
MEDLEMSBLAD 6-2019

God       jul!



 TYRmagasinet
Forsidebilde: 
Foto: TYR
Redaktør: 
Guro Alderslyst 
Tlf: 905 52 820 
E-post: ga@tyr.no
Annonsesalg:  
Arne-Henrik Sandnes 
Tlf: 995 18 760 
E-post: ahs@ahsmedia.no
Design, repro og trykk:  
Hamar Media, avd. Nydal
Annonsefrist nr. 1-2020: 
18. januar 2020
TYR: 
Storhamargata 44, 2317 Hamar 
Tlf: 952 90 855 
E-mail: tyr@tyr.no 
Web: www.tyr.no 

Styret
Styreleder 
Erlig Gresseth
Tlf: 918 77 315, veistad@online.no
Nestleder: 
Ann Kristin Nes, tlf: 918 88 033,  
ann.kristin.nes@gmail.com
Styremedlemmer: 
Kristian Hovde  
tlf: 918 39 457  
 kristianhovde@yahoo.no
Torill Helgerud 
Tlf: 419 00 504 
torillhelgerud@hotmail.com
Per Øivin Sola 
Tlf: 412 37 312 
sola@jahrengard.no
Per Ivar Laumann 
Tlf: 913 73 026 
p-ilau@online.no
1. vara Mari Østby,  
tlf: 905 52 657, mari@ostbye-gard.no 

Administrasjon
Daglig leder: 
Oddbjørn Flataker 
Tlf: 909 30 883, oddbjorn@tyr.no
Avlsfagligansvarlig: 
Kristian Heggelund 
Tlf: 951 34 105, kristianh@tyr.no
Avlskonsulenter: 
Julie Vaagaasar 
Tlf: 907 93 957, juliev@tyr.no
Johanna Aglen  
Tlf: 952 90 857, johanna@tyr.no
Avlsforsker: 
Katrine Haugaard 
Tlf: 46 91 35 44, katrine@tyr.no
Avlsforsker: 
Hadi Esfandari
tlf: 468 50 568, hadi@tyr.no
Informasjonsansvarlig: 
Guro Alderslyst 
Tlf: 905 52 820, guro@tyr.no
Organisasjonsansvarlig: 
Eli Hveem Krogsti,  
Tlf: 917 40 525, elihk@tyr.no
Organisasjonskonsulent: 
Veronica Fjeld Sørensen 
Tlf: 948 25 052, veronica@tyr.no

MEDLEMSLAG I TYR

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  
lars.megarden@gmail.com

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

2 TYRmagasinet 6-2019



Av felleskapet for felleskapet 

Erling Gresseth
Styreleder TYR

INNHOLD
Leder  ...................................................3

Vi lanserer nå kjønnsseparert semin!  ...5

Prioriterte fedre  ...................................6

Effekt av fôrstyrke i kvigeoppdrettet  ...8

Biokull i storfekjøttproduksjon  ..........12

Bondens psykiske helse! ....................14

Amalie er ku-fotograf  .........................16

Klauvhelse skal dokumenteres  
ved livdyrsalg .....................................18

Kunnskapskrav fra nyttår – nytt kurs  
fra Animalia .......................................21

Nofence .............................................22

Nytt fra Storfekjøttkontrollen ...............26

Avlsforskerens hjørne 
En liten introduksjon i genomisk  
seleksjon  ...........................................30

Tema ÅRSHJUL  
Årsplanlegging for  
ammekuprodusenten! ..........................33 
Ammeku-året  .....................................34 
Klara – se om slakteresultat 
kunne vært bedre  ..............................38

Direkte handel gjennom REKO-ringen  .40

Angusbonanza på Island  ....................42

Gløggmarinert biff  .............................44

Besetningsannonser ..........................45

Etter mer enn 30 år i ulike roller som tillitsvalgt  
i det norsk kjøttfemiljøet var det med ydmykhet 
at jeg gikk til jobben som styreleder etter 
årsmøte i vår. Jeg må ærlig innrømme at 
jobben som styreleder har vært mer krevende 
enn jeg trodde på forhånd, men med gode 
administrative ressurser og jobben som gjøres 
av de tillitsvalgte har det vært mest givende og 
veldig spennende.

Ordet skam blir kanskje årets ord i 2019. 
Flyskam og kjøttskam er de nye ordene som 
blir gjentatt og gjentatt. Jeg registrerer at bruk 
av fossilkarbon til framkomstmidler som fly, 
båter og biler blir sammenlignet med de 
biologiske prosessene i vomma hos drøv-
tyggerne og da blir jeg ganske matt. 

Det skal nå være skamfullt at en spiser mat 
som er produsert på den mest naturlige måten, 
og som er tilpasset jordens ressurser gjennom 
millioner av år, det er ikke til å forstå.  

Alle, også norske storfebønder, tar klima  
på alvor, men at enkelte overivrige politikere, 
offentlige organisasjoner og andre vil hindre 
forbrukere i å velge å spise våre produkter er 
nesten for utrolig til at det kan være sant.

Norsk storfebønder skal ikke føle skam,  
men stolthet. Stolthet for å produsere sunn  
mat gjennom at dyra våre omdanner gras,  
som mennesker fortsatt ikke spiser, til høy-
verdig mat og proteinkilde for mennesker.  
TYR vet at det er mange storfekjøttprodusenter  
som føler det som en ekstra belastning at vi  
må forsvare vår produksjon i forhold til klima. 
Men vi skal gå med hodet høyt hevet og drive 
faktabasert informasjon, verdens befolkning 
trenger mer mat fra produksjoner som utnytter 
lokale ressurser.

2019 startet med støy rund overgangen til nytt 
klassifiseringssystem. At dette kom samtidig 
med en reduksjon i utbetalingsprisen på 
stor fe kjøtt, gjorde ikke situasjonen bedre. TYR 
som organisasjon har vært aktiv både ovenfor 
Animalia som har ansvaret for klassifisering,  
og slakteriene. TYR krever at de må kunne 
dokumenter at de endringer som er gjort 
virkelig viser riktig prissetting av slakt målt  

opp mot den prisen som tas ut i markedet. Så 
langt kan en vel si at denne tilbakemeldingen er 
noe mangelfull. 

Hvis nedskjæringsforsøkene som TYR har 
krevd viser at verdsetting av slakt etter «lengde-
måling» er riktig, så må aktørene snarest 
kommunisere at de som opplever bedre priser 
har fått for lite betalt tidligere og omvendt til  
de som opplever at de får mindre betalt.

TYR har selvsagt påpekt viktigheten av at  
vi ikke har «systemer» som prioriterer en mer 
intensiv produksjon av storfekjøtt. I TYR avler  
vi på dyr som skal vokse godt på gras – grovfôr 
og beite, og vi ønsker ikke økt bruk av kraftfôr. 
En skal ikke «straffes» av et system for at en 
velger å fôre slaktene noe lengre med mindre 
bruk av kraftfôr.

For TYR som organisasjon vil vi i året som 
kommer få en mer krevende økonomisk 
situasjon. Avtalen med Geno om fordeling av 
semininntekten vil medføre vesentlig reduserte 
inntekter. Dersom bortfall av disse inntektene 
ikke blir erstattet med andre inntekter, vil dette 
gå ut over det aktivitetsnivået vi har i organisa-
sjonen.

Styret har vært år en gjennomgang av de 
styrende dokumentene knyttet til avlsarbeidet. 
Det har i år vært nødvendig med noen juste-
ringer og presiseringer i rolle og ansvars - 
for delingen mellom raselagene og TYR sentralt. 
Disse er nå gjennomført etter interne prosesser, 
og er innarbeidet i regelverkene. Raselagene 
har frist fram til våren for å gjennomgå sine 
avlsplaner.

TYR sine mål og visjoner er nedfelt i den 
overordna strategiplanen, den viser også 
hvordan vi skal jobbe for å nå våre mål. Som 
samvirkeorganisasjon jobber vi etter prinsip-
pene for felleskapet av felleskapet. Habilitet  
og lojalitet er viktig for alle som ønsker et sterkt 
TYR framover som jobber for alle uansett rase, 
produksjonsform eller geografisk tilhørighet.

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle 
medlemmer, tillitsvalgte og ansatte for alle 
gode diskusjoner og innspill i 2019 –  
Godt jobba!
 
God jul og godt nytt år!

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

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

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

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

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

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

www.fjossystemer.no

De beste fjøsene  
bygges innenfra!
God planlegging er avgjørende både for  
produksjonsflyt, kvalitet og økonomisk resultat.  
Derfor må et fjøs alltid bygges innenfra.  
Våre dyktige folk vet hvordan de  
beste fjøsene innredes og bygges. 
 
Velg et komplett fjøs fra Fjøssystemer! 
 
 

Vi lanserer nå
kjønnsseparert semin!

73133 Nixon PP av Ødegården 

Homozygot kollet Simmental-okse 
med gode tall for både fødsel, pro-
duksjon og moregenskaper. 

Oksen vil kunne gi gode mordyr av 
moderat størrelse og godt eksteriør.  

70195 Milo av Langmo

Kollet Charolais-okse, med god 
tilvekst og slakteklasse, og som gir 
middels store kalver med bra fødsels-
forløp. 

Oksen egner seg godt for produksjon 
av raskt voksende slaktedyr. Benyttes 
kun på ku.

74086 Nero Weeton av Haukabø

Dette er en Angus-okse med lette 
kalvinger og gode tilvekstegenskaper. 

Oksen vil avle godt muskelsatte 
avkom med fint eksteriør.
 

Foreløpig er kun BEEFX av 73133 Nixon PP av Ødegårdensom tilgjengelig i Genos nettbutikk.
BEEFY av Charolais og Aberdeen Angus blir tilgjengelig i midten av desember.
TYR har også som mål å kunne tilby BEEFY av Limousin. 
Det gjøres oppmerksom på at alle oksene som tilbys er ungokser.
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Kjønnsseparert helside.indd   1 25.11.2019   20:17
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TESTOMGANGEN 2021/2022
Avlskonsulent – TYR
Tekst: Julie Vaagaasar
Foto:  Jan Arve Kristiansen, Geno

I forbindelse med eliteokseuttaket 
blir det sett på hvilke okser det er 
ønskelig å rekruttere nye semin-
okser etter. Sønner etter disse 
 oksene vil bli prioritert som test-
kandidater i fenotypetesten. Norske 
eliteokser og okser som er impor-
tert i raselagsregi med høy sikker-
het på avlsverdier er mest interes-
sant og disse er derfor prioritert 
øverst. Målet med dette er at 
genetikken til de beste oksene skal 
bli brukt i store deler av populasjo-
nen. Samtidig er det viktig å sørge 
for at en slektslinje ikke blir brukt 
for mye. Desto mer seminbruk og 
flere seminokser man har jo mindre 
kritisk er dette, men som en gene-
rell regel bør ikke eliteokser som 
har fått en sønn i semin være 
prioritert som far til flere testkandi-
dater. Det kan dukke opp kombina-
sjoner som totalt sett er så interes-
sante at de tas inn, men som oftest 
er det andre, gjerne yngre, okser 
som er mer interessante å teste. 
Importoksene som er tatt inn i 
raselagsregi blir også prioritert  
som fedre til fenotyptesten

Oversikten over prioriterte fedre 
står på første side for hver rase i 
oksekatalogen. Den er ment som  
et hjelpemiddel i avlsplanleggingen 
hvis man ønsker å melde på okser 
til fenotypetesten.  Man må ta 
forbehold om at avlsverdiene til 
oksene kan endre seg og at det kan 
dukke opp informasjon om oksen 
som gjør at det ikke lengre er 
aktuelt å teste avkom etter han. Et 
eksempel på slik endring er at okser 
vil bli utelukket hvis de får for svake 
indekser på fødselsforløp, gjelder 
både norske og utenlandske okser.

Prioriterte fedre

Prioritet Norske eliteokser Utenlandske eliteokser

1. prioritet
74060 Junior av Nordstu
74061 Jens av Grani

74511 GF Hole in One 7C

2. prioritet
74028 Emil av Lillebakken* 
74047 Ivar fra Li* 
74043 Hovin Hauk*

3. prioritet
Andre seminokser 
Andre høyindeksokser

Andre importokser som passer inn  
i de norske avlsmålene

*   Hvis det ikke er tatt ut sønner i semin etter oksen tidligere.

74060 Junior av Nordstu

Aberdeen Angus
Angus har prioritert store avkomsgrupper og få okser. 
I år er det tatt ut to nye eliteokser, 74060 Junior  
av Nordstu og 74061 Jens av Grani, og begge er  
1. prioritet inn til Staur. 3 okser fortsetter som elite-
okser og er 2. prio ritet. 74028 Emil av Lillebakken  
og 74047 Ivar fra Li er første prioritet til kommende 
test omgang og er derfor andre prioritet med stjerne  
til testomgangen 2020 – 2021. 74043 Hovin Hauk  
har sønner på Staur i årets test omgang, og blir ikke 
aktuell som prioritert far dersom en av testkandi-
datene etter han blir semin okse. Det er tatt inn  
en ny import som er 1. prioritet.

Prioritet Norske eliteokser Utenlandske eliteok+6ser

1. prioritet
73110 Kevin P av Morken 
73069 Frost av Telneset

73134 VB Unicorn 
73135 EGH Hamilton PP
73137 Dragon Vody P

2. prioritet
73101 Ja P av Simmental*
73102 Jagermeister P av Hovde  
73093 Ivari av Hægeland *

3. prioritet
Øvrige norske seminokser og interes-
sante okser etter lite brukte linjer

Tidligere importokser som ikke er  
tilstrekkelig testet. 

  * Hvis det ikke er tatt ut sønner i semin etter oksen tidligere
** Kun kolla avkom tas inn etter denne oksen

73110 Kevin P av Morken 

Simmental
Simmental har fem eliteokser i år, hvorav en er ny. 
73110 Kevin P av Morken er ny eliteokse med jevne 
og sikre tall for alle egenskaper. En klar første prioritet 
til Staur. 73069 Frost av Telneset er også 1. prioritet 
inn til Staur, men dersom avlsverdiene for fødsel for-
andrer seg i negativ retning kan han bli en 2. prioritet. 
Det er tatt inn tre nye  importer, alle er førsteprioritet 
inn til Staur.
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70148 Jesper av Lauvstad

Norske eliteokser Utenlandske eliteokser
1. prioritet 72150 Intègre P av Hvam

72151 Ibiza P av Hovde
72175 Javardage av Utgårdstrøen*
72195 Kaptein av Viersdalen

72202 Frascati
Bel Orient
72247 Lorenzo PP
CN Aron PP

2. prioritet 72152 Isle ET av Øiestad * Johia

3. prioritet
Andre norske seminokser  
og interessante okser etter lite brukte linjer

Andre importokser som passer inn  
i de norske avlsmålene

* Hvis det ikke er tatt ut sønner i semin etter oksen tidligere.

Norske eliteokser Utenlandske eliteokser

1. prioritet
70148 Jesper av Lauvstad
70164 Komatsu av Lenna

Gavroche

2. prioritet
70136 JGC Indiana *
70145 KB Jonas 661 *
70161 Karl av Hamremoen

Nirvana P

3. prioritet
Andre seminokser
Norske høyindeksokser

Andre importokser som passer inn i de 
norske avlsmålene

*  Hvis det ikke er tatt ut sønner i semin etter oksen tidligere.

72195 Kaptein av Viersdalen

Prioritet Norske eliteokser Utenlandske eliteokser

1. prioritet
71081 James av Rindal
Embryo (Avkom etter Norsk  Hereford Embryoprosjekt)

2. prioritet
Elm-Lodge Emperor**
Wirruna Matty 

3. prioritet Andre seminokser uten sønner i semin
Andre importokser som passer inn i de 
norske avlsmålene

*Hvis det ikke er tatt ut sønner i semin etter oksen tidligere
** Elm-Lodge Emperor bør ikke kombineres med kyr som har Moeskær Samson eller AL 10Y Hometown Big Bang 
i stamtavlen, da disse oksene er noe i slekt.

Hereford
Hereford har fire eliteokser i år. 71081 James av Rindal er ny elite-
okse og 1. prioritet til Staur. Han har gode tall for alle egenskaper, 
og er slektskapsmessig lett å bruke i populasjonen. For Hereford 
er det viktig å få inn ny genetikk i populasjonen, for å unngå for 
smalt avlsmateriale. Et av tiltakene som allerede er gjort er å ta inn 
okser etter gode kombinasjoner på gardsnivå. Videre tiltak er å ta 
inn embryo å få helt ny genetikk inn i populasjonen. Embryo og ny 
norsk eliteokse er førsteprioritet, deretter importokser. 

Charolais
Charolais har fem eliteokser i år, hvorav tre er nye. 70148 Jesper 
av Lauvstad og 70164 Komatsu av Lenna er nye eliteokser og 
førsteprioritet til testomgangen 2020 – 20201. 70161 Karl av 
Hamre moen er også ny eliteokse, med en andreprioritet inn til 
Staur. 70136 JGC Indiana er satt opp igjen som andre prioritet, men 
er kun aktuell dersom ingen av hans sønner som står i test i år går 
i semin. 70145 KB Jonas er første prioritet for kommende testom-
gang, og er derfor satt ned til andre prioritet med en stjerne for 
testomgangen 2020 – 2021. I tillegg til norske eliteokser er det tatt 
inn to nye importer som er satt opp som første og andre prioritet.

Limousin
Limousin har fem eliteokser i år. Tre av disse er førsteprioritet til neste 
testomgang og nye av året; 72150 Integrè av Hvam, 72151 Ibiza P av 
Hovde og 72195 Kaptein av Viersdalen. Integrè og Ibiza stod begge 
som bruksokser i fjorårets katalog. Nå har begge fått flere avkom og 
mere registreringer som resulterer i totalindeks og eliteoksestatus. 
72175 Javardage av Utgårdstrøen er førsteprioritet både til kommen-
de testomgang og 2020 – 2021. 72152 Isle ET av Øiestad er andrepri-
oritet, og har sønner inne på test i årets testomgang. Det er fem nye 
importer for rasen, de er fordelt mellom første og andreprioritet.

71081 James av Rindal PP

Kombinasjon av 
stambokført mor  
og prioritert far

Fokus på mor og det 
gode mordyret burde 
være det viktigste for 
en besetning, uansett 
strategi. Gode og 
funksjonelle mordyr 
produserer både slakt 
og rekruttering, og 
kan til og med blir 
premiert som semi-
noksemor. Resultatet 
av strategiske valg og 
strukturert avlsarbeid 
i besetningen resul-
terer i at dyr fra 
besetningen kan bli 
potensielle semin-
okser, seminokse-
mødre og til og med 
eliteokser. Like viktig 
som en prioritert far 
til en testkandidat er 
fokuset på moren  
til testkandidaten. 
Testkandidaten har 
halvparten av gene-
tikken sin fra far og 
andre fra mor. At mor 
representerer gode 
gener og er en god 
kombinasjon med 
prioritert far gjør kua 
til en potensielt god 
testoksemor og videre 
en eventuell semin-
oksemor.
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Våren 2019 skrev Guro Sterud Stutlien, 
student ved IHA, masteroppgave i forbindelse 
med Optibeef prosjektet. Tittel på oppgaven er 
«Effekt av fôrstyrke i kvigeoppdrettet på 
fødselsvekt, avvenningsvekt og kalvings-
vansker i ammekuproduksjon». Resultatene 
viste at fôrstyrke i oppdrett av kviger har stor 
betydning for mordyreffektiviteten.

Innledning
Hensikten med denne masteroppgaven var  
å undersøke hvordan fôrstyrken i kvigeopp-
drettet påvirker fødselsvekt, avvenningsvekt 
og kalvingsvansker i ammekuproduksjon. 
Fôrstyrke ble definert ut fra fôropptak i antall 
FEm (fôrenheter), bruk av kraftfôr og beite-
kvalitet. Datamaterialet som ble brukt var fra 
prosjektet «OptiBeef», hvor det ble samlet inn 
informasjon om driftsopplegg fra 27 beset-
ninger gjennom intervju, data fra Storfekjøtt-
kontrollen og regnskapsdata i perioden 

2010 – 2014. I Optibeef-prosjektet var det 
1294 kviger av rasene Hereford (n = 432), 
Charolais (n = 425) og Aberdeen Angus 
(n = 437). For hver av rasene ble besetningene 
delt mellom ekstensive (EXT) eller intensive 
(INT), vurdert etter geografisk beliggenhet, 
grovfôrkvalitet og beitekvalitet. Det ble delt  
inn i fem fôringsperioder: (1) kvigekalv,  
(2) ung kvige, (3) drektig kvige, (4) ammeku-
enhet (ku + kalv) og (5) oppdrett kvige (totalt).

Effekt av fôrstyrke  
i kvigeoppdrettet
Betydningen av fôrstyrke i oppdrett av kviger på kalvevekter og kalvingsvansker.

Tekst: Guro Sterud Stutlien og Laila Aass
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA)
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Økt behov for ammekyr
Tradisjonelt har storfekjøtt i Norge blitt 
produsert fra kombinert melk- og kjøttproduk-
sjon. De siste tjue årene har imidlertid syste-
matisk avlsarbeid, forbedrede produksjons-
systemer og strukturen på støtteordningene i 
landbruket ført til en kraftig økning i melkey-
telsen pr. årsku. Dette har medført at det 
trengs færre dyr for å fylle den nasjonale 
melkekvoten (Kumbhakar et al., 2008). Dette 
har igjen ført til en underdekning av norsk 
storfekjøtt, og prognosen for 2019 viser et 
underskudd på 4 900 tonn storfekjøtt (Nor-
tura, 2018). Derfor vil det framover være 
behov for flere ammekyr dersom det norske 
produksjonsvolumet av storfekjøtt skal 
opprettholdes eller økes.

I Norge er kun 2,9 % av arealet fulldyrket 
jord og store deler av dette arealet benyttes til 
grovfôrproduksjon (Statistisk sentralbyrå, 
2018). I tillegg fins det betydelige grovfôrres-
surser av gode og svært gode beiter i utmark, 
tilsvarende 14 ganger Norges jordbruksareal 
(140 000 km2), hvorav halvparten er uutnyttet 
(Rekdal, 2014). Norge har altså store grov-
fôrressurser spredt over hele landet. Dette er 
ressurser som kun kan foredles til høyverdig 
menneskemat ved hjelp av drøvtyggere, da de 
er i stand til å fordøye gras ved hjelp av 
mikroorganismer i vomma. Dermed er amme-
kyr godt tilpasset norsk produksjonsgrunnlag, 
da en stor andel av fôrrasjonen består av beite 
og ulike typer grovfôr.

I perioden 2009 – 2018 har det skjedd en 
økning på omtrent 58% i antall ammekyr i 

Norge (Statistisk sentralbyrå, 2018). Veksten  
i norsk ammekuproduksjon medfører økt 
behov for faglig kompetanse i produksjonen 
for å bedre lønnsomheten og effektiviteten, 
spesielt mordyreffektiviteten. Produktiviteten 
til et mordyr kan defineres som antall kalver 
født, antall kalver avvent og avvenningsvekten 
til kalvene (Arthur et al., 1993). Det er viktig at 
kalven overlever og oppnår god tilvekst, da 
kalven utgjør hovedkilden til inntekt i amme-
produksjonen (Åby et al., 2012). Flere studier 
har vist at fôring av kviger vil ha stor betyd-
ning for kalveproduksjon og kalveegenskaper, 
og for produktiviteten videre i livet. Derfor er 
det viktig med kunnskap om hvordan fôrstyr-
ke i kvigeoppdrettet påvirker kalveegenskape-
ne. Norge har varierende produksjonsgrunn-
lag som gir store forskjeller i produksjon og 
økonomi i norske ammekubesetninger, 
dermed vil fôrstyrke variere ut fra kvalitet på 
beite og gras. For optimalt driftsresultat er det 
derfor viktig å tilpasse produksjonsintensi-
teten etter fôrgrunnlaget på gården.

Viktig med riktig hold i kvigeoppdrettet
Både overfôring og underfôring påvirker 
reproduksjon og helse negativt. Underfôring 
og negativ energibalanse i kvigeoppdrettet 
resulterer ofte i forsinket pubertet, forlenget 
intervall mellom kalving og første eggløsning 
(postpartum interval = PPI), i tillegg til lavere 
sannsynlighet for å bli drektig (Diskin et al., 
2003). PPI påvirkes av ernæring og energiba-
lanse før og etter kalving, samt alder og hold 
(Short et al., 1990). For en optimal reproduk-

Figur 1: Prosentandel kraftfôr, grovfôr, innmarksbeite og utmarksbeite av total fôrrasjon fordelt 
etter rase og produksjonsintensitet (EXT og INT) i totalt kvigeoppdrett.

Resultater
Intensiv drift ga økt tilvekst på kalvene
Resultatene viste at de ekstensive besetninge-
ene hadde en stor andel utmarksbeite og lav 
kraftfôrandel totalt i fôrrasjonen til kvigene, 
mens de intensive besetningene hadde en 
større andel innmarksbeite, høyere kraftfôran-
del og sterkere fôrstyrke (Figur 1). 

 
Det var statistiske sikre forskjeller i avven-
ningsvekter mellom de ekstensive og intensi-
ve besetningene i alle tre raser. Tabell 1 viser 
også at avvenningsvektene var høyere for de 
intensive besetningene enn de ekstensive, 
fordelt etter rase. I tillegg ble det funnet stor 
variasjon både mellom gårder og år på 
fødselsvekt, avvenningsvekt og kalvings-
vansker, noe som indikerer at fôring og 
produksjonsstyring på det enkelte gårdsbruk i 
stor grad påvirker produksjonsresultatene. 

Analysene viste at både fødselsvektene og 
avvenningsvektene økte med økende FEm 
opptak i total kvigeoppdrett (fra fødsel kvige 

til avvenning første kalv), samt at økt bruk av 
kraftfôr gav høyere fødselsvekter og høyere 
frekvens av kalvingsvansker.

sjonssyklus bør kua være i positiv energiba-
lanse etter kalving for å komme i brunst igjen. 
Det er funnet sterke uønska sammenhenger 
mellom negativ energibalanse i tidlig laktasjon 
og forsinket gjenopptakelse av eggløsning 
etter kalving (Canfield & Butler, 1990). Under-
fôring påvirker også  embryooverlevelse, 
kalvens vitalitet og overlevelsesevne samt 
brunst og brunsttegn. Kyr i dårlig hold kan få 
problemer med melkeproduksjonen som følge 
av utilstrekkelige energireserver i kroppen, noe 
som vil ha negativ effekt på tilveksten av 
kalven.

Overfôring vil også ha negative effekter på 
reproduksjon, helse og økonomi da det øker 
faren for kalvingsvansker og fører til redusert 
fôropptak i tidlig laktasjon (Buskirk et al., 
1992). Det er også vist at overfôring i kvige-
oppdrettet gir redusert melkeproduksjon, da 
det framskynder puberteten og kan føre til at 
juret ikke er ferdig utviklet ved første kalving 
(Buskirk et al., 1996; Lohakare et al., 2012). 
Dette vil dermed påvirke avvenningsvekten til 
kalven. I tillegg viser litteratur på melkekyr at 
feite kviger har økt fare for kalvingsvansker og 
lavere grovfôropptak enn kviger i riktig hold 
ved kalving. Feite kviger er også mer utsatt for 
sykdom og redusert fertilitet (TINE Rådgiv-
ning, 2014). Det er derfor viktig å ha kontroll 
på kvigenes hold i oppdrettsperioden. Det er 
sterkt anbefalt at både kviger og kyr bør være 
i moderat og stabilt hold gjennom drektighets-
perioden for å optimalisere kalveegenskaper 
og PPI, unngå kalvingsvansker og oppnå 
høyere sannsynlighet for en ny drektighet.
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Industri og landbruk AS

HE
INT

HE
EXT

CH
EXT

CH
INT

AA
EXT

AA
INT

Fødselsvekt (kg) 38,8 38,1 43,1 43,0 37,2 36,5

Avvenningsvekt (kg) 254,9 * 220,1 * 255,4 * 276,3 * 213,2 * 239,4 *

Noe kalvingsvansker (%) 9,5 9,2 15,3 16,5 18,4 10,9

Store kalvingsvansker (%) 3,4 6,9 2,7 8,4 2,8 4,5

*  vil si signifikant forskjell mellom gruppene (p <0,05).

Tabell 1 Gjennomsnittstall for fødselsvekt, avvenningsvekt og kalvingsvansker, fordelt 
etter rase og produksjonsintensitet (EXT og INT)

Kalvingsvansker
Resultatene viste at en stor del av kalvingsvanskene skyldes for stor kalv, noe som tyder 
på at økte fødselsvekter har effekt på kalvingsvansker. Dette er som forventet, da den 
vanligste årsaken til kalvingsvansker for storfe er misforhold mellom kalvens størrelse 
og kuas bekken, eller feilstilling av kalven i livmoren . Kuas alder ved kalving hadde  klar 
effekt på kalvingsvansker, noe som kan ha sammenheng med kuas størrelse, og utvik-
ling av bekkenet (Grønstøl & Ødegaard, 2003). Hos kviger og dårlig utviklede kyr er det 
fare for at bekkenet ikke er fullt utviklet ved kalving, noe som gjør det utfordrende for 
kalven å passere gjennom bekkenet (Brændvang, 2016). 
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Konklusjoner
Beitekvalitet påvirker tilvekst
Kun bruk av utmarksbeite til kviga i oppdrettet fram  
til avvenning av første kalv gav lavere fødselsvekter, 
avvenningsvekter og frekvens av kalvingsvansker enn 
med kun bruk av innmarksbeite eller med kombinasjon 
av innmarks- og utmarksbeite. Dette er som forventet, 
da beitekvaliteten påvirker melkeproduksjonen til 
mordyret, og dermed avvenningsvektene på kalv.

Raseforskjeller
Resultatene indikerer at Charolais er mer sensitiv for 
variasjon i  ernæring, og at de presterer dårligere i 
ekstensive produksjonssystemer. Angus derimot, er  
en robust rase som er god til å utnytte fôr, selv av dårlig 
kvalitet som f.eks. utmarksbeite. Resultatene i denne 
oppgaven gir grunnlag for å konkludere med at fôrstyrke 
og fôrkvalitet har effekt på fødselsvekter, avvennings-
vekter og kalvingsvansker, men at rasene responderer 
ulikt på ulike fôrstyrker.

Dersom man har mye utmarksbeite, vil dermed 
Angus og Hereford være gode raser til å utnytte disse 
ressursene. Har man derimot mye tilgang på innmarks-
beite, vil Charolais være den rasen som passer best. 
Det vil også lønne seg å fôre relativt intensivt i kvige-
perioden for å få de store nok til å kunne kalve ved 24 
mnd. alder, samt for å oppnå gode fødsels- og avven-
ningsvekter på kalvene. Men følg nøye med på holdet, 
for å unngå at kvigene blir for feite!

Viktige momenter:
•   Sterk fôrstyrke i kvigeoppdrettet vil gi høyere fødsels- 

og avvenningsvekter på kalvene.
•   Det er viktig at kvigene er store nok, og i riktig hold 

ved inseminering og kalving for å unngå kalvings-
vansker.

•   Angus utnytter fôret godt, og produserer bra på 
utmarksbeite.

•   Charolais produserer best i intensive produksjons-
systemer.

En stor takk til Marit Wetlesen for grunn arbeidet med 
datamaterialet, og for å svare på oppklarende spørsmål 
underveis!

FA
K

TAFakta om prosjektet:
OPTIBEEF er et prosjekt (2014 – 2018) 
 finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk  
og matindustri (FFL/JA), samt samarbeids-
partnere fra næringa: Nortura, KLF, TYR, 
 Animalia og Geno. Forskningsarbeidet er utført 
av Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 
(IHA-prosjektleder) og Institutt for produksjons-
dyrmedisin (PRODMED) ved NMBU, i samarbeid 
med NILF og Nord Universitet i Steinkjer  
(tidl. HiNT). Nordiske samarbeidspartnere er 
 Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) og MTT Ag. 
Res. samt Satafood Dev. Assoc. i Finland.
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Biokull fremstilles ved at planterester utsettes 
for høy temperatur uten tilgang til oksygen.  
De brennbare gassene i biomassen fordam-
per, men brenner ikke da det ikke tilføres luft. 
Gassene suges ut og forbrennes i et brenn-
kammer ved å tilføre luft. Varmen fra for-
brenningen benyttes så til å varme opp flere 
planterester og holde prosessen gående.  
I enden av prosessen får man biokull som 
inneholder typisk 80 % – 95 % rent karbon. 
Denne prosessen kalles pyrolyse. 

Kraftig klimavirkemiddel
Planterestene som benyttes til å produsere 
biokull har «fanget» CO2 fra lufta mens de 
vokste. Fotosyntesen i planter omdanner CO2 
fra lufta til lagret karbon (C). Etter pyrolyse-
prosessen sitter man igjen med dette karbo-
net i form av biokull. En av biokulls egen-
skapene er at det brytes ned meget langsomt, 
til forskjell fra for eksempel halm som etter  
at det er pløyd brytes ned i løpet noen få år. 
Karbonet i halm vil da frigjøres til atmosfæren 
igjen. Ved å produsere biokull av halmen og 

bruke det som en jordforbedrer tar vi karbon 
ut av kretsløpet og binder det over lang tid. 
Ved produksjon av et tonn biokull bindes det 
ca. 3 tonn CO2. Det tar flere hundre år før det 
er nedbrutt og kommer tilbake i kretsløpet 
som CO2. 

Biokull som fôrtilskudd
I et arbeid med en fjøsombygging kom jeg  
for noen år siden over en sekk med små fine 
kullbiter. Jeg spurte kårfolka hva det var, og 
da fikk jeg beskjed om at det var «medisin 
brukt til hønene». Jeg kasta alt sammen og 
tenkte ikke mer over saken, før jeg startet å 
lese om biokull. Biokull som fôrtilskudd var et 
kjent virkemiddel for å bedre tarmfunksjonen 
på produksjonsdyr. Dette tilskuddsfôret er nå 
«oppdaget på nytt». Vi i Oplandske Bioenergi 
har derfor innledet et samarbeid med Norges-
fôrkjeden ved Strand Unikorn. Tanken her er  
å tilsette biokull i fôret til fjørfe, gris og storfe. 
Hos høytytende husdyr kan man få opphop-
ning av toksiner i tarmen (fra f.eks. mykotok-
siner og fra bakterier) som kan gi diaré og 
redusert tilvekst. Hypotesen er at bruk av en 
liten mengde biokull i fôret vil gi bedre tarm-
helse og dermed økt tilvekst. Dette er spesielt 
viktig når dyra utsettes for intensiv fôring eller 
stressituasjoner som avvenning, overgang til 
nytt miljø og fôrskifter.

Biokull i strø
I praktisk utprøving av biokull skal vi blande 
inn biokull i strø. Her ser vi etter effekt som 
skal bedre klauvhelse, bedre innemiljø med 
mindre ammoniakk gass og ikke minst bedre 
gjødselkvaliteten. Mikrober og bakterier finner 
gode vekstforhold i biokullet og vil gi en rik 
kompost med god gjødslevirkning. Videre 
kommer planterøttene lett til og kan utnytte 
næringsstoffene i jord hvor man har brukt 
biokull.

Hva med klimaeffekten?
Biokull som går gjennom tarmen på en 
drøvtygger tas ikke opp av dyret, men er 
fortsatt intakt karbon (biokull) når det kom-
mer ut i avføringa. Når møkka spres på jordet 
og moldes ned er virkningen som jordfor-
bedrer like god som ved å spre biokull direkte. 
Biokullet binder fortsatt CO2 i flere hundre år. 

Når biokull brukes i fôr til drøvtyggere 
forskes det nå på biokullet binder metan  
i vomma. Oplandske Bioenergi og Tine, støttet 
av midler fra Fôrregion Innlandet, gjennom-
førte et forprosjekt i samarbeid med Leth-
bridge Research and Development Centre  
i Canada. Det ble gjennomført flere forsøk  
i et laboratorium ved bruk av såkalte in 
vitro- metoder. Der ble det undersøkt om 
biokull produsert på furu og gran fra Norge 

Biokull i storfekjøttproduksjon
Biokull dukker opp i mange 
sammenhenger som en del  
av klimaløsningen for land-
bruket. Hva er biokull og 
 hvordan kan det brukes?

Tekst: Einar Stuve, daglig leder
Oplandske Bioenergi AS

Einar Stuve i Oplandske Bioenergi.

Kompostforsøk med biokull ved fagskolen på Vea.
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kunne redusere mengde metan i vomma hos drøv-
tyggere. Forsøkene var lovende, men er ikke fulgt  
opp videre. Nibio på Tjøtta har gjennomført liknende 
forsøk på sau og de vil om kort tid publisere disse 
resultatene. 

Vite hva man gjør
Bruk av biokull både som jordforbedrer og som til-
skuddsfôr krever kunnskap. Å tilføre rent biokull i store 
mengder vil kunne binde både de uønskede toksinene, 
men muligens også andre stoffer som vi ikke ønsker  
å binde.  Det samme gjelder biokull som jordforbedrer, 
dersom biokullet tilføres i ren tilstand vil det første året 
ta opp næringsstoffer i stedet for å gi en gjødseleffekt. 
Biokullet bør derfor «lades» med hjelp av husdyrgjødsel 
før en bruker det på jordet. Vi jobber med biologiske 
prosesser og det er et utall med effekter som virker 
samtidig. Det kan derfor være vanskelig å isolere årsak 
og virkning. Vi baserer våre tester på erfaringer og 
resultat som er oppnådd i det østerrikske selskapet 
Charline. De kan vise til svært positive resultat. 
 Oplandske Bioenergi har god tro på at biokull både  
blir en del av klimaløsningen for Norsk landbruk, og  
at det i tillegg skal gi økt lønnsomhet for bonden.

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 

Fistulert ku i forsøk ved Lethbridge Research and Development Centre i Canada.
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Halvparten av oss kommer til å få psykiske 
problemer i løpet av livet, det betyr halvparten 
av bøndene også. Når en bonde får psykiske 
problemer kan det gi store konsekvenser, ikke 
bare for den enkelte og familien, men for 
bondens arbeidsplass, gården og ikke minst 
for de dyra som eventuelt er der. Norges 
Bondelag har gått i bresjen for å sette fokus 
på dette, samt for å jobbe for å unngå de 
store dyretragediene. Dette er bakgrunnen for 
at det avholdes stormøter der alle husdyrorga-
nisasjonene, NLR, Nortura, TINE, Mattilsynet, 
Småbrukarlaget og Bondelaget er med. Når vi 
alle har fokus på dette så øker bevisstheten 
og vi kan kanskje forhindre stygge dyrevern-
saker.

Når vi snakker om dyretragedier så er det ikke 
ensartet. Mattilsynet deler dette opp i:

1.   Alvorlig vanskjøtsel – utvikler seg over tid, 
men kan komme overraskende.

2.   Kronisk dårlig dyrehold – utfordrende å 
holde tak i over tid og til slutt sette ned 
foten. 
Bonden har begrenset evne/vilje til å forstå, 
men er ikke dyremishandling. 
Mål: Avvikling eller varig bedring. 

3.   Ulykker – eks. brann.

Tilfeller av alvorlig vanskjøtsel – for eksempel 
at bonden slutter å fôre dyra sine er ikke noe 
som skjer over natta, men noe som oppstår 
fordi livet har blitt vanskelig for bonden slik  
at han til slutt ikke klarer en gang de daglige 
oppgavene i fjøset. Norsk husdyrhold har  
i stor grad blitt et «lukket» system. Men det  
er viktig at de som har noe med husdyrholdet  
å gjøre faktisk melder fra om noe endrer  

Bondens psykiske helse!
Tekst: Guro Alderslyst

www.nessemaskin.no
Tlf. 57 69 48 00

Mange modellar, både med og 
utan varme.

Klauvboks Hovudlås

For mjølkeku! Enkel montering 
på fanghekken. 

Gjer arbeidet lettare og sikrare.

Drikkekar

seg – er det f.eks. slik at en produsent ikke 
bestiller kraftfôr, inseminering eller lignende 
så bør det ringe noen bjeller. Som nabo og 
kollega så kan det være fint å ta en tur innom 
om du ser at graset ikke blir slått, dyra 
kommer ikke ut på beite eller lignende.  
TYRs fylkeslag arrangerer temakvelder, kurs, 
storfepub og lignende – er det noen som 
plutselig slutter å delta – ja, da bør dere 
plukke opp telefonen og høre om vedkom-
mende vil bli med. Vi begynner å bli få som 
produserer mat i dette landet, og vi ser alle  
at avstanden mellom den som går i fjøset  
og forbrukeren stadig blir større. Det er tungt 
med nesten daglige medieoppslag om at 
ammekua er klimaversting, at husdyrprodu-
senter ikke bryr seg om dyra sine så lenge  
vi slipper de i utmark med rovdyr, at fjøsene 
våre er rene skrekkammere med utnytting av 
dyr for morroskyld, da er det viktig at vi står 
sammen og forsøker å ta vare på hverandre.
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ANGUSAVTALEN 

Kontakt 
Nortura for mer 
informasjon om 
Angusavtalen:

95 51 84 00

A
BE
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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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4 tips til fine bilder
TYR har mange medlemmer som 
tar flotte bilder, likevel spurte vi 
Amalie om noen tips for bra bilder.
1.  TÅLMODIGHET
2.   Utnytte potensielle, gode 

situasjoner f.eks. beiteslepp
3.   Mye hjelp i redigeringsverktøy –  

og noen er faktisk gratis å laste  
ned fra nett

4.   Ha alltid med deg kamera

TYR ønsker Amalie lykke til  
med  fotograferingen og takker  
for at vi får lov til å bruke noen  
av dine bilder.

Amalie er ku-fotograf

Oppvokst på gård
Amalie Ravndal er vokst opp på gård i Ravndal, Rogaland 
med melkeproduksjon. I dag er det ikke lengre kyr på 
gården, bare sau. Men Amalie jobber som avløser og 
landbruksvikar og får være sammen med kyr i jobben sin. 
Fotografering er egentlig en hobby for nittenåringen. Men 
samtidig har hun gjort litt ut av ting. I sommer var hun på 
en åttedagers tur rundt i Norge. Da var hun innom gård-
brukere med kyr som hun hadde kommet i kontakt med 
via ulike Facebookgrupper – det ble både gamle norske 
raser og ammekyr på denne turen. Det har resultert i to 
kalendere – en med gamle raser og en med ammekyr. 
Skulle du være interessert i en slik kalender så koster  
den kr 250,- og kan skaffes via   amalie_ra@hotmail.com.

Fotograferingen er noe Amalie startet opp med da hun 
selv drev med hest. Senere har hun blant annet fotografert 
fort Jæren Drag race og for Traktorpullingen på Jæren. 
Men hovedfokuset hennes er like vel kyr, hun synes de  
er flotte og vil gjerne vise frem rasemangfoldet vi har i 
Norge. Noe av dette er bakgrunnen for at hun planlegger 
en ny fototur sommeren 2020 – da med fokus på amme-
kua. Har du lyst på besøk av denne dama kan du sende  
en mail til samme adresse som kalenderen bestilles fra. 
Selvsagt er selve fotograferingen gratis og du får bildene 
va dine dyr gratis!

Det er ikke så ofte Amalie fotograferer uten at det er  
et planlagt event, og selvsagt spør hun alltid om å få 
foto grafere dyra. Men som hun sier er det alltid lurt å ha 
med seg kamera når en er ute for plutselig kan det dukke 
opp noe det er mulig å få et fint bilde av.

Da TYR skulle etablere ny nettside, trengte vi en del nye bilder.  
I den forbindelse lagde vi en status blant annet på Facebook-
gruppa Nettverk for kvinneligebønder om det var noen som 
 hadde bilder de ville dele. Amalie var en av de som tok kontakt, 
og vi så at dette var mer enn enkle mobil kamerabilder. 

Tekst: Guro Alderslyst
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BEHANDLINGSBOKS
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vekt for
behandlingsboks

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

Trondheim

IFOR WILLIAMS NORGE ER 
HOVEDIMPORTØR AV MARKEDETS 
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Landsdekkende
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Tlf: 62 34 41 41,
Faks: 62 34 45 82
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www.ifor-williams.no
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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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Klauvhelse skal dokumenteres ved livdyrsalg

Ønske om mest mulig smittesikker 
 livdyromsetning
Kjøttbransjen har startet arbeidet med å lage 
nye bransjeretningslinjer for smittesikker 
omsetning av storfe. Dette arbeidet blir ikke 
sluttført før klauvhelsestatus i Dyrehelsepor-
talen er på plass første halvår 2020. Den  
1. september kom «Anbefalinger for smitte-
sikker omsetning av storfe». Disse bygger  

på utkastet til bransjeretningslinjer. Bransje-
retningslinjene vil stille krav om prøvetaking  
for BRSV/BCoV og klauvhelsestatus. Det 
settes for klauvhelse strengere krav til salg av 
dyr til besetninger med mordyr enn til reine 
opp fôringsbesetninger. 

Grønn eller rød status
Når det gjelder klauvhelse, vil Dyrehelseporta-
len i 2020 vise status som er enten grønn eller 
rød. Grønn status får du når det er dokumen-
tert at det er mer enn 0,9 klauvskjæringer per 
år i forhold til antall dyr over to år i besetnin-
gen, ikke er påvist digital dermatitt siste to år 

og ikke mer enn to tilfeller av klauvspaltefleg-
mone siste seks måneder. Det er dessuten en 
stor fordel om enkeltdyret som skal selges 
undersøkes i klauvboks. for å sikre at dyret er 
fri for skorper og sår i og rundt klauvspalten. 
Undersøkelse av dyr i klauvboks før salg, kan 
bli et krav i framtida. Foreløpig har vi ikke 
systemer for å sikre dette og kan derfor  
heller ikke kreve det. 

Der det har vært påvist digital dermatitt  
og besetningen er rød, kreves det en 
 klauvskjæringsfrekvens på minst 2,7  
i to  påfølgende år uten av digital dermatitt  
blir påvist, før besetningen blir grønn igjen.

Digital dermatitt avdekkes i stadig nye besetninger. Det er per dags dato 1222 besetninger  
i Kukontrollen som har eller har hatt ett eller flere dyr der digital dermatitt, smittsom hud- 
betennelse i og rundt klauvspalten, er påvist og innrapportert. Dette er et urovekkende  
høyt tall som MÅ tas på alvor.

Gode rutiner for klauvskjæring med innrapportering av funn er viktig for dyrevelferd og dokumentasjon - spesielt ved livdyrsalg.

Tekst: Åse Margrete Sougstad
Helsetjenesten for storfe, 
Animalia
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Klauvhelse skal dokumenteres ved livdyrsalg
Både bransjeretningslinjene og anbefalingene vil ha som følge at 

klauvskjæring hos livdyrselgende besetninger må være dokumentert. 
Hvis ikke er besetningen rød, og vil ha store problemer med å selge 
livdyr til besetninger med mordyr. Det er svært viktig at retnings linjene 
også blir fulgt ved privat omsetning.

Klauvskjæringsfrekvens er antall beskjærte hunndyr over to år/
antall hunndyr over to år i besetningen på beskjæringstidspunkt(ene). 
Dersom flere besøk per år, legges frekvensene sammen. Kjøper bør 
kreve dokumentasjon på besetning og enkeltdyr (elektronisk buskaps-
attest og veterinærattest).

Hvem kan dokumentere klauvhelsa? 
Godkjent dokumentasjon forutsetter at enten profesjonell klauv-
skjærer, veterinær eller bonde med godkjent kurs har foretatt kontroll/
beskjæring i klauvboks. 

Godkjente kurs
Godkjente kurs er kurs i klauvskjæring og klauvsjukdommer arrangert  
av Helsetjenesten for storfe, NMBU veterinærhøgskolen og Norsk 
klauvskjærerlag. Disse vil bli annonsert fortløpende. Dokumentasjon 
skjer ved innrapportering av funn via KlauvApp (foreløpig kun tilgjengelig 
for profesjonelle klauvskjærere) eller manuelt ut fra registreringer  
i Helsekort klauv til Kukontrollen / Storfekjøttkontrollen (bonde).

Dersom du er interessert i kurs, meld interesse her: https://anima-
lia.pameldingssystem.no/nybegynnerkurs-klauvskjaerin-2020#/form, 
så sier vi fra når neste kurs er på plass. Kurs vil også legges inn under 
«Kurs» på animalia.no

Målgruppe for det vi kaller nybegynnerkurs er personer som ønsker  
å starte opp som profesjonelle klauvskjærere og bønder som beskjæ-
rer/dokumenterer klauvhelse i egen besetning. Bønder som tar kurset 
vil etter kurset kunne dokumentere klauvstatus ved å registrere sine 
klauvskjæringer i Storfekjøttkontrollen eller Kukontrollen. Veterinærer  
er også velkomne til å delta.

Hvem beskjærer?
Det presiseres at klauvskjæring i de aller fleste tilfeller utføres best av 
profesjonell klauvskjærer som helst er sertifisert. Disse har bedre utstyr 
og gode rutiner/opplegg for driving av dyr og får klauvskjæringen  
utført på en effektiv måte uten å uroe besetningen mer enn nødvendig. 
Profesjonelle klauvskjærere korrigerer til optimal klauvform og behandler 
klauvsjukdom som dukker opp underveis. Dermed oppnår man en god 
forebyggende effekt, samtidig som klauvsjukdommer behandles  
på et forhåpentligvis tidlig tidspunkt. 

Kampen mot digital dermatitt forutsetter gode holdninger
Uten at både bønder, klauvskjærere, veterinærer, livdyromsettere  
og rådgivere støtter opp om arbeidet som pågår med å forsøke  
å begrense spredningen av digital dermatitt, vil vi ikke lykkes. Det er 
derfor avgjørende at alle forstår sin rolle og tar dette på alvor. Det må 
ikke selges livdyr fra besetninger med digital dermatitt og enkeltdyr 
bør undersøkes i klauvboks før salg. Dette gjelder også ved innkjøp  
fra besetninger som slutter.

Se bransjens anbefalinger i sin helhet her: https://www.animalia.no/no/
Dyr/storfe/nye-helsekrav-ved-livdyromsetning-av-storfe/. 

Se også mer informasjon om digital dermatitt på animalia.no

75036 Hashtag
Ny fransk eliteokse. Superlettkalver! Oksen 
med høyest indeks for lette fødsler og er trygg 
å bruke på kviger. Gir også døtre med gode 
morsegen skaper, mye mjølk. 

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

75034 Gaelic
Fransk eliteokse med gode morsegenskaper. 
Gir døtre med god kalvingsevne, mye mjølk 
og muskelutvikling. Anmerkning for ekstra 
snill og håndterbar.

75031 Folker
Fransk avkomsgransket produksjonsokse. 
Høy indeks for lette fødsler, også brukt på 
melkeku. God på tilvekst og slakteegen-
skaper. Kjønns separert – gir kun oksekalver 
(95 % sikkert). Brukt i Norge i fl ere år, og har 
vist gode tilslag ved inseminering.

Hashtag

Babs Goliath PP

Husk å bestille fra Geno i god tid
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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
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Simmental
er kjøttferasen med egenskaper som sannsynligvis gjør rasen til den mest effektive kjøttferasen i Norge.

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

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

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

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

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

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

Fødselsindeks Produksjonsindeks Morindeks Totalindeks
         98           122           

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

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

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



Dyrehelseforskriften har en målsetning om  
å gjøre norsk husdyrproduksjon mer robust 
mot dyresjukdommer, beskytte oss mot 
smitte utenfra og kontrollere bedre de sjuk-
dommene vi har. Forskriften trådte i kraft i juli 
i fjor, med blant annet krav om smittevernplan 
i alle næringsretta dyrehold, karensdager for 
dyr og besetning ved kjøp og salg av dyr, og 
krav om kunnskap om smittevern. Forskriften 
gjaldt fra juli 2018, mens kunnskapskravet 
gjelder fra 1. januar 2020. Kurset fra Animalia 
er godkjent av Mattilsynet og gir kompetanse  
i sjukdommer hos dyr og forebygging av 
sjukdom, foruten sammenhenger mellom 
dyrehelse, dyrevelferd og folkehelse. Kurset  
er nettbasert og kan gjennomføres i løpet av 
2 – 4 timer. Så selv om det ikke er lenge igjen 
til nyttår, skal det være fullt mulig for alle som 
ønsker å ta kurset i tide.

Fordeler med god dyrehelse
Dyrehelsa i Norge er svært god. Mange 
smittsomme dyresjukdommer som er vanlige 
i de fleste andre land har vi ikke her. Fordelene 
er mange, som bedre dyrevelferd og lavere 
kostnader. Effektivt smittevern er helt nød-
vendig for å bevare situasjonen. 

Norge har gunstige forutsetninger for god 
dyrehelse, med kjølig klima og avstand til land 
med høyere forekomst av smittsomme 
dyresjukdommer. Det har norsk husdyrnæring 
og dyrehelsemyndigheter tatt godt vare på, 
med systematiske tiltak og langvarig sam-

Trenger du oppdatert 
kunn skap om dyrehelse og 
smitte vern? Animalia lanserer 
nytt  e-læringskurs. Kurset 
inneholder en generell del om 
dyrehelsa i Norge og produ - 
sentens ansvar for smittevern  
i egen besetning og fore - 
 bygging av smittespredning.  
I tillegg  kommer moduler  
for de forskjellige artene,  
og storfe kommer først.

Av Nina Svendsby, fagdirektør dyrehelse  
og beredskap, Animalia

arbeid for å kontrollere og bekjempe smitt-
somme dyresjukdommer. En ny sjukdom kan 
spre seg «stille» i en periode etter at den blir 
introdusert i et land. Hvis det tar tid før sjuk - 
dommen blir oppdaget er det ofte vanskelig, 
for ikke å si umulig å få kontroll og bekjempe 
sjukdommen igjen. Når et land eller en region 
kan dokumentere frihet for en smittsom 
dyresjukdom, er det mye å vinne på å opp-
rettholde fristatusen.

Erfaring ikke alltid nok
For en bonde med mange års erfaring, kan  
det virke unødvendig å ta et kurs i noe som 
mange produsenter har god kjennskap til fra 
før. Produksjonssjukdommer jobber norske 
bønder med daglig. Mange har gode rutiner 
for å hindre at smittsomme produksjons-
sjukdommer som jurbetennelse hos melkeku 
utvikler seg til et besetningsproblem. Noen vil 
nok mene at den kunnskapen er tilstrekkelig 
for å kontrollere alle typer smitte. I løpet av  
de siste tiårene har mange bønder fått 
erfaring med å bekjempe dyresjukdommer.  
På åtti- og nittitallet bekjempet norsk stor-
fenæring virusdiare (BVD) på ku. De siste ti 
årene har sauebøndene i Rogaland bekjempet 
ondarta fotråte hos sau. Svinebønder over 
hele landet har stiftet bekjentskap med MRSA 
(antibio tikaresistente gule stafylokokker),  
og blitt pålagt av Mattilsynet å sanere hele 
beset ningen. De som selv har slike erfaringer, 
vet at det er grundige og kostnadskrevende 

Kunnskapskrav fra nyttår – 
nytt kurs fra Animalia

tiltak som må til for å kvitte seg med prob-
lemet. Ikke alle lykkes på første forsøk. Slike 
 erfaringer gjør at mange får et annet syn på 
hva et effektivt smittevern er. At det trengs 
mer gjennomtenkte rutiner, og at alle huller  
i smittevernet må tettes. Det innebærer full 
kontroll på folk som kommer og går i beset-
ningen, flytting av dyr inn og ut og leveranser 
av fôr, strø og utstyr.

Formålet med kunnskapskravet skal sikre 
at norske produsenter får den type innsikt  
og forståelse – uten selv å gjøre dyrekjøpte 
erfaringer med alvorlig dyresjukdom. Inn-
arbeidede rutiner blir en selvfølge i hverdagen. 
Hvis rutinene ikke er gode nok, er smittevernet 
også for dårlig. Da kan et kurs bidra til  
å kurere egen «husblindhet».

Smittevern for god konkurransekraft
I vår tid går transport av folk, dyr og smitte-
stoffer raskt over landegrensene, store 
regioner i verden har ikke ressurser til  
å kontrollere dyresjukdommer og smitte-
stoffene utvikler stadig økt motstandsdyktig-
het mot antibiotika. I ei slik tid er kunnskap 
om effektivt smittevern og handlekraft til  
å etablere og håndheve smitteverntiltak 
avgjørende for å opprettholde konkurranse-
krafta i norsk husdyrproduksjon. Det vil  
hjelpe oss til å ha fortsatt god dyrevelferd  
og spare oss for kostnader til behandling  
og  bekjempelse av sjukdom.
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Når dyret med klaven passerer den virtuelle 
grensen, vil klaven begynne å gi en lyd med 
stigende frekvens. Hvis dyret ikke snur på 
lydsignalet, vil det få et svakt elektrisk støt. 
Tidligere forsøk gjort ved NMBU viser at alle 
individer klarer å lære seg å snu på lyden.  
Hvis et dyr skulle rømme, vil bonden få  
et varsel på sin mobil øyeblikkelig. 

Nofence virtuelle gjerder består av en app på bondens mobil og en solcelledrevet klave  
med GPS-teknologi som henger rundt halsen på dyret. I appen tegner bonden opp beite-
området som da utgjør det virtuelle (usynlige) gjerdet.

Nofence

Kort om virtuelle gjerder og Nofence
Virtuelle gjerder og Nofence er begreper som 
den norske bonden begynner å kjenne godt. 
Virtuelle gjerder er en av få innovasjoner  
i landbruket som retter seg mot en mer 
ekstensiv produksjonsform, nemlig beitebruk. 
Produktutviklingen var inntil 2017 rettet mot 
bruk på geit. På senhøsten 2017 ble det gjort 
noen innledende forsøk ved NMBU på storfe, 
med relativt positive resultater. Sensommeren 
2018 var nye forsøk i gang på Ås for å se om 
man kunne få storfe til å holde seg innenfor 
virtuelle gjerder og hvordan man på best 
mulig måte kunne introdusere dyrene til  

disse nye lydgjerdene. Resultatene var gode 
både med tanke på å holde dyrene innenfor 
 gjerdene samt dyrevelferd, og Mattilsynet gav 
tommel opp våren 2019 for et større pilot-
forsøk ute hos ulike storfebønder gjennom 
inneværende beitesesong.

Pilotforsøket på storfe 2019
Gjennom vinteren og våren 2018/2019 ble  
det produsert 1500 storfeklaver som ble solgt 
til 100 forventningsfulle storfebønder fordelt 
over hele Norge. I gjennomsnitt har hver gård 
hatt i bruk 12,4 klaver, noe som kan indikerer 
at det har vært en utprøving i mindre skala 

Silje Eftang, Nærings PhD  
i Nofence AS/NMBU

Ku med Nofence-klaven på utmarksbeite.
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dette året da bøndene i gjennomsnitt har  
hatt 74 storfe. Svært mange raser har vært 
representert, blant annet Aberdeen Angus, 
Hereford, Simmental, Limousin, Charolais, 
Dexter, Tiroler Grauvieh, Skotsk høylandsfe, 
Norsk rødt fe, Sidet trønderfe samt flere.

Klavene ble produsert og sendt ut puljevis 
over en periode fra april til juli. Det at noen fikk 
klaver så sent som i juli gjorde at sesongen 
med virtuelle gjerder for disse ble vesentlig 
kortere enn en vanlig beitesesong, og noen  
få kom ikke i gang i det hele tatt.

Nofence hadde våren 2019 utvidet staben 
på brukerstøtte slik at de var klare for å følge 
opp samtlige bønder som skulle starte opp.  
I tillegg til økt bemanning var det utvidet 
telefontid gjennom hele sommeren, samt 
vakttelefon på kveldstid og i helger. Når man 
introduserer helt ny teknologi er det viktig å ha 
nok ressurser tilgjengelig, både for å ivareta 
bonden og ikke minst for å sikre at produktet 
blir brukt riktig. Tilbakemeldingene fra 
 bøndene har vært positive, og det ser ut  
til at alle som har hatt behov for assistanse 
har fått hjelp og veiledning.

25. april ble de første storfeklavene hengt 
rundt halsen på 14 Skotske høylandsfe. Det 
var knyttet stor spenning til at produktet ble 
tatt i bruk ute i vanlige besetninger, og det 
store spørsmålet var hovedsakelig knyttet  
til om produktet ville holde dyrene innenfor 
gjerdet, eller ikke. Det endelige svaret på det 
og mange andre spørsmål skulle komme 
utover sommeren.

I september ble det gjennomført en bruker-
undersøkelse hvor pilotkundene ble stilt en 
rekke spørsmål for å få innsikt i hvordan 
produktet hadde blitt brukt, potensielle 
utfordringer og hvor fornøyde kundene var. 
Denne undersøkelsen har nå blitt sammen-
fattet i en rapport som etter hvert skal 
 videresendes til Mattilsynet. 

På spørsmålet om hvorfor bonden har 
valgt å prøve ut Nofence på sine storfe har det 
vært mange varierte svar, men en hovedårsak 
har vært at de ønsker å øke tilgangen til 
beitearealer og utnytte utmarksområdene 
sine. Mange har beskrevet problemstillinger 
med tidligere bruk av utmarksbeiter som de 
nå føler at Nofence har løst. Det har blant 
annet blitt nevnt at man nå får benyttet 
områder som frem til nå har vært for krevende 
å gjerde inn, at man kan ta i bruk nye områder 
uten å måtte gjøre naturinngrep, en annen har 
slitt med elgtråkk gjennom beiteområde som 
har resultert i stadig ødelagte gjerder, og flere 
har sendt ungdyr og sinkyr på utmarksbeiter 
og kunnet spare mer av innmarka til de 
lakterende dyrene. Positive effekter som 

mindre parasittpress, færre utfordringer med 
tanke på gjerdeplikten, samt rolige og harmo-
niske dyr som et resultat av at dyrene får 
utfolde seg naturlig på beite blir også nevnt.

De andre hovedårsakene til at man har gått 
til anskaffelse av Nofence har vært ønske om 
å redusere arbeidet og kostnaden med å sette 
opp gjerde, at det virtuelle gjerdet er veldig 
fleksibelt, samt muligheten for god kontroll 
over hvor dyrene befinner seg til enhver tid. 
For de aller fleste bøndene har årsaken til kjøp 
av utstyret vært å få dekket flere av mulig-
hetene som produktet gir.

Akkurat dette med å gi dyrene mer tilgang 
til utmarksbeiter har vært en viktig motiva-
sjonsfaktor hos de som jobber hos Nofence 
og har vært målet med utviklingen av produk-
tet hele tiden.

På spørsmål om dyrene hadde vært lengre 
eller kortere tid på beite med Nofence, svarte 
ca. 60 % at dyrene hadde hatt like lang tid på 
beite som tidligere, litt over 35 % svarte at de 
hadde hatt dyrene sine lengre på beite, og  
i underkant av 4 % svarte at de hadde hatt  
dyr kortere tid på beite.

De fleste har brukt Nofence på dyr som  
har vært på skogsbeite, en stor del også på 
innmarksbeite og en vesentlig mindre andel 
har brukt det på dyr på fjellbeite. 

Før oppstarten av forsøket ble bøndene 
informert om at de måtte være forberedt på å 
skifte batteriet i klaven trolig flere ganger i løpet 

av sesongen. Batteriets varighet kan variere 
med bakgrunn i hvor mye sollys som treffer 
solcellepanelene, hvor store beiter dyrene har 
gått på, hvor ofte dyrene er i kontakt med den 
virtuelle grensen, samt hvor god, eller dårlig, 
telefondekning (2G) det er i området. Basert på 
svarene i undersøkelsen ser man at batterivarig-
heten har vært svært varierende, da noen har 
måttet skifte batteri etter kun et par uker, mens 
enkelte har hatt batterivarighet gjennom hele 
beitesesongen. 

Når man skal skifte batteri er det en stor 
fordel at dyrene er tamme, vant til håndtering  
og fysisk kontakt. Viktigheten av dette ble også 
godt kommunisert fra Nofence sin side før 
oppstart. Man ser allikevel i ettertid, at akkurat 
dette med skifte av batteri ute på beite har vært 
en av de største utfordringene ved bruk av 

systemet. Av bøndene som svarte på spørre-
undersøkelsen etter endt sesong svarte 21% at 
det hadde vært enkelt, 45 % syntes det hadde 
vært overkommelig, mens de resterende 34 % 
syntes det hadde vært vanskelig eller umulig  
å få tak i dyrene for batteriskifte ute på beite. 
Flere bønder kan rapportere om dyr som har 
stått med hodet i kraftforbøtta ved skifte av 
batterier, mens andre har strevd med å få fanget 
dyrene. De aller fleste har funnet en løsning, 
som for eksempel å ta dyrene inn eller bruke  
en mobil fanghekk ute på beitene for å få byttet 
batteri, mens noen få har valgt å ta dyrene ned 
fra utmarksbeite tidligere enn planlagt. 

Silje Eftang sammen med noen av kyrne som deltok i sommerens  forsøk.
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God dyrevelferd er et hovedfokus når man 
utvikler et helt nytt produkt til dyr, og som i 
tillegg kan oppleves som kontroversielt fordi 
klaven kan gi støt. Det er en forutsetning for 
god dyrevelferd at produktet blir brukt riktig og 
at bonden forstår hvordan systemet fungerer. 
En bonde har uttalt at kuene hans forsto 
systemet før han selv. Bøndene ble i undersø-
kelsen spurt om de opplevde noe forskjell i 
dyrevelferden ved bruk av virtuelle gjerder. 
Dette er selvsagt deres subjektive oppfattelse, 
men det er allikevel et nyttig og viktig perspek-
tiv. Nærmere 70 % opplevde den som uforand-
ret, ca. 30 % opplevde den som forbedret og 
1 % av de spurte opplevde den som verre. Av 
de som opplevde den som bedre var argu-
mentene at dyrene fikk større og mer varierte 
beiter, at det ble mindre parasittpress og at 
bonden kan følge med på hvor dyrene 
 befinner seg til enhver tid.

På spørsmål om bøndene har opplevd 
gnagsår eller skade på dyrene ved bruk av 
Nofence klaven er det bare 5 % som har 
opplevd antydning til noe slitt pels på enkelte 
dyr, samt en bonde har opplevd sår på et par 
dyr fordi klavene hadde røket i et feste. 

Når man skal ta i bruk Nofence er det viktig 
å sette av tid til innlæring av dyra. Det er viktig 
at dette gjøres innenfor et fysisk inngjerdet 
område som dyrene er vant til å være. Alle 
voksne dyr i flokken skal ha på klave og det er 
viktig at dyrene får noen dager på dette beitet 
hvor den første virtuelle grensen introduseres. 
Når dyrene har lært seg å assosiere lydsigna-
let fra klaven med at de skal snu innover i 
beitet igjen, er de klare for å flyttes til et nytt 
og større beite. Innlæringen tar gjerne fem 
dager til en ukes tid. På spørsmål om hvor 
vanskelig bøndene syntes det var å lære 
dyrene dette systemet svarte ca. 80% at de 
syntes det var lett eller lettere enn forventet. 
Kun 3% syntes det var vanskelig eller vanske-
ligere enn forventet, mens de resterende 
syntes det var verken lett eller vanskelig.

I brukerundersøkelsen ble pilotkundene 
også spurt om de ville anbefale andre storfe-

produsenter å prøve ut Nofence. Kun 3 % 
svarte at de trolig ikke ville gjøre det, 38 %  
ville anbefalt, men med forbehold, mens de 
resterende 59 % ville anbefale Nofence uten 
tvil. Flere har i kommentert at utfordringen 
med batterikapasiteten må løses, noen nevner 
at man må sette seg godt inn i teknologien  
og systemet, mens andre sier at de har troa 
og at det er et fantastisk produkt som revolu-
sjonerer dagens beitebruk.

Til slutt ble bøndene spurt om de anså 
virtuelle gjerder som en del av framtiden på 
gården. Hele 85 % av bøndene svarer «ja», 2 % 
svarer «nei», mens de resterende 13 % er 
usikre. De som er usikre er i hovedsak avven-
tende til batteriholdbarheten og de påfølgende 
utfordringene med batteriskifte i løpet av 
beitesesongen.

Veien videre
Gjennom hele beitesesongen 2019 har det 
vært et parallelt produktutviklingsarbeid rettet 
mot en helt ny storfeklave som skal komme 
på markedet våren 2020. Nofence informerer 

om at neste års klave vil ha vesentlig større 
solcellepaneler og derav større batterivarig-
het. Målet er at storfe på tilstrekkelig stort og 
åpent utmarksbeite med god mobildekning 
skal kunne ha tre måneders batterivarighet 
med denne nye klaven.

Nofence opplever en stor internasjonal 
interesse for produktet. Så i tillegg til de 
norske storfepilotkundene har firmaet denne 
sesongen også fått sine første utenlands-
kunder. Det har blitt startet opp et par forsøk 
og utprøvinger av virtuelle gjerder i både 
Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Spania. 
Utprøvningene har et variert fokus, fra å se på 
hvordan systemet fungerer under nasjonale 
og lokale forhold, for å kunne ha dyr i vernede 
naturområder, samt til rotasjonsbeiting. 
Kundene i disse landene begynte å bruke 
klavene på sensommeren og høsten, men 
kommer også med positive tilbakemeldinger. 
Så når beitesesongen i Norge nå er over for  
i år, vil det fortsatt beite kuer i Spania med 
norsk beiteteknologi rundt halsen gjennom 
hele vinteren.

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 

Tirolerkyr som prøvde Nofence-klaver i sommer.
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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



Årsoppgjør –  
frist 20. januar
Fristen for å registrere data som skal være  
med i årsoppgjøret for 2019 er 20. januar 2020. 
Det kan derfor være lurt å benytte anledningen 
til å gjøre opp dyrestatus i fjøset, og samtidig 
sjekke at årets kalvinger, veiinger og ut-
meldinger er registrert riktig i Storfekjøtt-
kontrollen. Trenger du hjelp? Ta kontakt  
med din brukerstøtte ved slakteriet. 

Storfekjøttkontrollens 
årsmelding 2019
Storfekjøttkontrollens årsmelding inneholder 
statistikk for året 2019 og historisk utvikling  
av ulike nøkkeltall. Årsmeldinga legges ut i 
pdf-format på våre hjemmesider så snart den 
er klar, og det er også mulig å få den tilsendt  
i posten gratis. Ønsker du den tilsendt må du 
gå inn på Egne valg på Oppslagstavla og huke 
av for bestilling. Fristen for bestilling er  
1. februar 2020.  

Bestilling av fjøskort 
Fjøskortet er et nyttig hjelpemiddel for å holde oversikt over inseminasjoner i besetningen. 
Fjøskortet produseres og sendes ut av Geno i februar, og koster 250 kr + mva. For å bestille går 
du inn på Egne valg i Storfekjøttkontrollen og velger antall fjøskort du ønsker tilsendt (maks 2). 
Frist for bestilling er 20. januar 2020.

Avlsverdiberegning
Den første avlsverdiberegning i 2020 gjennom-
føres i februar. Frist for registrering av data 
som skal være med er innen utgangen av  
31. januar. Husk å legge inn alle vekter og 
kalvinger.

Tekst: Silje Johnsgard og Solveig Bjørnholt. Foto: Grethe Ringdal

NYTT FRA STORFEKJØTTKONTROLLEN
www.animalia.no

❯❯❯
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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

E
ne

rg
iin

nh
ol

d

2-4 kg/dag

4-6 kg/dag

>5 kg/dag
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Nytt produsentnummer som følge 
av kommune- og fylkesregulering
Fra og med 1. januar 2020 vil store deler av landet få nye fylkes- og 
kommunenummer. Produsenter i de berørte områdene vil som følge  
av dette få nytt produsentnummer.

Det vil fortløpende bli sendt ut og publisert mer informasjon om 
dette. Det er viktig at du oppdaterer kontaktopplysningene dine hos 
Landbrukets Dataflyt (tidligere Produsentregisteret), slik at vi er sikre  
på at informasjonen når fram til deg. https://landbruk.prodreg.no/

Fra 1. januar 2020 skal du bruke nytt produsentnummer for  
å logge på hos landbrukets aktører.

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med Landbrukets Dataflyt:
post@landbruketsdataflyt.no eller telefon 22 05 47 30

Nytt nummer i øre merker  
for storfe fra 2020
Høsten 2019 vil alle storfeprodusenter bli tildelt en dyreholds-ID fra 
Mattilsynet. Dette nummeret skal fra 01.01.2020 benyttes i øremerkene 
på storfe sammen med individnummeret.

Storfeprodusenter som har småfe fra før vil få samme dyreholds-ID 
til storfe.

Mattilsynet vil informere den enkelte produsent om hvilken 
 dyreholds-ID som er tildelt i god tid før årsskiftet.

NB! Nye øremerker for 2020 er nå tilgjengelig for bestilling.
Les mer på Mattilsynet.no 

Merking av kalver
•   Alle dyr født etter 1. januar 2020 skal merkes med nye øremerker.
•   Dyr som er korrekt merket og registrert i Husdyrregisteret før  

1. januar 2020, skal ikke ha nye øremerker.
•   Når alle kalver født før 1. januar 2020 er merket, kaster du  

ubrukte øremerker med gammelt produsentnummer.
•   Opprinnelsesmerker skal ikke fjernes.

NYTT FRA STORFEKJØTTKONTROLLEN
www.animalia.no



  
 
 


 

 


Husk å forsikre deg om at du er à jour  
med både merking og registrering.

Har du spørsmål om regelverket  
knyttet til merking av dyr?
Kontakt Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00

Tips: individkortet
På individkortet finner du en totaloversikt over dyret og dets produksjon. 
Herfra kan du også rette tidligere registrerte opplysninger, f.eks. kjønn 
og kategori. For å komme til individkortet trykker du på tasten «i» og 
søker opp individnummer. Alternativt kan du trykke Detaljer på det 
aktuelle dyret i besetningsoversikten.

Tips: legge til eller endre far
Har du glemt å legge inn far, eller lagt inn feil far på en kalving? Gå inn 
på individkortet til kalven. Under fanen Forflytninger trykker du Endre på 
hendelsen som heter Fra kalving. Legg inn riktig okse og lagre.

Følg med på hva som skjer  
med  Storfekjøttkontrollen!  
Storfekjøttkontrollen er på facebook og vi anbefaler alle å følge oss der. 
Vi legger ut nyheter og tips, samt varslinger ved nedetid osv.  
På våre hjemmesider animalia.no har vi samlet en del  
praktiske opplysninger om Storfekjøttkontrollen.  
Der ligger det også innmeldingsskjema dersom  
du ønsker å bli medlem.  

Vi ønsker deg en riktig god jul!  

Hilsen alle oss i Storfekjøttkontrollen 

Slik vil de nye øremerkene se ut.  
Individnummeret begynner med tallet 0,  
som står bakerst på samme linje som  
dyreholds-ID-en. De fire siste sifrene  
i individ nummeret velger du selv, og de står  
i stort format på egen linje. Bilde hentet fra osid.no
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Alltid der for deg

w
w
w
.n
or
ge
sf
or
.n
o

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!

BBeessttiilllliinngg::  
KKoonnttaakktt  ddiinn  
llookkaallee  
NNoorrggeessffôôrrbbeeddrriifftt

Kraftfôrblanding til storfe i vekst 

Ledende innen tørrgjødselspredning

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

Planlegg 2020 sesongen nå!
Kontakt oss for tilbud

Ledende innen tørrgjødselspredning

 »Tørrgjødsel

 »Kompost

 »Kalk

 »Bark

 »Torv
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– 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

AVLSFORSKERENS HJØRNE Hadi Esfandari

En liten introduksjon  
i genomisk seleksjon

I konvensjonelle avlsprogrammer baserer  
en valget av foreldre på noe vi kaller estimert 
avlsverdi (EBV – Estimated Breeding Value). 
Beregning av avlsverdier gjøres vanligvis via 
en statistisk metode som kalles beste lineære 
objektive prediksjon (Best Linear Unbiased 
Prediction) – kjent som BLUP. Med BLUP er 
det mulig å estimere avlsverdier ved å bruke 
informasjon fra slektninger og korrigere 
fenotyper for ulik påvirkning. Nøyaktigheten 
for avlsverdier basert på BLUP, er avhengig av 
mengden og kvaliteten på dataene som ligger 
til grunn (samt egenskapens arvelighet). 

For å få en pålitelig og nøyaktig estimering 
av avlsverdier, er det nødvendig med nøyakti-
ge fenotypiske målinger, riktig stamtavle, riktig 
registrering av faste effekter og gode kontroll 
grupper.

Hos kjøttfe kan mange av utvalgs-egen-
skapene måles på de unge dyra, opp mot  
18 måneders alder når en normalt velger ut 
hvem som skal benyttes i avlen videre. Blant 
kriteriene er kalvingsevne, fødselsvekt, 
av veninngsvekter, årsvekter og ultralydmål. 

Husdyravlen, slik vi kjenner den, baserer seg på at foreldrenes 
egenskaper reflekteres i avkommet. Alle egenskaper er mer eller 
mindre arvelige, og 50 % av DNAet, som inneholder den arvelige 
evnen til en egenskap, blir sendt fra en forelder til dets avkom.  
I dyreavl blir potensielle foreldre valgt ut fra ønskede egenskaper 
– og bare de beste brukes i avlen.

Men det er noen egenskaper en ikke har 
data for på dette tidspunktet, og en må se  
på slektningers data for egenskapen. Dette er 
egenskaper som ofte har lav nøyaktighet fordi 
de krever registreringer ut fra avkommets 
prestasjoner (fra f.eks. døtre). Eksempler  
på dette er slakte-egenskaper, og maternale 
egenskaper som kalvingsevne, mors effekt  
på avvenningsvekten, hunndyrfruktbarhet  
og voksenvekt. 

Det er mulig å øke nøyaktigheten til disse 
egenskapene som er krevende å måle ved 
bruk av genomisk informasjon – dette kalles 
genomisk seleksjon. Med genomisk seleksjon 
er det mulig å estimere et dyrs avlsverdi 
nøyaktig uten å ha data for dyrets egen ytelse 
eller mange av dyrets avkom. 

Genomisk seleksjon er basert på estime-
ring av detaljerte assosiasjoner mellom et sett 
med genetiske markører (SNP) og fenotyper 
på en valgt gruppe av dyr. Disse assosia-
sjonene kan deretter brukes til å forutsi de 
såkalte genomiske avlsverdiene (GEBV) for 
beslektede dyr som er genotypet for et stort 

Hadi Esfandyari er forsker i TYR.  
Han er ansvarlig for implementering  
av genomisk informasjon i TYRs 
avlsarbeid. Før han begynte i TYR,  
var Hadi postdoktor ved Aarhus 
Universitet, Danmark. Han har fullført 
en doktorgrad i husdyravl og genetikk 
ved Aarhus Universitet og Wageningen 
UR (Nederland) i 2015. Han har 
 arbeidet med forskjellige temaer  
innen kvantitativ genetikk. Disse 
arbeidene strekker seg fra teoretiske 
studier og simuleringsstudier innen 
kvantitativ genetikk til analyse av 
storskala genomiske data.

sett SNP, men som ikke har ‹tradisjonell› 
informasjon for nøyaktige avlsverdier som 
egen ytelse eller mange avkom med feno-
typer. Med genomisk seleksjon gir DNAet til 
dyret informasjon for å estimere avlsverdien, 
uten å måtte samle fenotyper på selve dyret 
eller på dets nære slektninger. 

Det er også muligheter for å bruke geno-
misk informasjon for mer enn prediksjon av 
genomiske avlsverdier. DNA-testing kan 
brukes til en rekke formål, som å finne riktig 
foreldre, avstamningskontroll og identifisering 
av bærere av ulike genvarianter. Markører for 
mange kvalitative egenskaper (egenskaper 
som kon trolleres av et eller få gener), for 
eksempel pelsfarge, hornstatus og en rekke 
genetiske defekter, er identifisert og er kom-
mersielt tilgjengelige. Teknologien kan brukes 
til å identifisere dyr som er bærere av reces-
sive gener, noe som letter seleksjon mot 
bærerne om det er ønskelig. Eller en kan få 
mer bevisste avgjørelser i forhold til hvem  
en ønsker å benytte i avlen.
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Isle ET av Øiestad. Full french eliteokse.
Bra tilvekst og ryggmuskel, kombinert med 
rasens høyeste grovfôropptak i årgangen 
på Staur. Gode tall på fødsel i storfekjøtt-
kontrollen. Avls verdiene dokumenterer topp 
resultater på produksjon, både på tilvekst, 
slakteklasse og fett. Avler godt med melk 
i døtrene. Produksjon/grovfôropptak.

Ibiza P av Hovde. Hetrozygot kollet eliteokse. 
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 lettkal-
ver-egenskaper og anbefales brukt til kviger på 
tungrase kjøttfe. Anbefales også brukt til krys-
ning med  melkeku. Produksjon/lettkalver.

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

Kaptein av Viersdalen. Full french elite-
okse. Gir fødselsvekter over gjennomsnittet, 
 anbefales brukt på ku. Jevnt god på tilvekst, 
slakteklasse og fett. Topp resultat på grov-
fôropptak, tilvekst og ryggmuskel på Staur. 
Forventer gode moregenskaper.
Allrounder/grovfôropptak/ryggmuskel.

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

Integre av Hvam. Hetrozygot kollet eliteokse. 
Meget sterk på til vekst, fôrutnytting og ek-
steriør på Staur. Avlsverdiene dokumenterer 
topp resultater på produksjon, både på til-
vekst, slakteklasse og fett.
Produksjon/forutnytting.

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
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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

Fjøssystemers BvL V-Mix fullfôrmikser kan bedre fôreff ektiviteten,
og du får mulighet til å blande ulike fôrmidler. Du kan oppnå en 
jevnere og mer balansert fôrrasjon ved å kunne blande ulike grov- 
fôrtyper sammen. Med vertikale snegler er den meget eff ektiv på 
rundballer, og takler også frosne baller. Mikserne leveres både med 
en- og to snegler og med volum i blandekaret fra 6,5 til 36 m3. 

De kan enkelt samkjøres med andre utfôringssystemer som tak- 
utfôring eller rullende fôrbrett. Hele fôringslinja styres med ett 
og samme styreskap. Med en fullfôrmikser oppnår du mer stabil 
fôring – og ikke minst kan du sette sammen fôrrasjoner som gir 
høyere fôropptak.

Fjøssystemers fullfôrmikser
– en del av din smarte fôringslinje

Takutfôring er fl eksibelt og driftssikkert og kan tilpasses i de fl este fjøs, og kan 
enkelt samkjøres med for eksempel BVL fullfôrmikser eller Serigstad Exact Feeder.

Stasjonær fullfôrmikser og rullende fôr-
brett er et driftssikkert utfôringssystem 
for grovfôr eller fullfôr til sau og geit.

Fjøssystemers styreskap gir deg full 
kontroll over hele fôringslinja.

Fjøssystemers BvL V-Mix fullfôrmikser 
fi nnes i størrelser opp til 36 m3.

Medstyreskap!
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Foto: TYR

Da TYR-magasinene for 2019 ble planlagt var det et uttalt ønske at det skulle være 
med en form for årshjul i årets siste blad, dette for at ferske ammekuprodusenter 
– og de litt mer erfarne skulle ha et slags oppslagsverk som grunnlag for å lage sin 
egen huskeliste. Det var naturlig å be en av Norturas mest erfarne rådgivere om  
å skrive en slik artikkel. Artikkelen er et godt grunnlag for den enkelte når det gjelder 
å lage sitt eget årshjul. Men ta gjerne kontakt med egen rådgiver for en ytterligere 
gjennomgang og tilpasning til ditt bruk og din besetning. 

Minner også om ordningen Bonde hjelper bonde – mentorordningen i landbruket  
i regi av Norsk Landbruksrådgivning som også TYR er en del av.

❯❯❯

Årsplanlegging for  
ammekuprodusenten!

ÅRSHJUL
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Ammeku-året
Gode resultat kommer av 
gjen nom tenkt målsetting 
og god planlegging. Du 
følge med og om nødvendig 
gjøre justeringer for å nå 
målene. Dersom driften er 
mer tilfeldig, og hendelser 
og arbeidsopp gaver kommer 
overraskende – så blir det 
både mer arbeid og  dårligere 
resultat.

Tekst: Bengt Egil Elve, Nortura 
fagansvarlig storfe region Vest

Halmfôring på vinterstid.

AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLENÅRSHJUL

Foto: TYR

34 TYRmagasinet 6-2019



Rett oppfôring før kalving er viktig. For 
sterk fôring i denne tiden vil lett gi store kalver 
og kalvingsvansker. Samtidig øker nærings-
behovet til kua på grunn av fostervekst. For 
svak fôring gir økt fare for sykdom, lite råmelk 
og svake kyr.

Litt kraftfôr, de siste 4 ukene før kalving kan 
være med å dekke opp proteinbehov i siste 
del av drektigheten, og gjør også at kua er 
tilvennes fôrrasjonen etter kalving.

Vitamin og mineraltilskudd er viktig hele 
året, men spesielt viktig før kalving. God 
mineral-status på kyrne gir friskere kyr og 
erfaringsvis lettere kalvingsforløp, mer 
livskraftige og vitale kalver og bedre råmelks 
kvalitet.

Etter kalving må kyrne fôres godt. Det gir 
høy melkeproduksjon og energi overskudd slik 
at kyrne kommer i tidlig brunst og tar kalv 
lettere. Det gjør det enklere å holde kalvings-
intervall og samlet kalving.

Det er stor fordel om også kalvene 
 begynner med tidlig opptak av kraftfôr. 
Kalvegjømmet må ha tilgang til både  
kraftfôr og drikkekar.

Beiteslipp

Ideelt beitegras har en høyde på 12 – 15 cm. 
Om våren er tilveksten på graset rask, sam-
tidig som det tar noen dager før kyrne tar  
opp store mengder beitegras. Derfor kan  
dyra slippes på beite allerede når graset er 
6 – 8 cm høyt. Kyrne trenger mineraltilskudd 
på beitet, for god helse og fruktbarhet. 

Kalvene vokser bedre om de har tilgang  
på kraftfôr ute også.

Snylterpress på beite er for noen et økende 
problem. Spesielt utsatt er ungdyr som har  
sin første beitesesong. Det er viktig å vurdere 
anmerkinger på USR koder og følge med på 
trivsel og tilvekst. Konsulter dyrlege og 
rådgivere for å lage plan på behandling og 
forebygging av snyltere.

Se etter brust på beitene, brunstige dyr om 
sommeren kan være et tegn på at oksen ikke 
bedekker godt nok.

Høst
Utover høsten er det viktig å vurdere beite-
kvalitet og tilgang. Allerede i august – septem-
ber blir tilvekst og kvalitet av gras redusert.  
I noen deler av landet skjer det tidligere også. 

Avvenning av kalvene kan med skje fra fem 
til sju måneders alder. Tidlig avvenning og 
innsett på god fôring er et godt utgangspunkt 
enten du selger kalv om høsten skal fôre 
dyrene frem til slakt. 

Kviger, verken ungkviger eller drektige 
kviger bør gå lenge ute om høsten. 

Voksne kyr kan godt gå ute lenger etter  
at kalvene er tatt ifra.

Kalvene må veies og registreres, snylter-  
og parasitt behandling vurderes. Ved innsett 
svarere det seg med klipping og luse-
behandling.

ÅRSHJUL

Kompetent røkter
•   Kunnskap om normal kalvings 

forløp
•   Kunne vurdere ulike stadier i 

 kalvingen
•   Kunne gjøre en enkel undersøkelse 

av fødselsveiene
•   Kunne gi enkel fødselshjelp
•   Vurdere behov for veterinær
•   Kunne gi ku og kalv riktig pleie

Forebygging av snyltere
•   Kalv på beite med mor og
eldre dyr er mer immune og reduserer 
smittepress
•   Støttefôring – god ernæring gir mer 

robuste dyr.
•   Lavt beitetrykk og rotasjon på ulike 

beiter
•   Beitepusing
•   Tidlig innsett om høsten
•   Unngå storfegjødsel på beite

Sjekkliste høst
•   Vurdere beitekvalitet
•   Tidlig avvenning og gruppering  

av kalvene.
•   Parasitt/snylterbehandling og 

innsett i rent fjøs.
•   Drektighet kontroll og vurdering  

av hvilke dyr som utrangeres.

Ammeku-bonde må planlegge for alvsplan og 
valg av avlsokse, kalving, fôring, holdvurde-
ring, beitedrift, forebygging av parasitter, 
avvenning av kalvene, sluttfôring til slakt. 

Ingenting er tilfeldig, dersom du ikke 
behersker alle sidene ved driften, bør du finne 
ut hvor du kan lære og hvor du kan få hjelp og 
råd. Her er en grov oversikt over ulike emner 
som det er viktig å ha kontroll på.

Vinter
Holdvurdering er nyttig å kunne, for å følge 
med på utviklingen. Sett av litt tid, og noter 
holdet på alle kyr – det gir erfaring. 

Rimelig vinterfôring er bra, men fôret må  
gi dekning av vitamin/mineral og protein. 
Invester noen kroner og litt arbeid på dette, 
det gir resultater.

Juster fôringen etter hold utvikling, og du 
får kyr i passe hold ved kalving. 

Ideelt bør flokken deles i tre grupper, slik  
at alle dyr får passe fôring. 

Drektige kviger og ungkvigene trenger også 
en plan på tilvekst og fôring. Ved å registrere 
vekt og tilvekst ved avvenning, bedekking og 
omtrent to måneder før kalving kan du 
tilpasse fôringen underveis.

Vår, kalving og beiteslipp
Valg av kalvingstidspunkt er viktig – passe 
kalvingstidspunk kan variere etter bygnings-
fasiliteter og plass, og når det er høvelig tid 
for beiteslipp.

Med gode bygninger kan tidlig kalving, som 
i januar/februar passe. Da får du store kalver, 
som utbytter tidlig beite godt. Samtidig får du 
slaktemodne dyr om våren, når slakteprisene 
er på det høyeste.

Dersom bygningen ikke passer til å ha 
kalver lenge inne, bør kalving legges nærmere 
beiteslipp.

En samlet og konsentrert kalvingsperiode 
har mange fordeler. Du får jevne dyr, og 
dyrene skal ha samme behandling og fôring  
til samme tid. 

Ammeku grupper
1.   Magre og svakere kyr, normfôring + 

10 – 15 % førstegangs kalvere kan 
vurderes i denne gruppen.

2.   Friske kyr i normalt hold – norm-
fôring.

3.   Feite kyr – normfôring – 10 %. 

Vurder utviklingen utover vinter, og 
juster fôrplanen etter behov.

❯❯❯
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AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLENÅRSHJUL

Okse- og kvigekalver bør ikke gå sammen 
fra omtrent sju måneders alder. Oksekalvene 
bør ikke omgrupperes etter åtte måneders 
alder. 

Kyrne må drektighetskontrolleres, og 
«tomme» kyr slaktes. Andre kyr som bør 
vurderes til slakt er dyr som har hatt skjede/
bør fremfall, kalvingsvansker, dyr med dårlig 
lynne, klauvproblemer eller om dyra har sår 
eller andre skavanker. 

Kyr kan også vurderes etter avvennings-
vekter og hvordan kalvens tilstand er. Alle kyr 
eldre enn 9 – 10 år må vurderes nøye om de 
kan tåle en sesong til, sjekk også tennene.

Ved innsett av kyr, må de vurderes og 
grupperes slik at alle dyr får rett vinterfôring.

Klauvpleie
•   Årlig sjekk og beskjæring på: 

o  Alle kyr 
o  Årings kviger 
o  Avlsoksen

•   God tid for klauvsjekk er to – tre 
måneder før kalving.

•   Vurder slakt av dyr som trenger mer 
enn en årlig beskjæring.

•   Ikke sett på kviger etter kyr som har 
dårlige klauver.

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

Foto: TYR

Om sommeren bør så mange  
som mulig av dyra på beitet.
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• Mulighet for å fôre 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 

MAXAMMONKORN GIR FLERE FORDELER OG NYE MULIGHETER:
• Soyamel er unødvendig og brukes derfor ikke. 

Det gir økt norsk selvforsyning. 
• Passer til okser og kviger fra 3–5 mnd alder
• Alkalisk fôr og grovere partikler gir bedre 

vommiljø
• Tørrere binger, renere dyr

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

TopBull MAX 
Soyafritt kraftfôr 
med maxammonbygg 

➤ 
➤ 
➤ 
➤

 BvL

➤

 McHale  

➤

 Krone 

➤

 Schaff er  
 Samas
 Bredal
 Ørum  
Duo Plast➤

Tlf: 51 65 23 30 | www.traktoroglandbruk.no
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SALG, SERVICE OG REPARASJON

Tlf. 51 65 23 30 | www.traktoroglandbruk.no

Vi tilpasser vogna 
etter dine behov – 
skreddersyr



Nortura lanserte nylig dataverktøyet Klara, 
som gir deg mulighet til å simulere og endre 
på slaktealder, tilvekst og slaktevekt på 
aktuelle slakt. Slik beregnes nytt klassifise-
ringsresultat, fôrforbruk og oppnådd pris. 
Simuleringsmodellen gir også en antydning 
om slaktet? er lønnsomt eller ikke. Om nød-
vendig vil du da kunne gjøre endringer for  
å oppnå bedre resultat på neste slakt.

Ser mulig slakteklasse
I Klara kan du hente opp avregningene dine  
og se på både enkelt dyr og gjennomsnitt av 
leveranser opptil seks måneder tilbake i tid. 
Overgangen til lengdemåling og beregning av 
slakteklasse etter informasjon om dyret og 
vekt gjør at det ble mulig å lage en simule-
ringsmodell av mulig slakteklasse. 

Klara – se om slakteresultat 
kunne vært bedre
Et nytt verktøy fra Nortura 
gir mulighet til å simulere og 
 endre på slaktealder, tilvekst 
og slaktevekt på aktuelle slakt.

Tekst: Bengt Egil Elve, Nortura 
fagansvarlig storfe region Vest

AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLENÅRSHJUL

Simuleringen kan ikke brukes som et absolutt rett regnestykke, men det gir en god pekepinn  
på oppnådd resultat.

Brukertest: Klara ble nylig 
testet hos Nortura på 
Forus av gruppe bønder 
fra Rogaland og Vest 
Agder. Programutviklerne 
sitter bakerst og noterer 
forslag til forbedringer. 
Bøndene kom med 
mange forslag til forbe-
dringer, og flere av disse 
er allerede gjennomført.

Pekepinn: Bildet her viser en NRF-okse, hvor det er simulert 12 kg høyere slaktevekt på  
samme alder. Det hadde gitt endret slakteklasse fra O (5,29) til O + (5,58). Det hadde lønnet  
seg, selv om fôrforbruket øker.
Høyere slaktevekt på samme alder forutsetter høyere tilvekst. Alternativt kan en velge  
«lås  tilvekst», da vil alder og slaktevekt følges slik som tilveksten har vært.

Hver slakteklasse i EUROP-skalaen har en tallverdi. Oppnådd slakteklasse oppgis som tall med 
to desimaler. Det viser hvor dyret er i intervallet, og om det er nære ved å få en dårligere eller 
bedre slakteklasse.

Det er mulig å se slakteresultat på alle dyr, men det er bare slaktekategori «ung okse» som 
kan brukes i simulering.

Vi håper det blir spennende for deg som bonde å kunne simulere tall og sjekke om slaktene 
kunne gjort det bedre. Klara finner du på «min side» i Nortura, under fane. «rapporter».

SITAT: Simuleringsmodellen gir også en antydning om slaktet er lønnsomt eller ikke.

Klasse Tall    Intervall

P ÷ 1      0 –   1,49

P 2   1,5 –   2,49

P + 3   2,5 –   3,49

O ÷ 4   3,5 –   4,49

O 5   4,5 –   5,49

O + 6   5,5 –   6,49

R ÷ 7   6,5 –   7,49

R 8   7,5 –   8,49

R + 9   8,5 –   9,49

U ÷ 10   9,5 – 10,49

U 11 10,5 – 11,49

U + 12 11,5 – 12,49

E ÷ 13 12,5 – 13,49

E 14 13,5 – 14,49

E + 15 Over    14,5
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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 

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   

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

Presenning tak – valgfri farge
eller ståltak m/kondensbelegg
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Direkte handel gjennom  REKO-ringen

Produsenter tar imot forhåndsbestillinger via 
Facebook grupper og bestillinger leveres ut på 
oppsatt tid på oppsatt sted. Markedsføring og 
annonsering skjer inne i Facebookgruppene 
og alle produsentene beskriver produkt og 
produksjonsform i REKO-annonsen. 

REKO-salg 
Cathrine Kristiansen har solgt storfekjøtt av 
gressfôret høylandsfe på Reko-ringen Trond-
heim siden juni 2018. Den gangen hadde 
ringen bare 4000 medlemmer, men det har 
tatt av det siste året og nå er Reko-ringen 
Trondheim verdens største med sine 27 700 
medlemmer. 

 – Det beste med Reko-ringen er å få møte 
kundene ansikt til ansikt. Vi som står og 
leverer ut varer ser også at kundene setter 
pris på å få snakke med bonden. Vi kan 
fortelle hvordan oksen har levd, hva den har 
spist. Det aspektet mister du når du handler  
i butikken. Det er jo morsomt når faste kunder 
kommer tilbake gjentatte ganger og som viser 
at de er fornøyd med produktet.

– I REKO Trondheim er vi normalt 7 – 8 
produsenter som selger stykningsdeler eller 
foredlede produkter av storfe på en utlevering. 
Salget varierer gjennom året, men jeg vil anta 
at vi normalt har en omsetning på mellom 
5 – 10 000,- brutto for hver utlevering. Dette  

Produsenter som selger gjennom REKO når ut til en stor matbevisst kundegruppe. Totalt er det 
nå 65 aktive REKO-ringer og over 300 000 forbrukere som er medlem i de ulike ringene. 

Tekst: Rebekka Bond

er ikke store beløpet dersom du må kjøre langt 
for å delta, men for meg som har jobb og bor  
i Trondheim er det en attraktiv måte å selge 
kjøttet på. Vi er ikke større enn at vi selger alt 
hva vi produserer på gården gjennom 
 Reko-ringen. 

– Fordelen med REKO er at du på forhånd 
vet nøyaktig hvilke varer du skal pakke med 
deg da alt er forhåndsbestilt. Utleveringene 
varer bare en time og er svært effektive. Folk er 
veldig flinke til å faktisk hente ut varene de har 
forhåndsbestilt. Det er svært sjelden at man 
må ta med seg uavhentede varer hjem igjen. 

Gården til Cathrine ligger i Folldal ca. 800 
meter over havet. Har 18 mordyr + kastrater, 
kviger og kalver av rasen Skotsk høylandsfe, 
som trives ute både sommer og vinter i det 
tørre klimaet. Dyra går i utmarka fra juni til 
september.

– Dyra er hjemmekjære og går ikke lengre 
unna enn at vi kan se til dem hver dag og 
gjerne to ganger om dagen.

– Høylandsfeet er utmerkede beiteryddere 
og vi ser forandringer i landskapet på utmarka 
etter en beitesesong. Lyng, lauv, vier og kratt 
er like populært som mørkegrønt fett fjell-
gress. Og så blir jo kjøttet veldig godt av at  
de spiser så variert da!

– For å beholde vår kulturmark og åpne 
landskap i utmarka er det en ting som gjelder 
– nemlig beitedyr! All kred til de som slipper 
dyra ut og sørger for å holde jorda i hevd. 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag jobber mål-
rettet for å tilrettelegge for at beiteressursene 
på hver enkelt gård skal bli tatt i bruk. For å få 
til dette må det lønne seg å bruke utmarka. De 
politiske rammene er viktig, men like viktig er  
å jobbe mot de som skal spise maten, nemlig 
forbrukeren. Med REKO-ringenes fremvekst ser 
vi en økt etterspørsel etter lokalprodusert mat 
og mange bevisste forbrukere som vet hva  
de vil ha. Og i stadig større grad etterspør 
kundene lokalprodusert kjøtt fra dyr som  
beiter i utmarka og på kulturbeiter, og gjerne 
økologisk. Forbrukere begynner nå å se de 
store linjene mellom gjengroing, biologisk 
mangfold og matproduksjon. De er villige til  
å betale det det koster og de vil støtte produ-
senter ved å handle gjennom REKO-ringen. 

Man kan ikke forvente at fersk kvalitetsmat 
fra våre utallige småbruk fremheves i butikk-
hyllene når alt skal gå på matkjedens premis-
ser. Her må produsenter og forbrukeren ta 
saken i egne hender og finne plattformer der 
kvalitet står i fokus, ikke volum og lave priser. 

Svenskene innførte en merkeordning som 
heter «Naturbeitekjøtt» i 2018 der de har en 
storsatsing som viser hvilke kvaliteter og 
samfunnsgoder beitedyr tilføyer. Her løfter  
de frem både matberedskap, selvforsyning, 
biologisk mangfold og ressursutnyttelse. Selv 
om det ikke finnes en organisert merke ordning 
har kjøtt fra dyr som har beitet på naturbeite  
i Norge, har det likevel blitt et kjent kvalitets-
stempel for forbrukeren. 

Cathrine Kristiansen har solgt storfekjøtt av 
gressfôret høylandsfe gjennom Reko-ring 
siden 2018 Cathrine Kristiansen har solgt 
storfekjøtt av gressfôret høylandsfe gjennom 
Reko-ring siden 2018.
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Direkte handel gjennom  REKO-ringen

Galloway økokjøtt 
Astrid Bye driver sammen med min samboer Nils Inge Bakken gårdene 
på Åsprong Meisingset og Bjørkåsen i Budalen.

De produserer kjøtt av rasen Belted Galloway som er 100 % grasfôra 
og økologisk. De bygde nytt fjøs i 2017. For å utnytte hele dyret foredler 
de og selger alt det spiselige, fra tunga og hale. 

NORSK HEREFORD

RobustRobust
RoligRolig
RessursutnytterRessursutnytter

www.hereford.no

C100- M10 - Y90 - K1
R29 - G149 - B92
#1d955c
Pantone 7725

Sisu hest og husdyr leverer stålhaller til både uisolerte 
og isolerte bygg, vi hjelper deg hele veien fra planlegging til 
nøkkelferdig bygg. Vi leverer skreddersydd storfeinnredning 
til både nytt og eksisterende fjøs fra Dan Egtved og har et 
stort utvalg av produkter til storfe. Ta kontakt med oss for en 
hyggelig fjøsprat.  

Vi realiserer  
dine drømmer 

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

ENERETT
FOR 

NORGE

THERMOBAR TIL STORFE 
Ideen med alle Thermobar sine produkter 
er at dine dyr, skal ha riktig temperert 
vann hele året. Løsningen er isolerte kar 
eller El-varmekar som holder vannet 
isfritt om vinteren og avkjølt om sommeren. 

Thermobar har 3 års garanti!

Nylig har de begynt å selge varene gjennom REKO-ringen Trondheim. 
– Vi er positivt overrasket over respons og tilbakemeldinger fra nye 

kunder. Et REttferdig KOnsum er veien å gå for småskala produsenter. 
REKO ringene er også en unik mulighet til å nå ut til nye kunder.

Alle REKO-ringer finner du på Facebook.
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Det var en spent gjeng som 
møttes før avreise til Island  
25. oktober. Det har lenge  
vært interesse for å besøke 
landet som har tatt imot 
så mange embryo av norsk 
 Aberdeen Angus. Samarbeids-
prosjektet mellom Norge og 
Island er unikt i sitt slag. Ivrige 
ammekuprodusenter lot ikke 
muligheten gå fra seg da TYR 
Innlandet tok initiativet til 
fagturen.

Landbruksmyndigheter på Island har over 
lengre tid vært interessert i å bygge opp en ny 
stamme med kjøttfe. Kontakten ble opprettet 
med TYR i Norge, og dette ble starten på et 
spennende samarbeid på tvers av landegren-
sene. Norge ble blant annet valgt som samar-
beidspartner på grunnlag av god helsestatus. 

Trenger nye vikinggener
TYR har i mange år hatt ansvaret for det 
norske avlsarbeidet for rasen Aberdeen Angus 
i samarbeid med raselaget. Ett av de store 
fortrinnene for rasen er høyt grovfôropptak  
og svært god fôrutnyttelse. Dette var ett av 
kriteriene for valg av rase i tillegg til dyras 
størrelse, funksjonalitet og tilvekstpotensiale.

Angusbonanza på Island
I 2017 ble de første embryoene av norsk 

Aberdeen Angus sendt til Island etter en 
møysommelig utvelgelsesprosess av kviger 
med riktig avstamning. Kvigene ble inseminert 
med nøye utvalgte eliteokser. Prosessen har 
nå blitt gjentatt over tre år, og det er totalt blitt 
sendt i overkant av 120 embryo til Island.  
Det er nå født to generasjoner, og resultatet 
av tredje runde vil bli gjort kjent i løpet av 
høsten 2019.

TYR Innlandet i vesterled
I oktober ble altså fagturen til Island for 
ammekuprodusenter en realitet. Ett av målene 
var å besøke forsøksstasjonen der kalvene  
og ungdyra står oppstallet. I tillegg stod flere 
gårdsbesøk på programmet. 

Som en svært behagelig start på turen ble 
det et avslappende bad i naturlig oppvarmede 
bassenger i Den Blå Lagune. Det mineralrike 
vannet gjorde godt, og et forfrisket turfølge 
reiste videre gjennom et fantastisk landskap 
dannet for flere tusen år siden av vulkansk 
lava. Landskapet er likevel for ungt til at 
tilstrekkelig jordsmonn for gras og busker har 
rukket å danne seg, men et utall av mosearter 
dekker disse områdene. Med andre ord et 
eldorado for mose-entusiaster.

Representanter fra Nautìs, Senter for 
storfeavl på Island, tok imot gruppen i Selfoss. 
Sveinn Sigurmundsson fra Bondelaget ga oss 
et innblikk i Angus-prosjektet og hvilke fram-
driftsplaner de har i forhold til utviklingen av 
en egen Angus-stamme på Island. Vi fikk også 
et innblikk i landbruket på Island og hvilke 
muligheter og utfordringer de har. Kvelden ble 
avsluttet med en hyggelig middag der vi ble 
servert en fortreffelig lammestek.

Tekst og foto: Øyvind Nordrum og Eli H. Krogsti

Draumur og sprit
Lørdag ble en sammenhengende opplevelse 
av flott islandsk natur og besøk hos bønder 
sørøst i landet. Sveinn Sigurmundsson stilte 
opp som guide, og vi fikk en god beskrivelse 
av landskapet vi kjørte igjennom. Havet hadde 
trukket seg tilbake, og den svarte sanda som 
lå igjen dannet grunnlag for grasproduksjon. 
Med spredt bebyggelse og store arealer  
med dyrka mark, har bøndene hatt et godt 
utgangspunkt for produksjon av melk og kjøtt 
av storfe og sau. 

Landskapet var åpent og flatt ut mot havet 
med høye fjell og isbreer inn mot de mer 
sentrale deler av området. For at den svarte 
sanden ikke skal erodere med sterk vind og 
mye nedbør, har bøndene sådd frø av planten 
lupin over store arealer. Lupin er en nitrogen-
fikserende plante. På denne måten har man 
forholdsvis raskt oppnådd et jordsmonn som 
er tilstrekkelig for produksjon av gras og korn.

Vår første stopp var hos Örn Karlsson og 
hans kone Hellen Gunnarsdòttir. De driver 
gård med 500 storfe i et nyoppført fjøs  
i Sandhòli, helt sør på Island. En av embryo- 
oksene, Draumur, som er et resultat av 
Angus-samarbeidet, går nå som avlsokse i 
denne besetningen. I tillegg til storfekjøttpro-
duksjon driver paret økologisk produksjon av 
bygg. Kornet selges til et destilleri i Reykjavik 
som foredler sprit til whisky. De selger også 
økologisk bygg-gryn under eget merkenavn. 

Deretter gikk turen til tettstedet Vik, som 
ligger helt ut mot kysten. Stranden ved havet 
er dekket med svart sand og er et populært 
område for rideturer. Området er noe ustabilt  
i forhold til vulkansk aktivitet, og fjellene er 
konstant under overvåkning. 
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Vulkanbonden
Neste stopp var hos melk- og storfekjøtt-
produsent Òlafur Egertsson på Polvartseyri. 
Her ble vi presentert for en familie som 
opplevde det store utbruddet til vulkanen 
Eyjafjallajökull i 2010. I april dette året ble hele 
området dekket av et tykt lag med aske fra 
utbruddet, som ble viden kjent for sine kraf tige 
askeskyer som stanset all flytrafikk i mange 
land. Utbruddet fikk store konsekvenser for 
familiegården, men til alt hell gikk ingen liv 
tapt. Etter utbruddet ble gården ryddet for 
aske, og livet kunne gå som normalt etter kun 
kort tid. En positiv effekt av utbruddet, som 
utsatte mennesker og dyr for kaos og frykt, 
var den mineralrike asken som fungerte som 
gjødsel for gras og andre vekster i flere år 
framover. 

Familien opprettet et museum på gården 
etter utbruddet. Gjennom bilder og film fikk vi 
et inntrykk av den brutale virkeligheten. Det ble 
en sterk opplevelse. På museet hadde også 
gårdens eldre traktorer fått en plass i blank-
polert stand.

Familiegården blir nå drevet av sønnen Palle 
og hans familie. Gården har 65 melkekyr og 
130 ungdyr. I tillegg produseres raps og korn. 
Kornet selges til et ølbryggeri i Selfoss, mens 
raps presses til rapsolje. Frøene fra rapspro-
duksjonen benyttes til kraftfôr. Gården har også 
et eget energianlegg der oppvarmet vann fra 
grunnen pumpes opp og omgjøres til energi. 

En smak av Paradis
Siste del av turen gikk gjennom et nydelig 
landskap i lav solnedgang langs sørkysten av 
Island. I Nyibær tok reisefølget en stopp hos 
bonde Jòn Örn Òlafsson. Han og kona hadde 

nettopp kjøpt gården og startet som kjøttfe-
produsenter da utbruddet fra Eyjafjallajökull 
mørkla hele distriktet. Det var en tøff start, 
men de har siden bygget opp en stor beset-
ning. Oksekalver til oppfôring kjøpes fra melke - 
besetninger i området. I tillegg bygger de  
opp en egen Limousin- og Aberdeen Angus-  
besetning. Familien har også kjøpt en av 
embryooksene med aner fra nabolandet i øst. 
Denne oksen lyder navnet Vìsìr.

Etter hyggelig bevertning og flotte gaver  
fra den lokale sjokoladefabrikken, gikk turen 
tilbake til Selfoss. Et litt slitent med svært 
fornøyd reisefølge kunne nyte nordlyset som 
blafret over den mørke kveldshimmelen.

Med utsikt til fin Angus
Søndag våknet vi til nok en solfylt, men kjølig 
morgen. Reisefølget startet dagen på forsøks-
stasjonen utenfor Selfoss. Der fikk vi se 
resultatet av andre runde med embryo- 
sending til Island. Gjennom et vindu i besøks-
rommet stod sju nydelige kvigekalver og fire 
flotte oksekalver oppstallet. Kalvene var  
i svært godt hold. I tillegg fikk vi se de 41 
resipientkyrne med islandsk opphav. For-
håpentligvis blir mange av disse surrogat-
mødre for nye embryo-kalver av norsk 
 Aberdeen Angus. Vi besøkte også forsøks-
stasjonens egen gård med melke produk sjon, 
der vi fikk hilse på embryo- kvigene som skal 
insemineres og skylles for embryo, og som  
i sin tur skal selges til islandske bønder.

Den siste delen av reisen gikk via et flott 
fjell-landskap i retning Reykjavik. Her fikk vi  
en guidet tur før avreise. 

Det var en sliten, men svært tilfreds gjeng 
som reiste tilbake til Norge. Vi hadde en 

fantastisk tur, med uforglemmelige opplevelser, 
og har dannet nye bekjentskaper med bønder 
på Island. Vi takker TYR Innlandet for initiativet 
og for gjennomføring av turen, og representan-
ter fra Nautìs og Det sørislandske bondelaget 
for et fantastisk mottakelse og gjestfrihet. 

Sveinn Sigurmunddson viser stolt fram embryo-kalvene på forsknings-
stasjonen. Foto Øyvind Nordrum

Örn Karlsson serverer smaksprøver av whisky-typen Floki produsert  
på øko-bygg fra egen gård.

FA
K

TAAngus-prosjektet
TYR har inngått et samarbeid med 
Landsforeningen af Kvægbrukere på 
Island. De ønsker å bygge opp en helt  
ny renraset kjøttfestamme av rasen 
Aberdeen Angus gjennom import av 
embryo. En unik helsestatus i Norge var 
ett av kriteriene. Angus som rase ble valgt 
på bakgrunn av målrettet avlsarbeid  
på egenskaper som grovfôrutnyttelse  
og – opptak over tid.

2017 – Sending nr. 1 med embryo  
av norsk Aberdeen Angus 
–  Sju kviger og fem okser.
–  2571 doser produsert av tre okser.
–   Alle fem er solgt videre til private 

besetninger.
–  Kvigene skylles i januar. 
–   Resultatet av skyllingene selges  

til interesserte bønder.

2018 – Sending nr. 2 med embryo
–  Sju kviger og fire okser.

2019 – Sending nr. 3. Embryo lagt inn i 
september, og vi venter spent på svaret.
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Julemat må ikke nødvendigvis 
være pinnekjøtt eller ribbe.  
En «julevariant» av biff kan 
være et godt alternativ til jule-
middagen, sa kokken Vegard 
i en reportasje hos Hammer-
festingen rett før jul

– Så lenge den  
er laget med en 
juletvist ville jeg 
ikke ha nølt med  
å servere biff til 
middag i jula, sier 
kokk Vegard 
Abrahamsen 
Pedersen.

Da Hammerfestingen tok kontakt med 
kokken hadde vi lyst på tips til hva en kan 
gjøre med de tradisjonelle julerettene, for  
å gi dem det lille ekstra. Pedersen overrasket 
istedenfor med å servere ytrefilet av storfe, 
marinert i julegløgg.

– Gløggmarinert biff kan være en flott 
avkobling fra tradisjonell julemat. Folk flest 
har julebord og ofte er man innom tre eller 
fire retter med ribbe og pinnekjøtt på to uker. 
Det kan bli litt vel mye, sier Pedersen.

Kokken
Vegard Pedersen tok fagbrev i 2007 og har 
jobbet som kokk siden. Han har jobbet i flere 
restauranter, og vært med på å starte opp nye.  
I 2014 fikk han god lærdom under kokken Kari 
Innerå, hvor han hentet inspirasjon i hennes 
Michelinrestaurant, Cru vin & kjøkken.

– Matlaging i voksen alder betyr utrolig 
mye for meg. Som ung, og med forbilder 
innen kokkeyrket, så var alt innen kjøkken  
så spennende. Hver rett og hver saus jeg 
lærte å lage ga meg drivkraft til å stå på, 
forteller han.

For å utvikle seg som kokk har han også 
tilbrakt noen dager på kjøkken hos Spis Mat & 
Dryck, en restaurant i Kiruna som ble anbefalt 
i den svenske restaurantguiden, White Guide.

– Dette var en lærekurve. Jeg har hatt 
noen ekstremt gode læremestre i løpet av 
min tid som kokk og har mye å takke dem 
for, sier Pedersen.

Saus gir identitet
Til sin gløggmarinerte biff hadde 
Pedersen brukt de forestående 12 
timene til å forberede en hjemme-
laget saus. Dersom noen nedprio-
riterer dette både forstår og 
respekterer han det.

– Sausen ja. Reduksjonen tar 
tid, flirer kokken og forteller at  
12 timer vil si at prosessen 
starter i en stor gryte før den  
blir serveringsklar, småkokende  
og tykk i en vanlig sausgryte.

Ifølge Pedersen er det første 
en matkjenner gjør når de 
 kommer på restaurant, nemlig  
å lukte og smake på sausen.

– En god saus hever en rett  
og gir den identitet. Den koster 
ofte litt arbeidstid, men til gjen-
gjeld får man et kvalitetsmåltid, 
fastslår han.

Tradisjon
Pedersen tror folk generelt er litt 
redde for å vike bort fra det som 
har blitt deres tradisjon når det 
kommer til mat i jula.

– Jeg synes selv at julepåleg-
get har standard, og det må det 
få lov til. Den eneste forandringen 
jeg gjorde med lammerullen min  
i år, var å tilsette finhakket ros-
marin og hvitløk. Rett og slett  
for å prøve noe nytt, sier han.

Denne artikkelen ble publisert før jul 2018 i Hammerfestingen. TYR-magasinet har fått lov til å trykke artikkelen da vi synes  
det er fint å kunne presentere litt tradisjonell julemat med basis i storfe. Tekst og bilder er Jarl Even Nilsen i Hammerfestingen.

Gløggmarinert biff
Gløggmarinert biff
Her er kokken Vegard Pedersens oppskrift for gløgg-
marinert biff med tilbehør (omtrentlig per porsjon)
Gløgg
10 gram purreløk
10 gram gulrøtter
5 gram sellerirot
5 gram stangselleri
5 stykk champignon
1 potet
En halv tomat
En halv kepaløk
10 gram reddik
3 små pastinakk
1 liten hvitløk
8 gram rosenkål

Konge entrecôte av storfe eller ytrefilet av storfe.
Biffen legges i gløggsaft, gjerne et par timer før steking. 
Potet, purreløk, gulrot, sellerirot og stangselleri kuttes  
og blansjeres (hver for seg).
Sopp, tomat og kepaløk kuttes og grilles i stekepanne  
(hver for seg).
Rosenkål kuttes, lettblansjeres og grilles i stekepanne.
Reddik kuttes i skiver, blansjeres og grilles i stekepanne.
Pastinakk og hvitløk mørkokes og kjøres sammen med 
smør, sitronsaft og litt salt til puré.
Temperer nøytral olje (raps- eller solsikkeolje) på plate-
styrke 1. Tilsett nellikspiker, stjerneanise, sort hel pepper  
og laurbærblad. Legg så de bransjerte grønnsakene i oljen 
for å underbygge skjulte smaker. Gi dem god tid, jo lengre 
dess bedre, minimum en halv time.
Ta grønnsakene ut av oljen og gi alt en kort varme-
behandling i stekepanne i tre til fire minutter.
Stek biffen på sterk varme til kjøttsaften pipler ut  
på den ene siden, snu og gjenta like lenge på andre  
siden for en medium stekt biff.
Eller forstek biffen og legg så i en forvarmet ovn  
på 180 grader i 7 – 8 minutter.

Ikke glem å la kjøttet hvile  
et par minutter etter steking.

Serveres med  
en god saus.
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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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Hodeløfter 
for innlegg av 
bolus

Behandlingsboks
fra BB agro

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

    Telefon: 69 12 68 00
www.bbagro.no

UNN DEG EN JULEGAVE!

Returadresse: TYR, Storhamargata 44, 2317 Hamar


