek sier at i teorien er det ikke 
nødvendig med besøk så lenge Storfekjøttkontrollen er ført korrekt av 
produsenten. Men det er likevel lurt med et besøk, fordi en da ofte får 
bedre dialog. «Det er fint med en runde blant dyra først, da får en ofte 
en god dialog og rådgiver kan gjøre seg opp en vurdering om beset-
ningen.» Etter fjøsrunden er det tid for Storfekjøttkontroll og okse-
katalog. Som regel har produsenten tenkt noe rundt hvilke okse han 
eller hun ønsker å benytte til hvilke kyr på forhånd. På besøket hos 
Viktoria Dyrkoren hadde hun på forhånd lagd en liste over de oksene 
hun hadde lyst til å benytte og hvorfor. Rådgiver og produsent tar for 
seg dyr for dyr, hva passer og hvorfor passer denne oksen, satt opp 
mot produsentens mål. Er målet livdyrsalg på sikt, eller bare mest 
mulig kjøtt? Rådgiveren stiller spørsmål som er ment som en vei-
ledning i produsentens tankearbeid; hva er målet? Ønsker produsenten 
kort oppfôringstid? Fins det utmarksbeiteressurs? Andre beiter?  
Hvor mange personer er de til å følge opp kalving, brunst etc?

Selve avlsplanen kan gjøres ferdig ved kjøkkenbordet. Men det er 
nesten like effektivt at rådgiver sender denne til produsent i etterkant. 
Når planen er levert, er det per i dag ikke noe system for oppfølging av 
produsent i etterkant. Men det burde det være, 
mener Grinflek. Hun har noen ganger sendt en 
mail. Men det er et godt innspill at en burde 
følge opp med en telefonsamtale, sier hun.

Berit Grindflek håper flere vil benytte seg av 
tilbudet – både fordi det garantert er et behov 
hos mange. Men også fordi hun som rådgiver 
gjerne vil ha mer praksis på området og bli 
bedre på kjøttfeavl selv også.

Avlsrådgivning kjøttfe

Foto: Guro Alderslyst
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AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLENAVL

Godt dyremateriale er grunnlaget for lønnsom drift 
Avlsrådgiving hjelper deg med å få en tilpasset og god plan for den avlsmessige utviklingen du ønsker for din besetning. 
Ta kontakt med en av de spesialiserte avlsrådgiverne i ditt område!

Landets avlsrådgivere til tjeneste

Gro Knutsen
Område: Østlandet Sør
Telefon: 913 76 416
gro.knutsen@tine.no

Njål Vestøl
Område: Østlandet Sør
Telefon: 913 76 415
njal.vestol@tine.no

Berit Grindflek
Område: Østlandet Nord
Telefon: 416 05 661
berit.grindflek@tine.no

Karen Birgitte 
Øvreness
Område: Østlandet Nord
Telefon: 977 77 879
karen.birgitte.ovre-
ness@tine.no

Lene Merete 
Kirkholt
Område: Møre  
og Romsdal
Telefon: 954 05 428
Lene.merete.kirkholt@
tine.no

Ingunn Engdal
Område: Trøndelag
Telefon: 952 52 301
ingunn.engdal@tine.no

Jan Atle 
 Bakkenget
Område: Trøndelag
Telefon: 952 52 295
jan.atle.bakkenget@
tine.no

Eivind Uleberg
Område: Nordland, 
Troms og Finnmark
Telefon: 958 20 760
eivind.uleberg@tine.no

Lars Byberg
Område: Jæren  
og Agder
Telefon: 977 43 774
Lars.byberg@tine.no

Jan Rasmussen
Område: Jæren  
og Agder
Telefon: 462 98 170
jan.rasmussen@tine.no

Svein Egil 
Skartveit
Område: Hordaland  
og Ryfylke
Telefon: 958 12 417
svein.egil.skartveit@
tine.no

Jorunn Heggheim
Område: Sogn  
og Fjordane
Telefon: 994 71 796
Jorunn.heggheim@
tine.no
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ANGUSAVTALEN 

Kontakt 
Nortura for mer 
informasjon om 
Angusavtalen:

95 51 84 00

A
BE

RD
EEN ANG

U
S

www.norskangus.no

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

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

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

Ungokser 
fås som 

spermvital!

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

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

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

Ungokse 74081 Manitu av Høystad: 
Forventes å nedarve meget gode 
moregenskaper og høy slakteproduksjon.
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Norsk kjønnsseparert sæd  
på markedet fra november 2019!

Separert hunndyrsæd eller x-sæd  
som det også kalles.
X-sæden er produsert av Geno på Store Ree. 
Denne separerte sæden gir over 85 % e 
sikkerhet enn kvigekalv. Ikke-omløpsprosen-
ten er noe lavere enn ved vanlig sæd. Man 
regner en ikke-omløpsprosent som er noe 
lavere på X-sæd, enn på vanlig sæd. Vanlig 
sæd har en ikke-omløpsprosent på 74.
For at man skal kunne produsere separert 
sæd av en okse, må oksen ha sædkvalitet 
som er av aller ypperste klasse. Det er derfor 
ikke alle okser som egner seg for slik produk-
sjon. TYR mente at to av de oksene vi satte 
inn på Store Ree i N-årgangen skulle ha od 
nok sæd for slik produksjon, og det har vist 
seg at de hadde det.

73133 Nixon PP av Ødegården er en homo-
zygot kollet simmentalokse med gode tall for 
både fødsel, produksjon og moregenskaper. 
Han har per nå en totalindeks på 115. Dette  
er en okse som skal avle meget gode mordyr 
av moderat størrelse og godt eksteriør. Vi vil 
anbefale bruk av denne oksen for å få fram 
gode mordyr både i renavl og krysningsavl.

74085 Nanook av Høystad er en angusokse 
med hele 126 i morindeks og 117 i total-
indeks. Han er sønn av Julie av Høystad som 
har vært i toppen av mordyrlistene for rasen 
de siste årene. I tillegg er Nanook god på både 
fødsel og produksjon og har en egen fødsels-
vekt på lave 35 kilo. Dette er en okse vi 
forventer vil gi mordyr som melker godt og 
kalver lett.

Separert hanndyrsæd eller y-sæd  
som det også kalles.
Y-sæden blir produsert og separert av Cogent 
i England. Sæden blir tappet på Store Ree,  
så sendt med kurèr via fly til Manchester.  
Den blir transportert i bokser med ei spesiell 
transportvæske som gjør at sæden holder  
seg lengre og tåler bevegelse og andre 
svingninger. I England blir så sæden separert 
og tappet på strå. Y-sæd fra Cogent vil med 
88 % sikker het gi en oksekalv. Ikke-omløps-
prosenten på Y-sæd regner man at ligger noe 
lavere enn for vanlig sæd. Vanlig sæd har en 
ikke-omløpsprosent på 74.

Her må også oksene ha en sædkvalitet av 
ypperste klasse. Dette et produkt som det har 

vært stor etterspørsel etter i markedet. TYR 
har satt som mål og produsere Y-sæd av 
rasene Aberdeen Angus, Charolais og 
 Limousin. Produktet er rettet mot bruksdyr-
krysning på mjølkebruket og for bruk på 
ammekyr som er rene produksjonskyr man 
helst ønsker oksekalver fra. Det er satt som 
kriterier for en okse som separeres for Y-sæd 
at den skal være god på produksjon og gi et 
greit fødselsforløp.

70195 Milo av Langmo er en kollet Charolais-
okse med god tilvekst og bra slakteklasse 
som gir middels store kalver med bra fødsels-
forløp. Dette er en okse TYR mener egner seg 
meget godt for produksjon av raskt voksende 
slaktedyr. Oksen skal brukes kun på ku.

TYR har lenge jobbet med å få til kjønnsseparert sæd av norske kjøttfeokser.  
Nå er vi endelig klar til å selge våre kunder separert sæd av begge kategorier,  
det vil si strå som gir bare oksekalver og strå som gir bare kvigekalver.  
Dette er produkter som vil bli lagt ut i Geno sin nettbutikk så snart som mulig.  
Det vil i første omgang kun bli mulig å få tak i slike sæd via spesialbestilling

Tekst: Kristian Heggelund,  
fagligansvarlig avl TYR

AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLENAVL

70195 Milo av Langmo
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72258 Nawab PP av Søstuen er en homo-
zygot kollet limousinokse som gir meget lette 
fødsler og middels produksjon. 

AVL

74087 Napolion av Bognes

RILAS—www.rilas.no—mob.: 977 41 926

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

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

*    Hydraulisk hev/senk  Lakkering - valgfri farge

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

*    Doble bakdører med lås     LED belysning

RILAS—www.rilas.no—mob.: 977 41 926

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

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

*    Hydraulisk hev/senk  Lakkering - valgfri farge

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

*    Doble bakdører med lås     LED belysning

RILAS—www.rilas.no—mob.: 977 41 926

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

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

*    Hydraulisk hev/senk  Lakkering - valgfri farge

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

*    Doble bakdører med lås     LED belysning

RILAS e www.rilas.no m 977 41 926
Stort utvalg dyrevogner, lakkert og galvanisert! 
Ta kontakt med oss for mer info! k post@rilas.no

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

gummimatter
P Doble bakdører med lås

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

eller ståltak m/kondensbelegg   
P LED belysning 

5 meter kampanjevogn med små hjul 
og ståltak med kondensbelegg

6 meter kampanjevogn med 
 fangfront inni vogna

Galvanisert 7 meter med tregulv 
og gummimatte

6 meter kampanjevogn 
New Holland blå mørk

74087 Napolion av Bognes er en angusokse 
som gir lette kalvinger, god slakteklasse og 
bra tilvekst. Denne kan brukes på både kviger 
og kyr.

Det tas forbehold om at andre okser av disse 
tre rasene også kan bli tappet og separert for 
Y-sæd.

TYR har forventninger til at dette skal bli 
produkter våre og Geno sine medlemmer 
setter pris på har kommet i markedet og at 
dette blir godt mottatt og mye brukt. Prisen er 
ikke helt klar ennå. Men dette vil det bli godt 
opplyst om på www.tyr.no, og i TYRs spalte  
i Bondebladet.

TYR mener slike produkter helt klart vil øke 
inntjeningen på den enkelte gård. Det er et 
privilegium en bonde har ønsket seg i mange 
år at man kan velge kjønn på kalven som blir 
født!!

Det vil bli sendt ut informasjon via sms  
til alle våre og Genos medlemmer så snart 
både X- og Y-sæd er på lager.
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Resultatene viser at andelen grønne be-
setninger etter blodprøve har gått litt ned  
i 2019. Men det ligger fortsatt 20% over 
nivået for to år siden. Fra november i 2018 
og fram til i sommer var antallet innmeldte 
sykdomstilfelle til Tines Beredskapstelefon 
halvert i forhold til året før. I 2018 kom det 
inn over 7000 prøver fra norske besetninger. 
Det er en kraftig økning, men kan fortsatt  
bli bedre. Kontrollprogrammet sender  
også i 2019 ut prøvetakingsutstyr til alle 
besetninger med hunndyr. Målet er å få  
inn 10 000 prøver.

Utslag for BCoV på samlemelkprøve
Kontrollprogrammet har også et arbeid i gang 
for å finne svar på hvorfor vi har flere røde 
prøvesvar for BCoV enn forventa. 

Tekst: Harald Holm, Animalia

Statusrapport for Kontroll- 
programmet for BRSV og BCoV

Foto: TYR

Figur 1. Grønne besetninger for BRSV/BCoV etter blodprøve av kalv. Figuren viser andel grønne 
besetninger etter blodprøver av kalv over seks måneder. Det forteller at det er mindre spredning 
av smitte fra besetning til besetning. Bevisstheten rundt smittevern har økt og mange har gjort en 
god innsats i egen virksomhet.
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Antall grønne besetninger for BRSV/BCoV  
siste år (per 1. november 2018). Denne figuren 
viser totalt antall grønne besetninger i Norge 
siste 12 måneder basert på innsendte prøver. 
Hele kaka utgjør alle storfebesetningene i 
Norge. Det er altså veldig mange som har rød 
status fordi de ikke har tatt ut prøve! 

Kontrollprogrammet har også et arbeid i gang for å finne svar på hvorfor vi har flere røde 
 prøvesvar for BCoV enn forventa. 

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

Storfehold som har tatt prøve siste 12 måneder pr. 31. desember. Figuren viser andelen som 
har tatt prøver, fordelingen av grønne og røde for BRSV/BCoV og andelen som ikke har tatt 
prøver. Resultatene i figur 2 viser at Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nordland, Finnmark, 
Troms og Trøndelag er de fylkene som har over 60% oppslutning. Det er tre fylker mer enn  
i fjor.

Andel grønne og røde besetninger  
30. juni 2019
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Før november får alle storfeprodusenter med avlsdyr, tilsendt utstyr  
for uttak av prøver. Ammekuprodusentene får utstyr til blodprøver og 
melkeprodusenter får utstyr til samlemelkprøve av førstelaktasjonskyr. 
 Veiledning for prøvetaking følger sendingen. 

Prøvetaking
I ammekubesetninger tas blodprøve av fire kalver over seks måneder.  
I melkekubesetninger tas melkeprøve av fire 1. gangs-kalvere eller 
blodprøver av fire kalver over seks måneder. Vi anbefaler at melkeku-
besetninger bruker blodprøver der de vet at det har vært virus de to siste 
åra og der prøve av førstekalvere det siste året har gitt rødt resultat.  
De fleste dyrleger har utstyr for uttak av blodprøver. Det kan også 
bestilles fra Animalia.

Prøvene analyseres for antistoff mot virus. Når antistoff ikke 
påvises indikerer det at dyra ikke har vært i kontakt med virus. 

Gratis analyse ut 2019
I 2019 er det gratis analyse av prøver ved TINE Mastittlaboratoriet i 
Molde. Prøver fra melkekubesetninger kan sendes inn med tankbilen. 
Prøver fra ammekubesetninger må sendes med posten. Gratis prøve-
analyse kan bli forlenget ut i 2020.

Både melkeku og ammeku
I besetninger med både melke- og ammekyr vil normalt smittestatus 
være den samme i hele besetningen. Dersom du etter diskusjon med  
din veterinær mener at mjølkekuenheten og ammekuenheten er smitte-
messig adskilt, skal du ta prøver i begge enheter.

Hvorfor skal alle ta prøve?
Ut fra alle prøvene som er sendt inn vet vi at bortimot åtte av ti beset-
ninger er virusfri. For å forebygge smittespredning er det veldig viktig  
å vite hvor det kan være virus. Spesielt trenger livdyrformidling og 
inntransport av slakt denne informasjonen for å smittesikre transport  
av dyr. Det samme gjelder for veterinærer, inseminører, rådgivere og 
annet servicepersonell. Det er også positivt og motiverende for deg  
som dyreeier å få svar på at det ikke er virus i besetningen.

Hva kan du gjøre for å forebygge virus i din besetning?
Virus dør ut av seg sjøl. Svært få besetninger har virus etter en sommer. 
Du skal kun tenke på hvordan du unngår å få inn virus på nytt. 
Virus kommer inn med livdyr og folk. Må du kjøpe dyr er det viktig  
å sjekke status i selgerbesetning og kun kjøpe fra grønne besetninger. 
Isolert oppstalling av innkjøpte dyr i tre – fire uker vil også redusere 
risiko for at dyra sprer eventuell smitte. For å hindre at folk drar med seg 
smitte er det viktig å ha ei smittesluse, der det skiftes klær og skotøy. 
Det må også være mulig å vaske hender og utstyr.

Lykke til med prøvetaking!

Utsending av materiell for prøvetaking  
til alle storfebesetninger med mordyr
Spredningen av disse to virusene er redusert 
med tilnærmet 50% på tre år. Det utgjør en 
besparelse for næringa på mellom 40 og 50 
 millioner årlig. Prosjektet for bekjempelse  
av BRSV og BCoV vil prøveta alle storfe
besetninger med avlsdyr vinteren 2019/2020.
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Tlf. 51 56 10 80    

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

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

Tilvekst og trivsel ! 
www.rlteknikk.no 

VitaMineral Ammeku
VitaMineral Ammeku er tilpasset ammekyr og sikrer ku og kalv 
tilførsel av nødvendige og livsviktige næringsstoffer.  
Tilskuddsfôret er tilsatt spesielt mye selen og vitamin E, også fra 
naturlige kilder, for å styrke dyras livskraft og fruktbarhet.
Høyt innhold av fosfor og svovel er viktig for dyr på grovfôrrasjoner.

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

Cultivating Value

www.agrovisjon.no

Stavanger Forum 
1.-3. november 2019
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AVLSFORSKERENS HJØRNE Katrine Haugaard

Moregenskaper og vekt  
ved 200 dager

Hva er et godt mordyr?
Et godt mordyr er en relativt liten ku som 
kalver lett og melker godt, og som venner av 
kalver som er store i forhold til hennes egen 
kroppsvekt. En liten ku krever mindre fôr og er 
billigere å holde gjennom året enn en større 
ku. Høy tilvekst i kalven kan man få ved å 
bedekke kua med en okse som er god på 
produksjonsegenskapene, og ha en ku som 
melker godt nok til at kalven får utnyttet det 
genetiske potensialet for vekst. For ammeku 
bruker vi kalvens tilvekst som et indirekte mål 
på hvor god melkeevne en ku har. For å kunne 
regne ut dette på best mulig måte trenger vi 
vektregistrering på kalven ved fødsel og ved 
avvenning.

Det finnes selvsagt andre egenskaper som 
er med på å definere et godt mordyr, som 

lynne, morsinstinkt og helse. Disse er derimot 
vanskeligere å måle, og må vurderes av hver 
enkelt produsent.  

Økt kontroll i egen besetning
Jevnlige vektregistreringer er et nyttig verktøy 
for å ha kontroll på veksten til kalvene i 
besetningen, uavhengig av om man har 
renrasebesetning eller krysningsbesetning, og 
uansett rase. Det kan være lett å tenke at man 
ser hvilke kalver som er størst og derfor har 
hatt best tilvekst, men forskjellene mellom 
dyrene kan være marginale, eller de kan være 
tyngre eller lettere enn de ser ut som. To kalver 
som er like tunge ved avvenning kan ha hatt 
ulik tilvekst, dersom de har hatt ulik vekt ved 
fødsel. Eventuelt kan kalvene ha ulik alder og 
derfor være vanskelige å sammenligne visuelt. 

For en vellykket produksjon er 
det viktig med et godt mordyr. 
Mora representerer tross alt 
50 % av genetikken i kalven, 
samt er en viktig del av kalvens 
oppvekstmiljø. Det er mange 
ulike faktorer som definerer 
hva som er godt mordyr, men 
av faktorer vi kan måle og 
registrere tenker vi stort sett 
på kuas kalvingsevne og kuas 
melkeevne. Det er kuas melke
evne som er tema for denne 
artikkelen. 

Slik ser det ut da du går inn i din 
 besetning i Storfekjøttkontrollen.  
Velg Rapporter deretter Noteringslister 
og du får opp vekt.
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Eksperter på gjødselhåndtering  Tlf: 63 83 90 00 - hektner.noTa kontakt for tilbud - salg@hektner.no

 » Tørrgjødsel

 » Kompost

 » Kalk

 » Bark

 » Torv

Planlegg 2020 sesongen nå!
Kontakt oss for tilbud

Ledende innen tørrgjødselspredning

Du finner oss på
 stand nr: C 308

Ved å veie alle kalvene får en faktiske tall på 
vekt og daglig tilvekst, som gjør det enklere å 
sammenligne kalvene mot hverandre innen en 
årgang.  

Vektregistrering for avlsverdier
Vektregistreringer er altså bra for at man 
lettere skal kunne se veksten på hver enkelt 
kalv, og dermed også vurdere hvordan kua 
presterer som mor. Men: ved å se på kun 
vekten alene, så får man ikke sett på kuas 
prestasjon isolert, da kalven også har en far 
som har bidratt til kalvens vekst. Dersom en 
ku har kalv etter en ren produksjonsokse, 
mens en annen ku har kalv etter en ren 
lettkalver, så er det naturlig at kalven til den 
første kua har høyest tilvekst. Men er det fordi 
den kua er en bedre mor, eller fordi faren til 
kalven er veldig god på tilvekst? Dette er 
spørsmål som avlsverdiene hjelper oss å svare 
på, da disse regner ut kuas bidrag til kalven 
rent genetisk (avlsverdi for 200 dager direkte) 
og som mordyr i dieperioden (avlsverdi for  
200 dager moregenskap). 

Avlsverdiberegningene er avhengig av 
vektregistreringer for å få gode og sikre 
avlsverdier. Hver enkelt bonde kan selv øke 

sikkerheten til avlsverdiene på sine dyr ved  
å veie alle kalver i egen besetning. Sikre 
avls verdier gjør det lettere å velge de riktige 
mordyrene til å avle videre på for å få en 
genetisk framgang på moregenskaper i 
besetningen. Genetisk framgang akkumuleres 
fra generasjon til generasjon, så ved å ta 
hensyn til moregenskaper i avlsarbeidet og 
benytte seg av avlsverdiene vil man få bedre 
og bedre mordyr etter hvert som årene går. 

Veiingsintervall
For mange er det sikkert slik at kalvene er på 
beite når de er 200 dager gamle. Det er også 
slik at kalvene i en besetning kan være født 
med litt spredning, og det kan være noen uker 
eller kanskje et par måneder mellom fødsels-
datoen for første og siste kalv for sesongen. 
Heldigvis er det slik at dyret ikke trenger  
å veies ved nøyaktig 200 dagers alder. Hver 
vektklasse (fødselsvekt, avvenningsvekt og 
årsvekt) har et veieintervall, en øvre og nedre 
alder som dyret må være innenfor for at 
vektene skal telle med i avlsverdiberegningen 
og få en korrigert vekt i Storfekjøttkontrollen. 
For avvenningsvekt strekker dette intervallet 
seg over hele 4 måneder, fra kalven er 150 

dager gammel og fram til den er 275 dager 
gammel. Det bør derfor være gode muligheter 
for å få veid alle kalvene i ett årskull på samme 
dag, eller i løpet av noen få dager. Når det først 
er gjort klart for veiing, med oppsett av driv-
ganger og finne fram vekten, så er det fort gjort 
å veie alle kalvene i besetningen. Vei gjerne kua 
samtidig, så kan du se moras prestasjon som 
et forhold mellom kalvens vekt og kuas vekt. 

Hjelpemiddel i Storfekjøttkontrollen
For dem som synes det er krevende å følge 
med på når de ulike kalvene er i riktig alder for 
å bli veid så finnes det hjelp å få i Storfekjøtt-
kontrollen. Under fanen «Rapporter» og deretter 
«Noteringslister» så kan man gå inn på 
 «Veiing». Her finner man alle dyrene i besetnin-
gen, sist veide vekt på hver kalv, og datoer for 
neste aktuelle veieintervall. Det lønner seg  
å søke opp en og en årgang av gangen (søke 
på fødselsår) for å få enklest oversikt. 

Konklusjon: 
Vektregistreringer er et nyttig og viktig verktøy 
for å ha kontroll i egen besetning, og for å sikre 
avlsfremgang i de kommende genera sjoner 
med mordyr. 
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Tekst: Kristin Bruun, Mina Klaseie og Solveig Bjørnholt. Foto: Grethe Ringdal

NYTT FRA STORFEKJØTTKONTROLLEN

Frist avlsverdi-
beregning
Alle data som skal være med i høstens siste 
avlsverdiberegning må være registrert i Storfe-
kjøttkontrollen innen utgangen av lørdag 30. 
november. 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. 

Gentest
Bestilling og visning av resultat på gentester 
gjøres nå i Storfekjøttkontrollen. Dette er for  
å bedre dokumentasjonen av genetiske tester. 
Systemet er bygd opp på relativt lik måte som 
bestilling og resultat av avstamningskontroll 
og stambokføring. Resultatene kommer til 
syne på individkortet, i avstamningsbildet og 
på dyrets helseattest.

For å bestille gentest må du logge inn i 
Storfekjøttkontrollen. Fanen som tidligere het 
stambokføring heter nå genetikk. Her er det 
lagt til en ny underkategori som heter gentes-
ter. Når du klikker deg inn på gentester kan du 
søke opp dyr i din besetning og bestille de ulike 
gen testene. På bestillingsskjemaet vil det stå 
om du trenger å sende med hårprøver eller 
ikke. Faktura sendes fra TYR på samme måte 
som med stambokføring. Mer informasjon om 
de ulike gentestene og priser ligger på TYRs 
hjemmeside under Avl og genetikk.

Klauvskjæringsdata 
direkte inn i Storfe-
kjøttkontrollen 
I løpet av høsten vil Storfekjøttkontrollen motta 
klauvskjæringsdata fra klauvskjærernes 
terminaler. Det betyr at de som bruker klauv-
skjærer som registrerer på terminal ikke trenger 
å registrere klauvskjæring i Storfekjøttkontrol-
len. Som en følge av dette vil også registre-
ringsbildet for klauvskjæring bli utvidet. Det 
betyr i praksis at man kan registrere diagnose, 
behandling, alvorlighetsgrad og type behand-
ling på beinnivå. Det er også mulig å registrere 
hvis det har vært flere klauvskjærere per dyr. 

Foreløpig er det lite rapporter for klauv-
skjæring, vi vil se an behovet. Klauvskjæring vil 
vises på Individkortet som før og besetnings-
rapporten Klauvskjæring vil vise dato for siste 
klauvskjæring.

Registrering helse
Helsedata registrert inn av veterinæren på 
enkeltindivid i Dyrehelseportalen vil automa-
tisk legge seg inn i Storfekjøttkontrollen. Du vil 
finne disse registeringene på individkortet til 
individet Det vil også ligge på oppslagstavlen 
din. Er det feil i dataene fra Dyrehelseportalen 
må det rettes opp i Dyrehelseportalen, ta 
kontakt med veterinæren din og få denne  
til å rette feilene. 

Helseopplysninger som ikke har kommet fra 
Dyrehelseportalen, for eksempel egenbehand-
linger, må du legge inn selv. For å registrere 
disse går du til registrering –> helse, eller du 
kan bruke masseregistrer -> helse. Obligatoriske 
felter er individ, dato, diagnose og behandler. 
Bruk Entertasten for å flytte deg fra felt til felt 
under registrering. Fyll in individnr/bruksmerke 
og dato på lik måte som ved andre registre-
ringer. I feltet diagnose søker du etter eller 
begynner å skrive sykdomsteksten, for eksem-
pel lus. Da vil du få opp kodene som inneholder 
dette søkeordet og så velger du koden som 
stemmer med det du skal regist rere. For lus vil 
det komme opp to alternativer du kan velge 
mellom, en for forebyggende behandling av lus 
og en for behandling av lus. Medisinfeltet er 
koblet opp mot FEST-registeret (det offisielle 
registeret for alle godkjente medisiner i Norge). 
For å registrere medisin gjør du følgende:

1.   Klikker på lag ny 
2.   Søker opp medisinen du har brukt 
3.   Legger inn dose 
4.   Legger inn dato for siste behandling 
5.   Legger inn bruksområde (sykdom/ 

forebyggende/annet) 
6.   Legger inn eventuelle tilbakeholdsfrister 

(ofte kommer disse opp automatisk) 
7.   Trykker på Legg til. 

Når dette er gjort velger du om det er egen-
behandling eller ikke, og legger inn eventuelt 
veterinærnummer. Deretter trykker du lagre. 
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www.animalia.no

Kalvehytte

Postboks 28
3107 SEM

62 49 39 80  
915 36 899

☎
☎

Flyttbar hall: 
kr 24 800,- eks. mva. 
og treverk. Pris hall 5x6 meter

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

Masseregistrering – lik registrering  
på flere dyr
Ved å huke av individer i besetninger kan du ved å trykke på masseregistrerings-
knappen registrere data for mange individer samtidig. Funksjonen er tilgjengelig for 
bedekning, veiing, drektighet, helse, utmelding solgt liv, utmelding slakt og etiketter. 

For å masseregistrere gjør du følgende: 

1.   Gå til Besetning. Gjør et søk slik at du i størst mulig grad får opp dyrene du skal 
registrere på i listen. 

2.   Sett hake for de dyrene du vil gjøre regist rering på. Er det alle så setter du hake  
i boksen som ligger øverst i tabellraden. NB – Du får kun valgt de dyrene som 
vises på skjermen. Har du søkt opp flere dyr enn det er plass til på en side,  
må du øke antall rader i «Vis antall rader».

3.   Klikk på masseregistrer og velg riktig hendelse. 
4.   Du får nå opp et Masseregistreringsbilder. Her kan du fylle ut de opplysningene 

som er felles for utvalget av dyr, for eksempel dato. 
5.   Klikk på Legg til etter at du har registrert fellesdataene. Du kommer da inn  

i regist reringsbildet og finner dyrene og feltene ferdig utfylt. 
6.   Så lenge du står i bildet kan du gå inn på de enkelte radene å gjøre endringer, 

både før og etter du har trykket på Lagre alle. NB – etter at du har gått ut fra 
regist reringsbildet må du inn på individkortet til hvert enkelt individ for å endre/
slette registreringer, eller du kan hente de frem igjen via Endre hendelser 

7.   Du kan ta med deg utvalget av dyr over fra et masse registreringsbilde til et 
annet ved å gå via knappen Masseregistret som ligger til høyre i alle masse-
registreringsbildene. Det vil si at du for eksempel etter å ha registrert veiing  
kan ta med deg de samme dyrene over i helseregistrering.

Gi kalven en god start
Pluss Kalvepasta anbefales som tilskudd til kalv rett etter fødsel. 
Gis sammen med råmelk, for å styrke immunforsvaret til kalven og  
forebygge diaré. Produktet kan brukes ved lite råmelk eller ved dårlig 
råmelkskvalitet.

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

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

Gi kalven en god start
Pluss Kalvepasta anbefales som tilskudd til kalv rett etter fødsel. 
Gis sammen med råmelk, for å styrke immunforsvaret til kalven og  
forebygge diaré. Produktet kan brukes ved lite råmelk eller ved dårlig 
råmelkskvalitet.

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

Felleskjøpet Agri • Tlf.: 72 50 50 50 • www.felleskjopet.no
Felleskjøpet Rogaland Agder • Tlf.: 99 43 06 40 • www.fkra.no
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Mesteparten av eggene leveres Prior, men 
plakaten ved innkjørselen vitner om at det 
også er noe direkte salg fra gården. I området 
rundt er det mange husdyrgårder og godt 
miljø blant de aktive bøndene. Dette er ikke et 
område hvor det er mulig å dyrke korn – åker-
lappene er rett og slett for små til så stor 
redskap. Det er heller ikke noe vanskelig å 
finne arealer som folk ønsker at du beiter.

Skal det være en liten ku?
Dexter
«Jeg er ingen sauemann, så det måtte bli 
storfe» sier Morten. Og det var Dexter som 
han mente passet best til ressursgrunnlaget 
på eiendommen. Dette var på den tiden 
Dexter var «litt nytt» og svært populært slik at 
å skaffe livdyr var temmelig krevende. Han 
fikk tak i to oksekalver på Elverum, men ellers 
var det vanskelig. Men så skulle Olav Lie 
Nilsens besetning på Jevnaker selges – 
 Morten stod først i køa, og han har i dag en av 
Norges største Dexter-besetninger med 55 
mordyr. Med en såpass stor besetning er det 
klart Morten også er engasjert i Norsk Dexter-
forening – og de siste årene har han også 
vært leder av foreningen. 

«Dexter i Norge har en stor utfordring med 
innavl. Når dyra blir så populære som Dexter 
ble, blir det dessverre alt for ofte avlet på alt 
som er og innavl er ikke til å unngå. Det har 
også vært en utfordring å få tak i importsæd 
som ikke var i slekt med den norske popula-
sjonen. Dette har bedret seg noe de siste 
årene. Det er også flere som har tatt inn 
embryo – og det er jo en fin måte å få inn nytt 

blod på», sier Morten. Han har selv noen 
kviger han legger inn embryo på i fjøset. Dette 
er gjort i samarbeid med Finn Arne Askje og 
har gitt flere avkom i fjøset hos Siring.

Små dyr med gode egenskaper
En Dexterkalv veier i snitt 20 – 21 kg ved 
fødsel og kjennetegnes som svært livskraftig 
og sprek. Kyrne er generelt sett gode mødre 
med mye melk. Rasen er opprinnelig en 
kombinasjonsrase, og i hjemlandet, Irland, er 
det fremdeles noen som bruker den nettopp 
som en kombinasjonsrase som de både 

På en liten gård med 40 dekar 
dyrket mark og 70 daa skog i 
Arendal har Morten Siring bygd 
seg sin egen arbeidsplass. 
Gården kjøpte foreldrene hans, 
så Morten har vokst opp her. 
Men det var ikke før han og 
samboeren tok over at de 
 startet opp med verpehøner.

Tekst og foto: Guro Alderslyst

Morten Siring er stolt av fjøset sitt og besetningen.
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melker og spiser kjøttet fra. Morten forteller at 
han har en liten melkemaskin, men at den 
bare så vidt er prøvd.

Dexter er den minste britiske storferasen, 
og godkjent som flerbruksrase med en 
gjennomsnittlig vekt for ku på omkring 300 
kilo og en skulderhøyde på 90 – 110 cm.

Det er tre fargevarianter av rasen. Svart er 
dominerende, men den finnes også i rød og 
blakk – eller dun som fargen kalles. Morten 
har alle fargevariantene i sin besetning. 

Gode mødre
En ku som blir brukt som ammedyr, vil kunne 
fostre opp egen kalv, og i tillegg en større 
fosterkalv – begge kalver vil gjøre det godt. 
Rasen vokser fort, og det marmorerte kjøttet 
smaker godt og har høy  kvalitet. Morten 
forteller at han og noen kompiser hadde 
guttekveld hvor de spiste både Dexterkjøtt og 
kjøtt fra Charolais, og en kunne se stor 
forskjell på biffen også før den var stekt. 
Dexterkjøttet var mye mørkere på farge. En 
Dexter oksekalv som fôres kun med grovfôr 
kan slaktes ved 18 – 24 måneders alder med 
gjennomsnittlige slaktevekt på 180 – 200 kilo. 

Dexter er kjent for sin lange levetid og kan 
regelmessig avles på i 14 år eller lengre. 
Kalvingsproblermer er uvanlig, men Morten 
har kamera i fjøset. Kvelden før TYR-Magasi-
net kom på besøk satt han inne og så at det 
var kalv på veg, og da var også ungene, Tuva 
på ni år og Aksel på seks, mer enn klare til å 
bli med ut. Og mens de var i fjøset ble det 
jammen født to kalver til.

Dexter er en godt etablert rase i store deler 
av verden. Nøyaktig hvor mange dyr av rasen 
som finnes i Norge er vanskelig å si, men i  
følge årsmeldinga fra Storfekjøttkontrollen er 
det registrert 920 Dexter i kontrollen. Norsk 
Dexterforening har per i dag 82 medlemmer, 
men antall dyr hos disse varierer fra to til over 
50 mordyr. Det er fremdeles slik at det 
 mangler en god del tall på Dexter. Om alle 
med rasen blir flinkere til å veie kalver både 
ved fødsel og avvenning vil en for eksempel 
kunne få sikrere bevis for hvor mye melk 
Dexter faktisk har. 

Populære livdyr
Livdyr av rasen er fremdeles svært populært 
og Morten selger alt bortsett fra de som skal 

utrangeres til liv. «Du kan ha to kyr på samme 
mengde ressurser som andre storferaser – så 
dette er i høy grad ei småbrukerku. Men 
samtidig har rasen og ikke minst kjøttet slik 
kvaliteter at den bør være interessant for 
mange fler enn de som ønsker beiteryddere», 
sier Morten. Som leder av Norsk Dexter-
forening er han blant annet opptatt av at 
rasens avlsplan skal rulleres og godkjennes av 
styret i TYR på nytt i løpet av 2020. Han er 
opptatt av at en må ivareta særegenhetene 
ved rasen. Det er mange som etterspør størst 
mulige okser for å få størst mulig slaktedyr 
– og det er han klar på at ikke er en utvikling 
han er så veldig positiv til. Men det som er 
gledelig er at en har begynt å få inn en del 
kollagen via blant annet embryoimporten –  
og dette ønskes velkommen.

Mange som driver med Dexter produserer 
kjøtt for direkte salg til forbruker eller restau-
rant, og disse mener at kjøttet har en svært 
god spisekvalitet – og fettmarmoreinga er på 
linje med f.eks. Aberdeen Angus. «Det skulle 
nok vært Dexter fra Sørlandet istedenfor 
Angus fra Jæren her nede på den lokale 
Meny-butikken også», smiler Morten.

Dexterne hos Morten Siring koser seg på idylliske beiter rundt i bygda.
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STORFEKALENDEREN
20

19

16.10. Styremøte – Gardermoen

16.10. Opplæring nye tillitsvalgte

16. – 17.10.  Biffakademiet Modul 2 – 
Hamar

17.10. Ledersamling Gardermoen

18.10.  Webkurs – ny nettside for 
 web ansvarlige rase- og  
fylkeslag

23.10.  Infomøte om nytt klassi-
fiseringssystem Skaslien 
Gjestgiveri

25. – 27.10.  Studietur Island i regi  
av TYR Innlandet

01. – 03.11.  Agrosvisjon i Stavanger

08. – 09.11.  Fagtur Haugesund i regi av 
TYR Sogn og Fjordane og 
TYR Hordaland

26.11. Styremøte

27. – 28.11. Storfe 2019

18. – 19.12. Styremøte Hamar

STORFE
2 0 1 9

27.-28. november 2019

www.storfe2019.no

Du kan også følge oss på
facebook.com/storfe2019

å melde deg på nå !
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DeLaval behandlingsfrontDeLaval port i bueDeLaval sikkerhetsfangfronter

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

DeLaval 4-rørs teleskopgrind



Det har helt siden det ble 
besluttet å endre metode fra 
subjektiv klassfisering (gjort  
av  godkjente personer med 
nødvendig opp læring) til 
 objektiv klassifisering, ofte 
benevnt som lengdemåling, 
vært en god del støy rundt 
 ordningen.

Innføring av objektiv klassifisering kom 
samtidig med endringer i nettonoteringen og 
en generell nedgang i avregningsprisen for 
storfe.

TYR som organisasjon har helt fra slakteri-
ene tok i bruk ny metode vært tett på både 
Animalia og slakteriene for å ta opp de 
spørsmålene og usikkerhetene som har vært 
knyttet til endringen. Som interesseorganisa-
sjon for storfekjøttprodusenter har vi vært 
tydelig på at TYR som avlsorganisasjon i langt 
større grad burde vært med i disku sjonen. 
Informasjonknyttet til det avlsarbeidet som  
er gjort, burde vært med som en del av 
konsekvensvurderingene.

TYR sin inngang i de problemene som er 
tatt opp, er at klassifisering av slakt har 
samme funksjon som kjøp og salg mellom 
aktører. I tillegg skal det ivareta både nøytra-
litet og tillit mellom bonde og slakteri.  
Prisen til bonde er dessuten et av grunn- 
lagene i jordbruksoppgjøret.

Dagens system består av vekt, lengde og 
historiske data om individet. Registreringer  
i husdyrregistret på individnivå er et viktig 
element i grunnlaget, sammen med rase  
og raseflater der krysninger påvirker hvilke 
kategori slaktet får.

Forholdet mellom rase, vekt, lengde og  
info fra Husdyrregisteret er viktig parameter.

Vekt og lengde utgjør det som blir benevnt 
som K-faktor. Det vil si at tunge slakt som ikke 
har lengde får høy K-faktor, da dette skal gi 
slakt med stor kjøttfylde. Lange slakt med  
lav vekt får da tilsvarende lav K-faktor.

EUROP-klassifisering – utvikling  
i klasser for Ung okse kjøttfe

Rasegruppe har også betydning for  
slaktes klasse. Krysninger mellom raser  
får sin rasegruppe ut i fra andel av rasen.

Heterosis-effekten menes å fanges opp  
i K-fak toren som er  forholdet mellom vekt  
og lengde.

TYR har nå som tidligere, vært tydelig på at 
vi bør ha et klassifiseringssystem som i større 
grad ivaretar produksjon av storfekjøtt på 
norske ressurser, der bruk av grovfôr og beite 
skulle være de viktigste fôrressursene.  
Som eneste avlsorganisasjon i verden som  
vi kjenner til, har TYR hatt med i avlsmålet  
i 20 år, at vi skal avle fram dyr som er gode  
på grovfôropptak og fôrutnyttelse.

I tillegg har vårt avlsarbeid gått ut på  
å avle på økt slakteutbytte gjennom måling  
av ryggmuskeldybde og intramuskulært fett.

Mye kraftfôr og kort levetid stemmer lite 
med den argumentasjonen som TYR har  
brukt i forhold til ammekua sin rolle i norsk 
storfekjøtt produksjonen.

Redusert bruk av kraftfôr opp mot en 
måned lengre oppfôringstid bør ikke være en 
dårlig ide i diskusjoner om importandel i norsk 
kraftfôr som brukes til norske husdyr.

Oddbjørn Flataker

I tillegg har vi spilt inn at en gjerne kan  
gå over til å avregne/oppgi klassefaktor 
(tallverdi) i stedet for bokstavene i EUROP.

Senest i møte med Animalia i september 
ble disse argumentene tatt opp igjen, i tillegg 
til at vi ønsker dokumentasjon gjennom 
nedskjærings forsøk slik at de endringer som 
oppleves av bønder kan dokumenteres med 
de priser som en oppnår i markedet.

Det er lovet at en skal ha  evaluering  
i løpet av høsten, der innspillene fra bl.a.  
TYR tas med.

Klassifiseringstall som er tilgjengelig  
hos Animalia for ung okse for raser med 
nasjonalt avlsprogram har per uke 38-2019 
slike endringer sammenlignet med samme 
uke 2018. (Se grafer på de neste sidene)

Tallene er tydelig og TYR mener at hvis 
endringer som har skjedd både i positiv og 
negativ retning, er virkelige verdi så må dette 
kommuniseres.
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1735 Varteig 
918 45 004 

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

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

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

 Plastplater til alle formål. PP og PE plast

-10%
PÅ HEL PALL
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Eksperter på gjødselhåndtering

EKSPERTER PÅ GJØDSELHÅNDTERING

 -  Stor spredekapasitet

 -  Redusert jordpakking

 -  Bedre for miljøet

 Tlf: 63 83 90 00 - hektner.noTa kontakt for tilbud - salg@hektner.no

Planlegg 2020 sesongen nå!
Kontakt oss for tilbudDu finner oss på

 stand nr: C 308

SLANGESPREDERUTSTYR

– nok mjølk til kalven!

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

lite fettrekk gir god økonomi!

Tiroler Grauvieh – god og stabil vekst i Norge

Se utfyllende informasjon på: 
www.tiroler.no
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DRØV Kraftig 
- med levende gjær

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

• Buffer for å sikre godt vommiljø.

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

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

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

Bestilling: 
Kontakt din 
lokale 
Norgesfôrbedrift

Kraftfôrblanding til storfe i vekst 

Redkapshus i fargen RR. 20 Rød

Driftsbygningene kan  
også leveres med vegger i  
massivtre, som er godt 
egnet for storfe og sau.  
 
En massivvegg er en vegg som 
består av flere lag med treplanker 
som er spikret/skrudd sammen. 
Veggene er lektet ut for at det skal 
bli god lufting mellom kledning og 
vegg. Massivveggen har en god 
isolerende effekt.Fjøs med massivvegger

..med prosjektering, produksjon og oppfølging av byggesett i elementer for ulike typer bygg.  
Vi leverer driftsbygninger, lager og redskapshus etter norske trehustradisjoner. Elementene er  
produsert med MøreRoyal® utvendig kledning. MøreRoyal® er førsteklasses, ferdig behandlet  
trelast klar til bruk uten noen form for behandling. Den er vedlikeholdsvennlig og passer derfor  
godt til store driftsbygninger. Les mer om MøreRoyal® på www.talgo.no

Prefabrikerte elementer gir store fordeler med kortere byggetid, og særlig kort tid før bygget kan 
lukkes på byggeplassen. 

Elementbygg i MøreRoyal®

Vi har lang og god erfaring..

Talgø MøreTre AS 
Industriveien 7
6652 Surna

Kontakt:
nils.ove.bruset@talgo.noTa kontakt for tilbud! www.talgo.no

MøreRoyal® farger:

RO 0 natur

RY 20 oker

RR 20 rød

RB 10 brunRS 25 setersvart

RG 25 grå

NYH
ET
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Strøm i nøden
Fjøssystemer kan nå tilby nødstrøms-aggregat fra Zordan med kapasitet 

 til å drifte en normal storfe-besetning, to boliger og gården forøvrig.  
Aggregatet tar automatisk over strømforsyningen ved nettutfall. 

De har lang holdbarhet med ekstra sikringer mot tilbakeslag, er godt støyisolert (58 db) 
og programmerbare med brukervennlige menyer. Det mobile aggregatet egner seg også  

utmerket til seterdrift. Vedlikeholdet er enkelt. Overganger, kontakter og kabler følger med.  
De helautomatiske og manuelle aggregatene fra Fjøssystemer leveres i både  

3-fas 230 versjon og 3-fas 400 versjon. Alle aggregatene er produsert og testet etter ISO 9001.

Fullisolert nødstrøms-aggregat 
Finnes i størrelser fra 6,5 KvA til 1100 Kva.
Kan leveres manuelt eller fullautomatisert
230 Volt 3fas og 400 Volt 3fas.

Uisolert nødstrøms-aggregat 
Finnes i størrelse fra 6,5 KvA til 1100 KvA.
Beregnet på innendørs bruk. 230 Volt 3fas 
og 400 Volt 3fas.

Nødstrøms-aggregat for bruk på traktor 
Finnes i størrelse fra 10 KvA til 135 KvA. 
230 Volt 3 fas og 400 Volt 3 fas.

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

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

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

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

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

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

www.fjossystemer.no

Nyhet!
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Høsten 2018 ble det gjennomført flere forsøk 
med Nofence virtuelle gjerder for storfe ved 
Senter for husdyrforsøk ved NMBU. Resul-
tatene fra disse forsøkene viste at storfe klarer 
å assosiere lyden som klaven gir, med det 
påfølgende strømstøtet som blir gitt dersom 
dyret ikke snur på lyden. Basert på det kan vi si 
at dyrene lærer seg systemet. Som en del av 
studiet ble det også gjort atferdsobservasjoner 
og hjertefrekvensmålinger. Dette for å obser-
vere og registrere hvordan storfe reagerte  
på det virtuelle gjerdet, samt strømstøtene.

Basert på gode resultater fra forsøkene på 
Ås ble det satt i gang et pilotforsøk for både 

Pilotforsøk med virtuelle  
gjerder for storfe 2019

storfe og sau i 2019. Målet var å teste ut 
systemet i felt, for å se hvordan produktet 
fungerte i praksis. På våren 2019 ble derfor 
1500 storfeklaver produsert og solgt til om lag 
100 ventende pilotkunder. Det tok litt tid før 
dyrene kom seg ut på beite, men antall klaver  
i bruk nådde en topp i midten av juli. Antall 
klaver per bruker varierer fra tre stykker til om 
lag 50. Gårdene er spredt over hele landet, 
med unntak av Rogaland. Svært mange raser 
er representert, blant annet Skotsk høylandsfe, 
NRF, Limousin, Dexter, Sidet trønderfe mm. 
Når det kommer til produksjonssystemer er 
det både kuer i melkeproduksjon, ammeku 
både med og uten kalv, samt kviger og kastra-
ter som deltar i prosjektet. I tillegg ser man at 
virtuelle gjerder har blitt brukt både på inn-
mark-, skogs- og fjellbeiter.

Nå går det mot sluttet av sesongen,  
og Nofence har begynt å samle inn pilot-
kundenes erfaringer for å bruke disse videre  
i produkt utviklingen, både til det beste for 
dyrene og bonden. De foreløpige tilbake-
meldingene er at brukerne er jevnt over 
fornøyde, og opplever at dyrene holder seg 
der de skal være. Det ser ut til at tilpasningen 
av utstyret har vært uproblematisk, men at 
bytte av  batteri oppleves som den største 
utfordringen slik systemet er i dag.

Nofence har en ny storfeklave under 
utvikling som skal lanseres i 2020, hvor det 
forventes at batterikapasiteten skal bli bedre.

I TYR-Magasin nr. 6, som sendes ut 6.12.19,  
vil det komme en større artikkel om Nofence 
og prosjektene de har gjennomført i sommer.

Silje Eftang, Nærings PhD  
i Nofence AS/NMBU
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BESETNINGSANNONSER
Aberdeen Angus
Høystad Angus
Svein Eberhard Østmoe
Hammarvegen 27
2480 Koppang
Telefon: 907 94 273     
     
Høystad Angus er på Facebook

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bingesponsorer på Staur

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

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

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

Fjøssystemer 
tlf. 61 28 35 00

Fatland v/Axel Dønnum  
tlf. 976 92 650

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

e-post: animalia@animalia.no

Vardevegen 50, 2072 Dal
tlf. 63 97 70 10

e-post: furuseth@furuseth.no

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

www.norgesfor.no

Tlf. 63 94 39 00

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

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

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

Hodeløfter for
innlegg av bolus

To rør i innfestning

gir styrke og stabilitet

    Telefon: 69 12 68 00
www.bbagro.no

BBagro-hekken

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

Sikkerhet satt
i system

Fanghekk ROBUST!
For hornede dyr.

Returadresse: TYR, Storhamargata 44, 2317 Hamar


