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2019 ble et krevende år på mange måter. 
Nytt system for klassifisering og reduserte 
priser på slakt har vært en gjenganger gjennom 
hele året.

TYR 
Året har også vært preget av hvilke norsk 
landbruksproduksjon som er mest klimavennlig 
og bærekraftig. Slike interne diskusjoner og 
fram hevelse av sin egen fortreffelighet mener 
jeg er ødeleggende for norsk landbruk. 

Vi må i større grad fokusere på det vi har  
av muligheter, om du er melkebonde, amme-
kubonde, sauebonde, grisebonde, kylling-
bonde, egg bonde, kornbonde eller du driver 
med grønnsaker eller bær og frukt. Norge 
trenger alle type bønder i alle deler av landet.

Vi har nok av felles saker som vi må stå 
sammen om, istedenfor å sette produksjoner 
opp mot hverandre.

I uke 4 var jeg i studio sammen med 
Marianne Hermansen Meidell og spilte inn 
podcast. Hensikten var å lage noe for egne 
medlemmer, men også litt «folkeopplæring». 
Per nå er det 35 000 som har vært innom 
denne podden. TYR er en organisasjon med i 
overkant av 2000 medlemmer, det betyr at det 
er veldig mange andre som også har fått høre 
oss prate om TYR, kjøttfeavlen i Norge, klima 
og bærekraft. I denne podden trekker jeg frem 
noe jeg vil gå litt nærmere inn på; «grense-
skam» – Vi snakker om «kjøttskam», 
«flyskam» og «klimaskam», men foreløpig har 
det vært svært lite fokus på det jeg vil kalle 
«grenseskam». I 2019 handlet 6 av 10 nord-
menn i Sverige viser en undersøkelse fra 
Norges Handleshøyskole – og det som 
handles er kjøtt, mineralvann, ost, godteri  
og alkohol – i den rekkefølgen. I 2018 ble  
det handlet 4,1 % mer i Sverige enn i 2017  
av nordmenn på dagstur – de la igjen  
15,7 milliarder!!

Direktøren for Virke Handel, Harald J. Andersen, 
er bekymret over utviklingen i grensehandelen, 
leser vi i nyhetene.

– Veksten i grensehandel varsler at enda 
flere arbeidsplasser vil gå tapt om ikke 
regjeringen tar grep. Grensehandelen har 

vokst nesten dobbelt så raskt som økningen  
i norsk handel. Avgiftsøkningen på typiske 
lokkevarer som brus, som ble innført i 2018, 
har gjort vondt verre.

– Dagens grensehandel går ut over både 
arbeidsplasser og helsepolitiske mål,» sier 
han.

Han bekymrer seg for antall arbeidsplasser 
i handelsnæringa, jeg vil legge til en reell 
bekymring for arbeidsplassene i landbruks-
næringa og bosettingen i distriktene.

Vi må ha stolthet over det vi produserer – 
ikke bare produktene, men også ringvirk-
ningene slik som et flott kulturlandskap.I dette 
TYR-magasinet kan du lese artikkelen «Å 
drepe et landskap», som setter fokus på hva 
som skjer med kulturlandskapet om dyra 
forsvinner. Dersom vi ikke snur trenden med 
«Harryhandel», vil det i enda større grad gå 
utover salget i norske butikker, noe som igjen 
vil gå utover produsenten. Ut fra dette mener 
jeg det er på høytid å lansere «grenseskam».

Rett før dette TYR-magasinet gikk i trykken 
ble Klimakur 2030 lagt frem. I forordet heter 
det «For å begrense den globale temperatur-
stigningen i tråd med Parisavtalen, må store 
utslippskutt på plass før 2030 og i 2050 skal 
vi være et lavutslippssamfunn. Det er dermed 
behov for en storsamfunnsomstilling i Norge 
og alle andre land i årene framover.» Fagre ord 
på alle måter, og landbruket skal selvsagt ta 
sin del av kuttene. Men å redusere den 
spesialiserte storfekjøttproduksjonen med 
70 % anser jeg for å være fullstendig «Gale-
Mathias»! Den spesialiserte storfekjøttproduk-
sjonen er i all hovedsak ammekuproduksjon, 
og du finner ingen produksjon som er mer 
bærekraftig og miljøvennlig så lenge den er 
basert på lokale ressurser slik vi gjør det i 
Norge. Det er gledelig å se at det er mange 
miljøorganisasjoner og politikere som ser 
dette. Som styreleder i TYR lover jeg at denne 
rapporten ikke skal få stå uimotsagt. Ingen 
skal få fortelle meg at vår produksjon er en 
klimaversting uten at absolutt alle forhold er 
tatt med i beregningen. Vi skal være stolte av 
at vi produserer rent, norsk kjøtt på en bære-
kraftig måte. Vi skal være stolte av at dyra 
våre har det godt, at ku og kalv får være 
sammen. Vi skal være stolte over at norsk 
husdyrproduksjon er ren – vi bruker ikke medi-
siner i utrengsmål, og vi skal være stolte av at 
våre dyr på beite bidrar til økt karbon binding 
og økt albedo.

Nytt år, nye muligheter og vi er godt i gang
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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

Fjøssystemers BvL V-Mix fullfôrmikser kan bedre fôreffektiviteten,  
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 effektiv 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 fleksibelt og driftssikkert og kan tilpasses i de fleste fjøs, og kan 
enkelt samkjøres med for eksempel BVL fullfôrmikser eller Serigstad Exact Feeder.

Stasjonær fullfôrmikser og rullende fôrbrett 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  
finnes i størrelser opp til 36 m3. 
 
 

www.fjossystemer.no

Spør oss om 
finansiering!
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Framtidas TYR
STYREMEDLEMMETS PLASS Ann Kristin Nes

Hei alle saman!
Nytt i TYR-magasinet er at i kvar utgåve skal styremedlemmane få 
skrive litt og presentere seg. Eg er heldig å få vere fyst ute. 

Mitt namn er Ann Kristin Nes og eg er nestleiar i styret til TYR. Eg 
vart valgt inn inn i styret i 2019. Denne dama bur heilt vest mot havet  
i Askvoll kommune, no i Vestland fylke. Av yrke er eg utdanna geograf 
ved universitetet i Bergen og jobbar som leiar for vegforvaltning på 
seksjon for Infrastruktur og veg i nye Vestland fylkeskommune. Det er 
alikevel min andre jobb som ammekubonde som er min store liden-
skap. Eg driv garden eg vaks opp på saman med mannen min og våre 
til saman fem barn. Vi har ein charolaisbesetning og nokre få Tyroler 
Grauvieh, heile 13 villsau og to ponnirakkera. Til no ca. 25 kalvingar  
i året, men med nybygd fjøs er målet 57 kalvingar i året. Det store 
framtidsmålet er å kunne leve av å vere kystbonde!

Norsk landbruk har vore i store endringar siste åra. Talet på einingar 
og størrelse endrar seg i tak med premissane som vert lagt gjennom 
landbrukspolitikken. Vi går på mange måtar gjennom eit generasjons-
skifte i landbruket, der mange satsar men og mange gjer opp. Årsakene 
til at bønder vel å legge ned er samansette: Dei økonomiske premissa-
ne vert endra, tungdreve areal, nye krav til bygningsmassen, behov for 
meir fritid og born som ikkje ynskjer å overta denne livsstilen. Vi vert og 
stadig utfordra på etikken ved dyrehaldet og miljøbelastninga av 
landbruket. Det er ikkje vanskeleg å forstå at for mange kan det friste 
meir å ta seg ein godt betalt 8 – 4 jobb og ha tid og fleksibilitet til å 
følgje ungane på fotballkamp, ta eit kafebesøk og ein storbyweekend 
når ein ynskjer. Paralelt skjer det og ei storsatsing i landbruket. Dei 
siste åra har det vore bygd mykje nye og moderne driftsbygningar rundt 
i heile landet. Teknologien har for alvor gjort sitt inntog i landbruket og 
bidreg til å auke fleksibiliteten som mange ynskjer seg på tid, og den 
bidreg til det lille ekstra på botnlinja. 

Så kva vert rolla til TYR i det framtidige landbruket? Korleis skal TYR 
tilpasse seg endringane og utfordringane som kjem? Slik eg ser det må 
TYR som organisasjon vere framoverlent. Organisasjonen må vere 
pådrivar for å ivareta ei sunn og ryddig næring. Alt vi føretek oss skal 
tole dagens lys og vi skal med stoltheit kunne vise fram næringa vår 
som både bærekraftig, framtidsretta og dyrevennleg. Vi må jobbe med 
kritikerane våre. Vi må informere om fakta og vise realitetane. Næringa 
vår må og vere villig til å lytte og tilpasse oss nye tider og krav frå 

myndigheiter og kundar. Fokuset på berekraft og dyrevelferd vil berre 
auke trur eg. Og det tenker eg er berre bra! Vi er gode på dette og skal 
bli endå betre. Dyra våre bidreg til biologisk mangfald når dei beiter 
utmarka, dei hindrar gjengroing og binde karbon. Vi må berre bli flinkare 
å få fram bodskapen. TYR må jobbe for bruk av for basert på norske 
ressursar og ei næring som skal ha gode vilkår til å nyttegjere seg av 
beiteressursane i heile landet vårt For meg er det dette berekraft 
handlar om. Harmoni og i pakt med naturen der ein bur og lever. Glade 
og fornøgde dyr gjev utslag på botnlinja men og like viktig er for bonden 
si helse. Vi har det best når dyra vore har det bra. Vår oppgåve som 
bønder er å syte for at dyra lev eit best mogeleg liv før dei vert mat. Ja, 
for vi driv med matproduksjon. For TYR som organisasjon er det viktig  
å jobbe for å betre dyrevelferda. Vi skal jobbe politisk og mot dyrevern-
organisasjonar, slakteri og butikkjedar. Vi må vise den vanlege nord-
mann at dyra våre leve gode liv. Vi må invitere inn born og ungdom og 
vise kva vi driv med. Vel så viktig er det alikevel at vi jobbar med temaet 
saman med raselaga, fylkeslaga og alle medlemmar. TYR skal spreie 
kunnskap og bidra til at god dyrevelferd er gjennomgåande i heile 
næringa vår. For å ivareta ammekubonden sine interesser og økonomi 
er det og veldig viktig å samarbeide godt med dei andre organisasjonen 
i landbruks familien. Vi må stå saman i norsk landbruk for å lykkast  
å skape oss det framtidslandbruket vi ynskjer og kan vere stolte av! 

Ynskjer alle ein god ny sesong med mange små kalvar i grøne enger  
og bakkar.

1735 Varteig 
918 45 004 

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

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

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

 Plastplater til alle formål. PP og PE plast

-10%
PÅ HEL PALL
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Hvert enkelt ord, eller utsagn hadde behøvd 
sin egen artikkel, men jeg skal komme med 
noen kommentarer knyttet til klassifisering av 
slakt, avregningspriser og økonomien for våre 
medlemmer.

TYR sin visjon er: Norsk storfekjøttproduk-
sjon – Bærekraftig og lønnsom
Dette er en visjon som forplikter TYR som 
organisasjon og har stor betydning for våre 
medlemmer.
TYRs påstander er at lønnsom produksjon 
skal være bærekraftig og bærekraftig produk-
sjon skal være lønnsom.
Disse elementene henger sammen. 

Klassifisering
Året 2019 startet med at det ble innført en ny 
måte å verdsette slakt på for våre medlem-
mer, såkalt lengdemåling. Forklaringen som 
ble brukt var at det var nødvendig å få til et 
system der en ikke var avhengig av en 
menneskelig faktor. I og for seg kan vi til en 
viss grad forstå det, men da burde en på et 
langt tidligere tidspunkt kommunisere dette 
tydelig. 

En burde si med rene ord at de personene 
som skulle forvalte og verdsette bondens 
slakt ikke helt gjorde jobben sin likt ved alle 
slakteriene. Kanskje var det noe mangelfullt 
ved oppfølgingen og opplæringen av disse 
personene. Kanskje burde en gjort noe med 
det istedenfor å bruke store ressurser på 
endringene slik de har gjort. 

TYR har fra innføringen av det nye klassi-
fiseringssystem vært svært kritisk til måten 
dette ble gjort på. Vi har også vært kritiske til 
at «systemet» ikke, på en god nok måte, 
kunne forklare at de som opplever «bedre» 
klasser og priser har fått for lite betalt tid-
ligere, og at de som nå opplever «dårligere 
klasser» har fått for mye betalt i det gamle 
systemet.

Klassifiseringssystemet har som hensikt  
å bedømme mengde og verdi utfra forholdet 
kjøtt, fett og bein. Derfor etterlyser TYR 
dokumentasjon på dette ved nedskjærings-
forsøk. 

Selv med flere etterlysninger har vi ikke fått 
slik dokumentasjon, men dette blir fulgt opp.

Videre ønsker TYR at slaktet prises fra 
faktoren som oppgis og at en går bort i fra 

bokstavene EUROPE med + og ÷. Dette mener 
vi blir mer rettferdig.

At svaret da er at en ikke ønsker å gå vekk 
fra et europeisk system, forstår vi like lite, da 
praksis og priser ikke er lik i resten av Europa 
så langt vi har kunnet sjekket ut.

Som organisasjon for mer enn 2000 
medlemmer mener vi at vi har krav på et 
bedre svar enn det som er gitt så langt.

Avregningspris til bonde
Året 2019 startet med endring av klassifi-
sering av slakt fra klassifisørenes vurdering  
på slaktelinjene til lengdemåling. Endringer 
knyttet til bruken av skalaen E-U-R-O-P med + 
og ÷ knyttet til bokstav fikk svært stor opp-
merksomhet.

Samtidig skjedde noe som over tid fikk 
enda mer utslag på bondens økonomi, 
endringer i netto utbetalingspris til bonde, der 
endring i klassifisering var bare en del av hele 
bildet.

TYR har fått mange tilbakemeldinger om at  
økonomien har forverret seg i løpet av 2019.

Saken er drøftet i møter med bl.a. Nortura, 
som hevder at de tallene som vi sitter på fra 
våre medlemmer sine avregningspriser ikke 
stemmer med det som de har av tall.

Det er underlig at det kan være uenighet 
om dette.

TYR har hevdet og vil hevde at pris-
endringer i snitt har hatt en negativ utvikling 
på mellom 3 – 4 kroner per kg slakt. 

Siste sammenligning mellom år som vi har 
informasjon om, viser at leveranse på vel 73 
tonn slakt ung okse i 2019 viser en nedgang 

Sterk bekymring for framtida for norsk  storfekjøttproduksjon –
er optimisme snudd til pessimisme?
Vi har lagt bak oss et år som 
har vært preget av mange tunge 
saker, både for TYR som organi-
sasjon og våre medlemmer.
Klima, rødt kjøtt, bærekraft, 
kjøttskam, flyskam, Jarlsberg-
eksport, seminproduksjon av X 
og Y, fett-trekk, klassifisering 
av slakt og avregningspriser for 
å nevne noen av sakene vi har 
måtte ha en klar formening om.

Tekst: Oddbjørn Flataker

Foto: M
arit G

llæ
rum
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Sterk bekymring for framtida for norsk  storfekjøttproduksjon –
er optimisme snudd til pessimisme?

på om lag kr 3,30 per kg målt mot leveranse 
på 65 tonn ung okse i 2018. Det kan også se 
ut som om prisdifferansen er større da det ble 
noe mindre fett trekk i 2019 enn 2018.

At dette er trenden er tydelig i de henvend-
elser vi får om at mange bønder opplever en 
forverring i likviditeten i 2019 sammenlignet 
med 2018.

Økningen som ble beregnet i kroner for 
referansebruk nr. 8, 32 ammekyr i siste 
jord bruksoppgjør ser ut til å ha blitt borte i sin 
helhet og kanskje mer til.

Fett-trekk – og kvalitetstilskuddet
TYR har helt siden det ble kobling mellom 
kvalitetstilskudd og fett-trekk som nå er på  
kr 4,- protestert på denne koblingen og jobbet 
aktivt for å fa dette endret.

I fjor lykkes vi med at staten foreslo det, men 
dessverre ble dette forhandlet bort av faglaga 
under forhandlingene.

Bakgrunn for at TYR ikke ønsker slik kobling 
er 3-delt.

1.   Det er stor korrelasjon mellom overskudds-
fett og intramuskulært fett.

2.   Framtiden vil gjøre at blir slaktet flere og flere 
kviger da rekrutteringen vil avta både i melke - 
besetninger og ammkubesetninger når vi 
nærmer oss markedsdekning ifølge Nortura

3.   Fett-trekk må i sin helhet håndteres av 
markedsaktørene som en kostnad og ikke bli 
en del av det som forhandles om i jordbruks-
oppgjøret.

TYR mener, og vil gjenta i krav til det kom-
mende jordbruksoppgjøret ut ifra det som er 
nevnt over:
–   Å koble budsjettstøtte direkte til det som vi 

mener må håndteres direkte av slakteriene er 
uheldig. Håper at Nortura og faglaga og støtter 
forslag til endringene fra TYR i det kommende 
jordbruksoppgjøret knyttet til fett-trekk.

Fra optimisme til pessimismen 
De senere årene har det vært en viss optimis-
me i norsk ammekunæring. Med de endringer 
som nå har skjedd knyttet til netto 
utbetalings pris til bonde i 2019 er TYR sterkt 
bekymret for utviklingen framover. Vi vet at 
flere har satset på ammeku som heltids-
næring og investert for at det skal være det. 
Uten nødvendig inntjening som kan forsvare 
investeringene vil mange oppleve hverdagen 
som svært vanskelig. I og med at mange har 
ammeku som tilleggsnæring, er det kanskje 
også et spørsmål om tid før en stiller spørs-
mål ved om det er riktig at annen inntekt skal 
være med å «subsidiere» det å drive ammeku-
produksjon. Uten et skikkelig løft for norsk 
ammeku vil konsekvensen mest sannsynlig 
være en ytterligere svekking av norsk sjølfor-
syningsgrad på norsk storfekjøttproduksjon 
som var på 85 % i 2019.

WWW.TYR.NO 7    TYRmagasinet 1-2020

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.  

Sisu har lettgrinder på 
lager, både standard, 
med kalveåpning og 
port

Vi realiserer  
dine drømmer 

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

ENERETT
FOR 

NORGE

kr 990,-Tlf: 74 14 76 00
Mob: 917 27 606
epost: info@forsentralen.no

IMPORTØR

SE VÅRE NYE  NETTSIDER WWW.FORSENTRALEN.NO

PROFESJONELLE BEITEPUSSERE 
OG KANTKLIPPERE

SPESIALIST I LANDSKAPSPLEIE!

Avrundet og praktisk design gir 
høy kapasitet og driftsikkerhet.

Patentert motstål samt spiralrotor 
som gir konstant oppkutting.

Markedets største sortiment av 
beitepussere & kantklippere.

REFERANSER OVER HELE LANDET

KAMPANJE



På Moen gård på Deset i Åmot driver Anne 
Dieset og Ludvig Fjeld, som har tre små barn, 
med skogbruk, korn og storfekjøttproduksjon. 
De har en ammekubesetning av Hereford og 
selger livdyr.

Ønsket bredere genetisk utvalg
Paret er opptatt av å utvikle gården og 
kontinuer lig forbedre drifta, og rask avls-
framgang er et uttalt mål. Ettersom de selger 

Raske resultater med aktivitetsmåling
Anne Dieset og Ludvig Fjeld 
syntes de brukte altfor mye tid 
på å se etter brunstsignaler 
hos sine Hereford-kyr. Uten 
aktivitetsmåling ble rundt 15 
av 70 mordyr inseminert i året. 
Med aktivitetsmåleren er de nå 
oppe i hele 65 insemineringer.

Tekst: Marie Bakås, Os ID

livdyr, ønsket de å bruke mer semin i stedet for 
bedekningsokse for å ha mulighet til å velge 
matchende okse til hver enkelt ku og dermed 
få et bredere genetisk utvalg  
i besetninga. 

Paret testet inseminering uten aktivitets-
måling i ett år. Da året var omme, måtte de slå 
fast at de brukte svært mye tid på å få oversikt 
over brunsttidspunkt, og de klarte å inseminere 
15 av 70 mordyr. Det var de ikke fornøyde med. 

– Herefordkyrne er forholdsvis rolige og 
viser ikke sterke brunsttegn. Hos oss går dyra  
i tillegg mye inn og ut av fjøset, og inne i fjøset 
er de mest opptatt av mat. Slik ble det spesielt 
vanskelig for oss å fange opp brunst. Dermed 
fikk vi ikke inseminert så mye som vi ønsket, 
ganske enkelt fordi vi ikke hadde nok tid til 
observasjon, sier Ludvig Fjeld.

Fra 15 til 65 insemineringer –  
med  oversikten i lomma
Når de nå bruker SenseHub får de brunstvarsel 
på appen på telefonen og har full oversikt over 
alle brunster hos alle mordyr, uten å måtte ta 

SenseHub gir tidlig varsel om sykdom og andre hendelser som kan påvirke besetningens helse. Slik kan Ludvig Fjeld og Anne Dieset følge opp hvert 
enkelt dyr enda tettere og forebygge helseproblemer.  Foto: Tom Gustavsen

Visuell observasjon av brunst var tidligere en 
betydelig tidstyv for driverne på Moen gård. 
Med brunstvarsel rett i SenseHub-appen på 
telefonen sparer de mye tid og får inseminert 
de aller fleste mordyra.  Foto: Tom Gustavsen

turen ut i fjøset. Om de er hjemme på kjøk-
kenet eller borte fra gården har de til enhver 
tid kontroll på hvilket dyr som skal insemi-
neres når. Ludvig har tatt eierinseminerings-
kurs, slik at han selv kan styre når på døgnet 
inseminering skal skje.

8 TYRmagasinet 1-2020





  
 
 


 

 


Nå er de oppe i 65 inseminerte kyr av 70, samtidig som de 
har bedre tid – både til å utvikle gården og til å gjøre ting 
sammen som en familie.

– Med SenseHub er det blitt mye lettere å planlegge både 
gårdsarbeid og familieliv. Nå kan vi sette oss ned om morgenen 
med en kaffekopp og sjekke statusen i fjøset på telefonen. Da 
kan vi bestemme oss for at dagens insemineringer kan vi gjøre 
på fjøsstellet om morgenen, eller vi kan ta dem om kvelden, alt 
etter hvordan resten av dagen vår er, forteller Anne Dieset.

Ser resultater raskt
Det er et mål for Anne Dieset og Ludvig Fjeld at neste genera-
sjon skal kunne ta over en gård som er enda mer veldrevet enn 
den er i dag. Samtidig er de opptatt av å gjøre grep som de ser 
positiv effekt av også på kort sikt. Å investere i SenseHub har 
vært et slikt tiltak.

– Det gir en boost når vi nå lykkes med å inseminere så  
godt som hver eneste gang. At du hele tida får se at det du gjør 
faktisk gir gode resultater, det gjør det rett og slett artigere  
å drive gård, avslutter Anne Dieset.

Skreddersy din vogn på 
www.moi.no 

Doff X – Toppmodellen fra MOI AS
Lav vekt, lavt tyngdepunkt og unike kjøreegenskaper

www.moi.no 

5år
Alltid garanti

Alltidnytt

Kontakt gjerne 
EuroPRO sine selgere

www.europro.no    
post@europro.no    
tlf. 51 11 01 24

SenseHub-transponderen registrerer blant annet aktivitet, drøvtygging 
og etetid. Disse dataene omdannes til brukervennlige rapporter om for 
eksempel brunst- og helsestatus.  Foto: Tom Gustavsen
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Teknologien i SenseHub, som er den nyeste 
generasjonen av Heatime, baserer seg på 
store mengder bakgrunnsdata fra mange 
millioner storfe verden over. Avanserte 
algoritmer tolker dataene fra dyrets tran-
sponder, som omsetter dataene til bestemte 
indekser for hvert dyr. Disse indeksene viser 
dyrets status og gir god informasjon om for 
eksempel brunst, helse, kalving og fôropptak. 
Eieren får alarm når indeksen faller under eller 
stiger over normalen for det bestemte dyret. 

Systemet leverer opplysninger både på 
individ- og gruppenivå, og programmet kan 
tilpasses både mjølkekyr og kjøttfe.

Gjør langt mer enn å avdekke brunst
Mange investerer i SenseHub først og fremst 
fordi systemet gir svært pålitelige brunst-
varsler og samtidig foreslår det mest gunstige 
tidspunktet for inseminering. Etter å ha tatt  
i bruk systemet opplever de fleste at Sense-
Hubs overvåking av aktivitet, drøvtygging og 
etetid også gir svært nyttige svar knyttet til 
helse, kalving og fôropptak. Slik blir det lettere 
å sette i verk tiltak som vil gi god effekt på 
produktivitet, lønnsomhet og dyrevelferd.

Bedre dyrevelferd og mindre medisinbruk
SenseHub fanger opp unormal endring i 
aktivitet og drøvtygging og gir tidlig varsel  

SenseHub registrerer blant 
annet aktivitet, drøvtygging  
og etetid via en transponder  
på dyrets hals eller øre. Disse 
dataene omdannes til lett 
forståelige rapporter om blant 
annet brunst- og helsestatus. 
Rapportene leser husdy r-
eieren av i en app på telefon, 
nettbrett eller pc. Dette gir et 
solid fakta grunnlag som gjør 
det  lettere å ta gode drifts-
avgjørelser.

Tekst: Marie Bakås, Os ID

om sykdom og andre hendelser som kan 
påvirke besetningens helse. Kontinuerlig 
overvåking av dyras helsetilstand fanger opp 
problemer tidlig og gjør det enklere å jobbe 
forebyggende.

Nyttig i tida rundt kalving
Alarmer før og etter kalving gir en god indika-
sjon på problemer. Alarm før kalving kan 
indikere at det er en vanskelig kalving, mens 
alarm etter kalving fanger opp fare for syk-
dom på et tidlig stadium.

Godt grunnlag for valg av fôringsstrategi
Rapporter om drøvtygging over tid  
på gruppenivå gjør det mulig å endre 
fôringa tidlig hvis problemer oppstår. 
Informasjon om hvordan dyra 
rea gerer på fôrskifte kan for eksempel 
gi opplysningene man trenger for  
å endre fôringsstrategi.

Få komponenter
Anlegget, som må være koblet til internett, 
består kun av transpondere på dyra og én 
controller. Controlleren har stort deknings-
område (ca. 200 x 500 meter under ideelle 
for hold) og kan ta inn signaler fra både fjøs og 
nærliggende beiteområder, og eventuelt fra to 
fjøs dersom de ligger innen rimelig avstand til 

hverandre. Er avstanden mellom fjøsene stor, 
kan samme SenseHub-system benyttes i 
begge fjøs ved å installere ei ekstra antenne  
i fjøs nummer to og koble denne sammen 
med SenseHub-en i hovedfjøset.

Tåler brudd på nettforbindelsen
Dyrets transponder lagrer data opptil 36 timer 
tilbake i tid, slik at husdyreieren alltid har 
tilgang til oppdaterte data om besetningen, 
også hvis internettforbindelsen brytes midler-
tidig. Slik kan man til enhver tid yte dyra god 
omsorg.

SenseHub gir opplysninger på individ- og gruppenivå og kan brukes på både mjølkekyr og kjøttfe. 
Foto: Tom Gustavsen

Datadrevne beslutninger med 
 aktivitetsmåleren SenseHub

SenseHub-systemet leveres med halstran-
sponderen cSense eller øretaggen eSense. 

Foto: OS ID
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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 

79512 Whitepool McCoy galloway.tyr.no

Hvorfor krysse med Galloway?
Belted Galloway er ideell å krysse inn på kviger av andre  raser. 
Det gir små (ca. 30 kg), livskraftige og kollet kalver.
Liten kalv gir lette kalvinger.

Tre okser tilgjengelig i oksekatalogen (oksekatalogen.geno.no)

Melketaxi
• Pasteurisering 

og kjøling 
• Tanker fra 

115–290 liter

Kalvehytter med tak
•  10 hy� er per modul
•  LxB 8,4x6,5 m
•  Galvanisert stål-  

  konstruksjon med hjul
•  Tørt miljø for kalv 
•  Bedre arbeidsmiljø
•  Selvbærende stålplater

Melketanker
• Tanker fra 

100–300 liter

I alla kalvstall – oavsett om det är utomhusstall som t ex 
Iglo-systemet eller en traditionell kalvstallsbyggnad eller ett 
ombyggt stall- måste det fi nnas ett väl genomtänkt utfod-
ringssystem. När det är väl genomtänkt kan man spara 
många onödiga steg varje dag, och få kalvutfodringen 
mycket mer effektiv.

De tillgängliga möjligheterna är lika många som dina per-
sonliga önskningar om dina kalvars behov. Ditt beslut om du 
vill ha en H&L 100 Kalvamma eller en MjölkTaxi avgör vilken 
sorts utfodringsgrindar du behöver. Det som betyder något 
är att ta rätt beslut idag, för att undvika att bli begränsad i 
dina framtida möjligheter. 

Säkerhet för kalvarna

Möjlighet för många ätplatsutformningar

Maximal arbetseffektivitet

Det här är viktiga faktorer när du tänker på kalvutfodring. 
Och som vanligt, du har massor av valmöjligheter. Vi kom-
mer med glädje ge dig råd i de möjligheterna som fi nns, för 
att du ska veta exakt vad det handlar om och undvika felen 
som andra redan har gjort och djupt ångrar

UTFODRINGSGRINDAR

Det rätta utfodringssystemet för alla stall

48

Tel. 908 26 618 Planlegging, oppstalling og rådgivning for kalv  –  www.godkalven.no

Fôringsgrinder for kalver
Ideelt for nybygg og ombygging, 
for inn-/utvendig bruk. 
Fast (F) teleskopløsning (T):
•  10 hy� er per modul
•  7 kalver (F)  2,44 m
•  6–8 kalver (T)  2,20–3,15 m
•  9–10 kalver (T)  3,16–3,80 m
•  11–12 kalver (T)  3,81–4,40 m
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En engasjert dugnadsgjeng med Torill 
 Helgerud i spissen tok saken i egne hender da 
ammeku-kurset som tidligere år var blitt holdt  
i regi av NLR ikke ble videreført. Da samlet flere 
tidligere deltagere seg og besluttet at dette 
ville de arrangere selv.

Håpet på 80 deltagere
Inger Synnøve Johnsen forteller at de ble 
veldig overrasket over responsen da det var 
over 120 påmeldte før fristen gikk ut, og de 
måtte stenge påmeldingen med tanke på 
kapasiteten til hotellet.

Faglig innhold
Flere dyktige kvinnelige foredragsholdere og 
produsenter dro deltagerne gjennom to dager 
med spennende og inspirerende temaer.
Deltagerne fikk blant annet høre ulike 
 erfaringer og vinklinger rundt dette med 
beiting i utmark. I tillegg var det foredrag  
om sikker håndtering av dyr og fokus på 
kalvehelse for å nevne noe.

Nettverksbygging
Men dette arrangementet handlet om mer enn 
faglig påfyll – det handlet om å bygge nettverk!

17. januar braket det løs da 118 spreke  
damer møtte opp på Hamar for to dagers 
 ammeku-kurs og nettverksbygging.

Tekst: Veronica Fjeld Sørensen, TYR
Foto: Eirik Jeistad/heimkunnskap.no

AmmeKuKurs for damer

I en allerede krevende hverdag, hvor i tillegg 
påtrykket fra media og omverden kan være 
vanskelig for mange, er det jo kanskje ekstra 
viktig å ha gode nettverk og arenaer hvor man 
kan møtes å utveksle erfaringer med like-
sinnede.

Og med så mange engasjerte damer samlet 
på en plass ble det mange gode samtaler, nye 
bekjentskaper og god stemning – om enn noe 
mer høylytt enn vanlig. 

– Vi passet på å legge opp til at det skulle 

være nok pauser så man fikk tid til å bli kjent 
med hverandre, forteller Inger Synnøve 
Johnsen

Fylkeskommunene Hedmark og Oppland (nå 
Inn landet) sponset arrangementet sammen 
med Nortura og TYR. Men de var ikke de 
eneste, rundt 50 gaver ble gitt av næringa og 
loddet ut til de som deltok. Fornøyde damer 
dro hjem med alt fra forklær og tilskuddfôr til 
trygghetsalarmer, kraftfôrautomat og rundbal-
lehekk.

Driftige damer. Fra venstre: Kirsti Mæland, Inger Synøve Johnsen, Synne Vahl Rogn, Torill 
 Helgerud, Natalie Mørken, Brit-Ellen Bøhn og Maren Holøien Aaberg.

Laila Aas, forsker v/NMBU holdt foredrag om ammekua, klima og bære- 
kraft og tok for seg utfordringene rundt både matsikkerhet og ernæring.
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Så – hva skal vi 
spise fremover?
Den første kvinnelige generalsekretæren  
i Norges Bondelag; Sigrid Hjørnegård 
 innledet samlingen og snakket om bære-
kraft, klima og potensiale vi har i norsk 
landbruk. Et dagsaktuelt tema som gikk  
som en rød tråd gjennom de ulike 
 foredragene. Vi avslutter derfor med  
å dele Sigrids sterke oppfordring  
på det store spørsmålet 

•  Spis norsk!
•  Spis sesong!
•  Spis opp!

 Aino Marja Negaard, ammeku bonde på Lunner og nytt styre medlem i TYR Innlandet. 
Her i samtale med kursdeltakere fra Vestfold.

En god arena for nettverksbygging.
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aktivitetsmåler 

Fanger opp: 
✓  Brunst 

✓  Tegn på sykdom 

✓  Problemer i besetninga 

Rapportene leser du av på  
 

Høyere seminandel 

 



All handtering av storfe representerer risiko. 
Nortura jobber aktivt for å redusere denne 
risikoen. Til tross for at våre dyktige dyrebil-
sjåfører har god erfaring med å håndtere 
storfe, har Nortura hatt alvorlige ulykker. Det 
har ved flere av anleggene vært personska-
der/ulykker der hornete dyr var involvert. I 
tillegg har det vært flere tilfeller av at dyr med 
horn har skadet hverandre alvorlig under 
transport. 

Med bakgrunn i HMS-utfordringene for våre 
operatører, har temaet hatt spesielt fokus det 
siste året. Våre rutiner er gjennomgått, og 
tiltak for å redusere risikoen er iverksatt.

Frem til nå har utfordringene vært håndter-
bare. Vår erfaring er imidlertid at det av ulike 
årsaker er en økende andel av dyr med store/
lange horn. Det betyr at dette oppleves som 
en stadig større utfordring. Som en konse-
kvens av dette er også de regler og forskrifter 

som Nortura må forholde seg til endret. Dette 
kommer blant annet til uttrykk i «Veileder om 
transportegnethet og skille mellom dyr under 
transport» Fastsatt av Mattilsynet, april 2017, 
der det blant annet står: 

«Dyr med horn/gevir skal ikke transporte-
res sammen med dyr uten horn/gevir.

Regelen gjelder ikke for grupper av dyr som 
er vant til hverandre. Dette unntaket gjelder 
likevel ikke for reinsdyr med store gevir. Slike 
dyr skal alltid transporteres adskilt fra andre 
dyr.

I noen tilfeller er det også nødvendig å 
transportere dyr med horn adskilt fra andre 
dyr med horn. Eksempler på dette er transport 
av skotsk høylandsfe som har svært lange og 
spisse horn, eller dominante telemarkskyr 
som hevder rang. Slike dyr kan skade hver-
andre dersom de transporteres sammen.»

En slik håndtering ved transport vil føre til 
økte kostnader i form av redusert kapasitet på 
bilene. Vår vurdering er at slike kostnader bør 
belastes den som påfører fellesskapet disse. 
En beregning som er foretatt på dette viser at 

kostanden ved transporten vil øke med  
ca. kr 1000 pr dyr. I tillegg må slike dyr hånd-
teres spesielt ved våre slaktefjøs på anleg-
gene, noe som også gir økte kostnader. 

Dette er bakgrunnen for vedtaket om  
å innføre et trekk på kr 1000,- per storfe med 
store/lange horn. Kriteriet for å gi trekket er  
at hornene er videre enn dyrets kroppsbredde, 
uavhengig av rase. 

Dette vil bli vurdert i forbindelse med 
avliving, av samme personer som i dag 
vurderer trekk for uren hud. Som dokumenta-
sjon vil det bli tatt bilde av dyr som får trekket. 
Ordningen innføres med virkning fra mandag 
3. februar 2020.  

Vi håper på forståelse for at Nortura 
innfører dette tiltaket. Som beskrevet over vil 
dette føre til redusert kapasitet ved inntrans-
port, og derfor noe vi må ta hensyn til alt ved 
planlegging av transporten. Det vil derfor være 
til stor hjelp om at det, ved innmelding av dyr 
med horn, ble gjort en anmerkning om dette  
i merknadsfeltet på «Min side».

Trekk ved inntransport  
av storfe med lange horn
Med virkning fra mandag 3. februar 2020 innførte Nortura et trekk ved inntransport 
av storfe med store/lange horn. Trekket er fastsatt til kr 1000,- per dyr.

Asgeir Svendsen, fagsjef Storfe, Nortura
Tlf. 918 44 935
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Norsk Aberdeen Angus og Tyr kan nå tilby kjønnseparert 

www.norskangus.no

Kjønnsseparert sæd   

Perfekt for Angusavtalen
• Angus: 100 % kollet også i krysning

• Angus: minst kalvingsvansker på melkebruket
• Angus: få et Angustillegg på slaktet – bedre økonomi

74086 Nero Weeton av Haukabø
Egen marmoreringsprosent: 3,36

Fødselsindeks: 95. Produksjonsindeks: 110

74087 Napolion av Bognes
Egen marmoreringsprosent: 3,38

Fødselsindeks: 106. Produksjonsindeks: 111

74085 Nanook av Høystad
Egen marmoreringsprosent: 3,44

Fødselsindeks: 109. Produksjonsindeks: 110

sæd av norsk semin – 88 % sjanse for oksekalv.

For bestilling: 
www.geno.no

95 51 84 00

Informasjon om 
Angusavtalen:
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AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLENKLIMA

Hva er en persona
En persona er en fiktiv person som skapes for 
å representere en gruppe mennesker med like 
vaner, behov, mål, holdninger og verdier.

Personas har sin opprinnelse i brukerrettet 
design, men benyttes også ofte i markeds-
føring.

Bekymringer for klimaendringene har fått 
mange til å velge bort kjøtt, til fordel for et 
plantebasert kosthold. Men dette gjelder langt 
ifra alle.

I Norge har kjøttforbruket holdt seg ganske 
jevnt de siste ti årene, og forskning viser 
fak tisk at unge vil spise mer kjøtt enn de eldre.

– Vi er sikre på at dette vil endre seg i nær 
fremtid. Derfor vil vi hjelpe matprodusentene 
med å tenke bærekraft, sier Katja-Maria Prexl, 
postdoc i matforskningsinstituttet Nofima og 
prosjektet FoodProFuture.

Matvaner i endring
Forskerteamet har studert utviklingen av ulike 
matvaner og trender i landet. De mener at alle 
tegn tyder på en økning i etterspørselen etter 
mer plantebaserte og proteinrike matvarer. 
Denne etterspørselen er imidlertid ikke like 
stor blant alle, og mange forbrukere synes det 
er vanskelig å endre sine matvaner. Eller så er 
de lite opptatt av eller interessert i temaet. – 
Miljøbevissthet og bekymringer for helse, 
velvære og dyrevelferd er bare noen av fak-
torene som er med på å påvirke etter-
spørselen. Folks holdninger til mat tilpasser 
seg sakte men sikkert en ny virkelighet, sier 
Prexl.

Samtidig slår ikke én løsning eller ett 
produkt like godt blant alle forbrukere.

– Det kan være vanskelig å tenke som  
en spesifikk forbrukergruppe når vi arbeider 
med innovasjon i bedrifter eller forsknings-

prosjekter. Det krever at man tenker utenfor 
boksen, og det er her bruken av personas kan 
være til hjelp, sier hun.

Designtenkning for nye produkter
Prexl har samarbeidet tett med Nofimas 
seniorforsker Antje Gonera for å utvikle ti 
forbrukertyper, personas, som demonstrerer 
verdiene og holdningene til fremtidige norske 
forbrukergrupper.

– Personas bidrar til å skape god for-
ståelse om et problemområde og mål-
gruppen, sier Gonera.

Nofima-forskerne bruker personas som 
hjelpemiddel for å skape diskusjon og sam-
arbeid mellom forskningsteamet og mat-
produsentene.– Vi ønsket å utvikle en til-
nærming som hjelper oss å omsette 
forbruker- og markedsinnsikt til nye mulig-
heter for produsentene. Våre personas hjelper 
oss å forutse fremtidige forbrukerbehov, tenke 
nytt om eksisterende produkter og tjenester, 
og å utvikle nye, forklarer Gonera.

Personas med ulike verdier
Forbrukertypene som er utviklet i Food-
ProFuture representerer et bredt utvalg av 
norske forbrukergrupper. Her møter man alt 
fra en veganeraktivist til et eldre ektepar, eller 
fra storbyens hipster til den tradisjonelle 
moderne familien. Dette er stereotyper med 
svært ulike verdier når det gjelder mat og livet. 
Her er noen eksempler:

Andreas – den revolusjonære, moderne 
urbane hipsteren
Berit og Knut – paret som lever et  
tradisjonelt liv
Manfred – lastebilsjåføren som rocker  
de norske veiene

Forbrukertypene kan først virke noe vilkårlige, 
men de er ikke tatt ut av løse luften. Det ligger 
et hav av forskningsdata bak hver persona, 
innhentet fra fokusgrupper, spørreundersøk-

elser, observasjoner, intervjuer og gjennom-
gang av eksisterende forskningslitteratur.

Gjør deg mer innovativ
Den brukerrettede metoden gjør det lettere  
og mer konstruktivt å diskutere utfordringer 
og muligheter i workshops med nærings-
middelvirksomheter og forskere.

– Personas hjelper oss å avdekke kunn-
skapshull og utfordrer bransjen til å tenke  
nytt når det gjelder produkter og -tjenester.  
Å forestille seg en hel gruppe forbrukere som 
én enkeltperson i stedet for en stor og diffus 
gruppe av mennesker, bidrar til idéutvikling og 
samskaping, sier hun.Studier viser at bruken 
av personas øker produktiviteten i workshops, 
og fører til flere og bedre ideer. Prexl under-
streker at det ikke er meningen at man skal 
finne et perfekt speilbilde av seg selv i noen av 
personaene, men at man utvikler empati med 
forbrukerne. Dette kan føre til at man utvikler 
bedre innovasjoner for nye forbrukerseg-
menter.– Personlig kan jeg se sider ved meg 
selv i flere av karakterene, men det er ikke 
poenget. Personaene er ment å veilede og 
legge til rette for innovative diskusjoner om 
muligheter når det gjelder fremtidens mat.

Hjelper produsenter med å lage 
bærekraftig mat for framtiden
Innovasjonsforskere i Nofima hjelper matprodusenter med å tilpasse seg framtidens marked. 
Hvordan? Ved å presentere ti norske forbrukertyper – eller personas.

Katja-Maria Prexl, postdoktor. Tlf. +47 476 09 234
katja-maria.prexl@nofima.no
Antje Gonera, seniorforsker. Tlf. +47 400 75 077
antje.gonera@nofima.no

FA
K

TAOm FoodProFuture
FoodProFuture utvikler en kunnskaps-
plattform for å gjøre råvarer fra planter 
om til smakfulle, sunne og attraktive 
matprodukter fulle av protein.
Forskningen skal gjøre det mulig for 
norsk matindustri å produsere bære-
kraftige plantebaserte matprodukter  
av høy kvalitet.
Prosjektet er finansiert av Norges 
forskningsråds BIONÆR-program og 
varer til og med våren 2021.
Sensorikk, forbruker og innovasjon
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Ti norske forbrukertyper
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1.  Andreas – den revolusjonære, moderne urbane hipsteren

2.  Berit og Knut – paret som lever et tradisjonelt liv

3.  Manfred – lastebilsjåføren som rocker de norske veiene

4.  Familien Sørum – den unge, åpne hedonistiske familien  
som er opptatt av helse

5.  Hallvard – den allsidige multikunstneren

6.  Familien Soltvedt– den unge, tradisjonelle og konservative familien

7.  Ramya – den multikulturelle som setter pris på gode smaker

8.  Henrikke – den sporty, urbane og sunne

9.  Bjørn – den norske atleten

10.  Thea – den unge, radikale veganaktivisten



AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLENKLIMA

Velg vekk storfekjøtt, det basuneres ut i 
reklamekampanjer fra både COOP og Kron-
fågel. På Twitter skrev nylig Livsmedelsverket: 
«Män och killar äter mest kött, det är varken 
bra för hälsan och miljön. Hur kan köttnormen 
ändras?» Og i høst malte havredrikkfirmaet 
Oatly landet med budskapet «Skyll ut melka!»-
Men redder vi planeten gjennom å spyle ut 

kyrnes melk eller å dumpe storfekjøttet? Eller 
finnes det en annen side av saken? For å få 
svar på det reiste jeg til Småland, til et sted 
der storfeet allerede er borte. Der får vi en 
forsmak av hvilken effekt vi kan få dersom 
mange nok forbrukere kutter ut storfekjøtt  
og melkeprodukter. 

Steindødt. Slik kan synet som møter meg 
beskrives med ett ord. Jeg kikker inn i et fjøs 
som ligger ett par steinkast fra Kalmarsund.  
I dette fjøset forsvant kyrne allerede på 

50-tallet. Inne i fjøset er det bekmørkt. Luften 
står stille. Vinduene er i gjenspikret. Alt mulig 
slags skrot har samlet seg opp i båsene hvor 
kyrne engang stod, i den delen av året som de 
ikke gikk ute på beite. Nå troner en toalettstol  
i et hjørne. Et par oljetønner holder vakt ved 
døren. Ellers er fjøset en ganske godt bevart 
tidskapsel i tømmer.

Stedet er en fysisk påminnelse om en tid 
da det fantes melkekyr nesten over alt. På 
slutten av 1940-tallet var det kyr på 300 000 
gårder i Sverige. I dag finnes bare omlag  

Den 26.12.19 ble det publisert en artikkel i Smedjan
Smedjan er tenketanken Timbros eget nettmagasin som driver meningsdannende journalistikk fra et markedsliberalt perspektiv.  
Denne artikkelen viser til Sverige og svensk storfehold. Men det aller meste kan likestilles med Norge. Vi har også et unikt  
kulturlandskap, utfordringer med gjengroing, forbrukere som oppfordres til å kjøpe mindre kjøtt og melkeprodukter.  
Hva skjer om en legger ned storfeholdet i Sverige, eller Norge?

Av Edvard Hollertz er landbruksøkonom og 
en av skribentene i Smedjan

Å drepe et landskap
Foto: Marit Gllærum

Vi oppfordres stadig til å velge bort kjøtt, både til hverdag og til fest, men følges oppfordringen  
kan det få katastrofale følger. Forsvinner svensk storfe trues de svenske naturbeitene, som er noen 
av verdens mest artsrike marker og et kulturlandskap som mennesker har tatt vare på i tusenvis av år. 
Samtidig er klimaargumentet vaklende for at vi skal velge vekk mat fra svenske storfe.
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1 prosent igjen. En av grunnene til at kyrne har 
blitt borte er at gårdene generelt sett har blitt 
færre, mens de gårdene som er igjen har blitt 
større. Det er et typisk uttrykk for det som 
innen økonomien kalles stordriftsfordeler. Men 
om flertallet av forbrukerne velger vekk kjøtt 
og melk fra Sverige risikerer en at enda flere 
gårder legges ned. Da blir det bare bygningene 
igjen, slik som ved Kalmarsund. 

Dette fjøset har knop og dører som er 
svarte av tjære. Yttertaket som en gang var 
tegelstein har med tiden blitt erstattet med 
billigere plater. Utenfor brer landskapet kjent 
fra Astrid Lindgrens barnebøker  seg ut. Det 
typisk smålandske. Det er den typen enger 
som lille Ida, altså Emil i Lønnebergets søster, 
danser gjennom når sommeren kommer. I sin 
sommervise forkynner Ida at det er hun som 
gjør så blomstene blomstrer, det er hun som 
gjør hele kuhagen grønn

Eller, rettere sagt: En gang i tiden så land-
skapet ut som i Astrid Lindgrens filma tiserte 
historier. Det har jeg bildebevis for, om enn i 
gråskala.Det var omtrent på 50tallet, på 
samme tid som storfeet forsvant. Da opp hørte 
beitingen. Etter det fikk landskapet vokse 
uforstyrret. Og alle vet hva som skjer med 
gress som får vokse uforstyrret. Gresset blir 
fort viltvoksende. Mot sensommeren er det en 
nesten umulig oppgave å klippe det ustelte 
gresset. 

Og så har det stått slik i 70 år. Da har det 
blitt gjenngrodd i busker og trær.  Ingen 
gressklipper fikser det. Når jeg forsøker å ta 
meg gjennom det som engang var en beitet 
hage, så sliter jeg. Det er ingen dans på roser. 
Det er utelukket med noen dans gjennomland-
skapet for lille Ida, akkurat som mine forsøke 
på å ta seg med verdighet gjennom området. 
Turen minner mer om Livingstones tur gjen-
nom jungelen, men jeg mangler machete.

Det er masse store trær som nå har erobret 
hagen. Kronene deres sluker glupsk det meste 
av lyset, men det virker ikke som om det 
bekymrer buskaset på bakken nevneverdig.  
Tornebusker som stikker og slue kvister stiller 
seg freidig i vegen for meg, tiltros for at de er 
nakne uten sine blader. Kvist og kvas klynger 
seg til mine armer og bein. Mens jeg går 

gjennom «jungelen» kommer jeg til å tenke på 
et bilde som Lantbrukarnas riksförbud, LRF, 
har brukt for å vise verdien av bønder og deres 
beitende dyr. Bildet viser en grusveg hvor den 
ene siden av vegen er et åpent, beitet kultur-
landskap. På den andre siden reiser det seg en 
grønn vegg av unge løvtrær. Der skogen har 
begynt å etablere seg forsvant beitedyra for 12 
år siden. Lengre tid enn det trengs ikke for at 
et landskap skal forandres helt- og et mang-
fold av arter død.

Et økosystem robbes
Uten storfeet blomstrer ikke lengre blomstene. 
Busker, trær og tykt gras brer seg ut isteden. 
De små skjøre blomstene og urtene har ikke 
en sjanse – de er avhengig av at kyrne eter 
gresset – eller at mennesket slår det ned slik 
det alltid har vært gjort. Uten artsrikdommen 
blant plantene, forsvinner insektene som er 
mat for fuglene. Forsvinner beitedyra robbes 
et helt økosystem! Fordi engene og beitemar-
kene er fulle av rødliste arter og har et biolo-
giskmangfold på linje med tropiske skoger, er 
det brutale tap det er snakk om. Mangfoldet 
av arter dør. Det er slik det svenske kulturland-
skapet endres når beite dyra ikke kommer. 

Det finnes statistikk som viser hvor gjen-
nomgripende forandringene har vært. Knapt 
en tredjedel av det areal som ble beitet i 1927 
er fremdeles beitet i dag .Over en million 
hektar beitemarker er forsvunnet i Sverige.  
I dag finnes det bare 456 000 hektar beite-
marker igjen i Sverige. De områdene som 
fortsatt finnes er umistelige biologiske skatter. 

Med det utgangspunktet er det forstålig 
hvor vanskelig det er for forbrukerne i dag  
å gjøre opplyste matvalg. Det er et villniss!  
Å velge vekk kjøtt og melk påvirker så mye 
mer enn de så ofte omtalte utslipp av vekst-
husgasser. Om etterspørselen etter svenskt 
storfekjøtt og meieriprodukter forsvinner så vil 
landet gro igjen. Det får så en rekke effekter 
for det biologiske mangfoldet, kulturlandksa-
pet, globale matvarekjeder, livskraftige bygder 
samt utslippet av drivhusgasser.

At det ikke finnes noe enkelt og «rett frem 
svar» kræsjer med det budskapet vi påprakkes 
om at vi må kutte ut melk og kjøtt for plane-

tens skyld. Det påståes ellers å være så lett å 
gjøre det rette, det har vi jo fått høre de siste 
årene. Og det som alle lener seg på, er utslip-
pet av drivhusgasser. I klartekst handler det 
om at storfe fiser og raper. 

Produser melk og kjøtt!
Men hva vet vi da om hvor mye drivhusgasser 
dyrene i Sverige slipper ut? Per Bodin, miljö-
samordnare på Jordbruksverket, ga ferske tall 
på et nylig avholdt seminar på Kungliga skog 
– och lantbruksakademiem, KSLA. Globalt 
står animalskproduksjon – det vil si verdens 
husdyrhold (alle husdyrslag) – for 16 prosent 
av de totale drivhusgassutslippene. Drøvtyg-
gerne, som storfeet hører til,står i sin tur for 
den største andelen av disse utslippene; om 
lag 10 prosent. Først og fremst handler det 
om metangass fra drøvtyggerfordøyelsen.

Metan fra storfe er i atmosfæren i ti år og 
brytes senere ned til CO2, som i dette tilfellet 
inngår i et naturlig kretsløp med planter. Her er 
det også en vesentlig forskjell til metan og 
CO2 som oppstår via forbrenning av fossile 
kilder. Den CO2 som er bundet opp i planter 
frigjøres når planten visner om høsten – det er 
et kretsløp som skjer med eller uten kyr. CO2 
som er lagret i fossilt brensel er bare lagret der 
og ville ikke bli frigjort uten at dette ble for-
brent. Derfor blir det feil å sette dyrenes 
utslipp opp mot for eksempel bilers klima-
påvirkning. 

Det blir definitivt ingen trendy belgvekster 
på områdene det i dag høstes dyrefôr. 

De globale forskjellene i klimaavtrykk er 
også store. Mjølk og storfekjøttproduksjonen  
i Europa har det minste avtrykket i verden. 
Bryter man ned statestikken ytterligere 
 plasserer Sverige seg blant de landene med 
aller lavest avtrykk. I virkelige tall så dreier det 
seg om at 1 kg storfekjøtt, uten ben forårsaker 
et utslipp på 23-39 kilo drivhusgasser.Noen 
beregninger fra FAO viser at svenskt storfe-
kjøtt har om lag 60 prosent lavere klimautslipp 
enn verdensgjennomsnittet. Lignende tall har 
en for melk sammenlignet med verdensgjen-
nomsnittet. Og sammenlignet med EU har det 
svenske storfekjøttet 25 prosent lavere 
klimapåvirkning. 

www.nessemaskin.no
Tlf. 57 69 48 00

Blå gjennomsiktig bøtte med 
nytt ”låsbart” oppheng.

Klauvboks Hovudlås

For mjølkeku! Enkel montering 
på fanghekken. 

Gjer arbeidet lettare og sikrare.

Kalvebøtte

Kr 99,- 
eks mva.

❯❯❯
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Det burde være et klima og miljømål å produsere mer kjøtt 
og melk i Sverige, for å ta markedsandeler globalt eller i 
hvertfall for å sikre at det kjøtt som konsumeres i Sverige er 
svenskt. Det er er resinement som også får støtte fra forsker-
siden, i en nylig publisert forskningsrapport fra FN. Verdens 
naturforn WWF har dessuten i sin siste Kjøttguid (5/11) 
oppfordret forbrukerne til å spise mindre kjøtt, men det som 
spises bør være svensk. WWF slår også et slag for at svenske 
mejerier bør ta tilbake tapte markedsandeler. 

Beitemarker binder CO2
Beregningene av klimautslipp mister dessuten en del posi-
tive effekter av storfekjøttproduksjon Når storfe beiter så 
binder beitemarkene CO2. Mange steder i verden går dyrene 
så tett  – så kalte feedlots, at gresset forsvinner og beitene 
blir leire og møkk. Slik er det ikke i Sverige. Her er det vanlig 
med store beiter der dyrene streifer fritt. Beite dyr på natur-
beitemarker (utmark) kan derfor bidra til å kompensere for 
20 – 60 prosent av sine utslipp. 

Den tekniske utviklingen har til og med gjort det mulig å 
ytterligere redusere kyrnes klimapåvirkning. Om en tar vare 
på storfeets gjødsel kan det lages biogass av dette. På den 
måten kan en hindrer en del av drivhusgassene fra dyra å 
lekke ut i atmosfæren. Biogass kan dessuten erstatte en del 
fossilt brennsel. En kus gjødsel i løpet av et år kan gi nok 
biogass tilsvarende 440 mil bilkjøring. 

Kyrne kan altså gi både drivstoff og mat. Og at opprinnel-
sen til det hele er gress, som menneskene ikke kan nyttegjø-
re seg direkte, gjør dette til et godt ressursforvaltnings 
synspunkt.  Skjer dette i Sverige får vi dessuten effekten av 
kjøttet deler klimaavtrykk med melkeproduksjonen, ettersom 

det ofte er den samme kua som står for begge produksjoner. I dag er omkring 60 
prosent av det storfekjøtt som produseres i Sverige fra melkebesetninger. 

Uten dyra tar skogen over
Alternativet til å ha husdyr på svenske gårder er dårlig, om vi skal diskutere 
ressursutnyttelse og selvforsyning. For hva skjer om de gårder som har kjøtt og 
melkeproduksjon i dag legges ned? I de aller fleste tilfellene vil det bli som på 
gården i Småland – skogen tar over. Enten så gror landskapet igjen, eller så 
plantes det gran. Egentlig så er det siste alternativet det mest sannsynlige ut fra 
økonomiske kalkyler.

De åkre som det i dag dyrkes og slåes gress som fôr til dyra, vil ofte ikke egne 
seg for kornproduksjon økonomisksett. Det blir definitivt ikke noen trendy bønner 
på de skiftene der det høstes dyrefôr. Store kostnader med maskininvesteringer 
høyner terskelen for omstilling. 

De naturbeitemarker som storfeet holder åpne i dag er ikke bare biologiske 
skattekammer, men også kulturhistoriske gullgruver. 

Vi må huske at et få tall av melkebrukene og storfekjøttprodusentene holder til 
på de fruktbare slettene for eksempel i Skåne eller Östergötland. De er i det små 
kupperte landskapet som mange anser for å være typisk svenskt. Dette er en 
landskapstype som er en salig blanding av åkrer, hager, skoger og sjøer. Små 
daler med åkrer skjærer gjennom landskapet. Her og der ligger det små åker-
holmer , der store løvtrær får strekke seg. På høydene rundt omkring er det 
bartrærne som dominerer. En elv kan slingre seg gjennom landskapet på sin 
leten etter en sjø. Det er et landskap som er perfekt for beitende storfe

Åkrene i dette landskapet gir ikke kornavlinger som på de store slettene. Men 
når det kommer til å dyrke gras – som dyra kan ete – er åkrene her konkurranse-
dyktige. Dyrene på sin side, kan beite de trekledde markene, som ofte domineres 
av noen store lauvtrær. 

Naturbeitemarkene som dyra beiter gjennom sommeren vil knapt nok ha noen 
alternativ verdi om storfeet forsvinner. Småfeproduksjonen sliter med dårlig 
lønnsomhet. Om lag 70 prosent av lammekjøttet importeres. Muligens kan hester 
ta over noe av beitet, samtidigt som det markedet snart bør være mettet. Allerede i 
dag er det flere hester enn melkekyr i Sverige. Og problemet med hesten – ut fra et 

AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLENKLIMA

GLATT SPALTEPLANK?
Vi har spesialutstyr for sklisikring av 
spalteplank og åpne skrapearealer.

Vi tar oppdrag over hele landet!

STRAND MASKIN AS
2648 Sør-Fron. 970 75 405  post@lauvaasen.net

Foto: Marit Gllærum

Foto: Marit Gllærum
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Eksperter på gjødselhåndtering

TØRRGJØDSELSPREDERE
Optimalt resultat med riktig utstyr

Unike løsninger - Effektiv i bruk - Driftssikker

 - 3 års garanti

 - Mange utstyrsmuligheter

 - Lang levetid

 - Solid konstruksjon

 - Lite vedlikehold

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

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 

KLIMA

strikt forsyningsøyemed, er at de så å si aldri 
havner på tallerkenen. Folk liker hester, men 
som «Kalle dussins karoliner» vil de ikke spise 
dem. Dessuten er det en risiko for at hestekjøtt 
kan inneholde medisinrester. Vi vill bo i kornas 
landskap

Det finnes til og med en kulturhistorisk 
dimensjonsom kan kobles til melke og kjøtt-
produksjonen i landet. De naturbeitemarkene 
som storfeet holder åpne i dag er ikke bare 
biologiskeskattekammere, men også kulturhis-
torske gullgruver. 

Den gamle svenske musikken er delvis 
bondens. Allerede om våren begynner forspillet 

til sommeren og det livet som utspiller seg i 
enger og hager. På Valborgsaften stemmes 
det opp til «Längtan till landet». Teksten er et 
frieri til beitedyras landskap. Og slik fortsetter 
det. Når det er tid for skoleavsluttniger høres 
tonene til «I denna ljuba sommartid»- der 
engens blomster lovprises. Jag trivs bäst i 
öppna landskap, nära havet vill jag bo», skråler 
Ulf Lundell i låten som er så populær at den 
kalles en alternativ nasjonalsang. I den popu-
lære salmen «Den blomstertid nu kommer»  
lovprises de vakre blomsterengene. «Uti vår 
hage» er et fråtseri i jordens flora. 

En annen hyllningssang til det biologisk rike 

kulturlandskapet ble gitt i skriftlig  form, av 
biolog og forfatter Stefan Edman. I Dagens 
Nyheter skrev han svært oppmerksomt om 
engene og hagene; «De är vårt melankoliska 
barrskogsrikes ljusa ögon, myllrande av växter, 
kryp, insekter, fåglar. De är poeternas, folk-
visornas och konstnärernas landskap. De ruvar 
på tusen år av svensk historia, på myter, 
legender, religion.»

Det er dette rike landskapet vi forbrukere 
oppfordres til å velge bort, når vi skal slutte  
å kjøpe svensk kjøtt og mjølk. Uten kyrne 
finnes ikke landet av melk og honning.
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Norsk Simmentalforening  |  Følg oss på Facebook  |  e-post: bengvest.online.no

  Se oksekatalogen til TYR for fl ere interessante seminokser fra Simmental!

Hvorfor Simmental?
• Lette kalvinger
• Høy melkemengde
• Høyest avvendingsvekter
• Høye 365 dagers vekter
• Naturlig kjøttmarmorering
• Høy slaktevekt
• Høy slakteklasse
• Meget god fruktbarhet
• Populær i alle typer krysningsavl
•  Lett handterlige dyr med et rolig temperament
•  Beste kjøttferase på å utnytte norske beiteressurser

Simmental – kjøttferasen med 
naturlig allroundegenskaper

•  Beste kjøttferase på å utnytte norske beiteressurser

naturlig allroundegenskapernaturlig allroundegenskaper

Bruk av Simmental avlsokser og semin har hatt en formidabel økning i krysningsavl de siste åra. Simmental har genetisk de beste forutsetninger for å tilfredstille både avler og forbrukers krav til bærekraftig storfekjøttproduksjon i et klima tilpasset landbruk.

Simmental kan gjennom testa og avkomstgranska Simmental kan gjennom testa og avkomstgranska 
seminokser tilby genetikk med god sikkerhet for allround- seminokser tilby genetikk med god sikkerhet for allround- 

egenskaper på fødsel, produksjon og moregenskaper.egenskaper på fødsel, produksjon og moregenskaper.

Fødselsindeks: 102
Produksjonsindeks:127
Morindeks: 88
Totalindeks: 123

Fødselsindeks: 108
Produksjonsindeks: 108
Morindeks: 109
Totalindeks: 114

Ny norsk eliteokse
Ny norsk eliteokse

73102 Jagermeister P av Hovde 73110 Kevin P av Morken



SMÅNYTT

Klimakur 2030 
Klimakur 2030 ble lagt frem 31.01.20, og her er det spesielt kost-
holdstiltaket som sjokkerer. Tiltaket Overgang fra rødt kjøtt til plante-
basert kost og fisk (heretter kalt kostholdstiltaket) gir utslippsreduk-
sjoner fordi sammensetningen av norsk jordbruksproduksjon endres 
når forbruker endrer kostholdet i retning av mat med lavere klima-
avtrykk. Dersom kostholdstiltaket utløses slik det er beregnet her, vil 
konsekvensene for jordbrukssektoren være betydelige. Ammeku-
produksjonen vil bli hardest rammet, med en nedgang i antall dyr 
pånesten 70 prosent sammenlignet med dagens produksjon. Samtidig 
forutsettes det en økning i produksjon av frukt, grønt og korn. For noen 
vil endring i relativ lønnsomhet føre til at man legger om til korn/
grønnsaker i den grad arealene kan benyttes til dette. Store deler av det 
grovfôrbaserte husdyrholdet foregår i deler av landet der de klimatiske 
forholdene umuliggjør slik omlegging i dag. I disse  områdene vil det 
være sannsynlig at en betydelig andel av driften avvikles. Selvsagt kan 
ikke TYR sitte i ro og se på dette. Den 04.02.20 ble det sendt ut en 
pressemelding til alle store aviser, NRK og TV2. Det er også sendt ut en 
kronikk fra vår styreleder. Det er gledelig å se at både en del politikere 
fra ulike partier og miljøværnorganisasjoner sier at nok er nok, nå må 
en slutte å legge skylda for klimautfordringene på drøvtyggerne. 
Norges Bondelag jobber også med saken og Sigrid Hjørnegård i Bonde-
laget svarer TYR med følgende. «Bondelaget mener at klimaavtalen og 
ikke minst klimaplanen som skal vedtas på representantskapet i mars, 
blir vårt viktigste «motsvar». Vi skal kutte utslippene fra norsk jordbruk i 
hht avtalen (som tilfeldigvis også er 5 mill. tonn), men med andre tiltak 
enn å redusere produksjonen av rødt kjøtt.

Årets bokstav er P
Årets bokstav er P – så til kommende testomgang regner vi med  
å finne både Pavarotti, Pèle og Pierce blant de påmeldte.

Prisjusteringer for 2020
Styret i TYR har vedtatt justering i priser på våre tjenester gjeldende  
fra 1. januar 2020. Justeringen tilsvarer utvikling i konsumpris indeks 
beregnet fra forrige prisjustering. Enkelte priser er ikke justert siden 
2014 og får dermed en tilsvarende utvikling tilsvarende konsumpris-
indeks i hele perioden.

Nye priser er som følger:
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Berekraftig kornproduksjon  
i møte med klimaendringar

I prosjektet «Klimarobust landbruk» (finansiert 
av Oslofjordfondet, Vestfold og Telemark 
fylkeskommunar og Fylkesmannen i Vestfold 
og Telemark) har Meteorologisk institutt og 
Telemarksforsking studert korleis kornproduk-
sjonen i Vestfold og Telemark kan styrkast  
i møte med klimaendringar. 

Klimaendringar påverkar det norske land-
bruket både positivt og negativt. Det blir lengre 
vekstsesong, men òg meir nedbør og meir 
ekstremvêr. Auka temperatur gir muligheiter 
for større avlingar, men òg for nye skadevalda-
rar. Meir nedbør kan få svært ulike følgjer 
avhengig av når på året auken kjem. Mykje 
regn vår og haust kan skape problem under 
såing og innhausting. Meir intens nedbør kan 
gjere skade på både jord og avlingar, og lengre 
periodar utan nedbør kombinert med høge 
temperaturar og auka fordamping kan gi tørke. 
Verknadene av klimaendringane på landbruket 
er komplekse, og for å lære meir er det 
naudsynt å sjå meir i detalj, både på klima-
endringar i ulike regionar, og på korleis dei 
verkar inn på einskilde vekstar. 

Meteorologisk institutt har utarbeidd 
klimaindeksar for kornproduksjon i Vestfold 
og Telemark og sett på historiske og fram-
tidige endringar i desse. Indeksane skal hjelpe 
kornprodusentar med å forstå kva dei har i 
vente, tilpasse seg eit endra klima og føre-
bygge avlingstap.

Den globale oppvarminga som no skjer 
fører til varmare klima i Vestfold og Telemark. 
Som følgje av auka temperatur, er den 
 termiske vekstsesongen berekna å auke  
med omkring ein månad i jordbruksområda  
i Vestfold og Telemark. Dette gir òg ei auke  
i talet på vekstgraddagar.  

Det kan sjå ut som vi kjem til å få mindre 
sommarnedbør i områda der det i dag blir 
dyrka korn. Dette gir auka risiko for tørke, 
særleg når det samtidig blir varmare slik at 
fordampinga aukar. Våren kan bli våtare enn 
no, og hausten tørrare.

Dei to ekstremåra vi hadde i 2017 og 2018 
er eksempel på at det framleis vil vere store 
variasjonar frå år til år.

Basert på intervju med ti kornprodusentar 
er fem viktige tiltak for å gjere kornproduk-

Vi har store klimaendringar i vente, som vil få store konsekvensar, ikkje minst for landbruket. 
Korleis kan landbruket tilpasse seg desse endringane og likevel halde fram med å produsere 
nok mat, på ein berekraftig måte?

Av Ingvild Haugen og Solveig Svardal, Telemarksforsking
Inger Hanssen-Bauer og Reidun Gangstø Skaland, Meteorologisk Institutt

sjonen meir klimarobust: (1) ta vare på og 
styrke jorda, (2) spreie og redusere risiko  
ved mellom anna å dyrke fleire ulike vekstar, 
(3) få gjort rett jobb til rett tid, (4) vidareutvikle 
lokal kunnskap og (5) styrke kornøkonomien, 
for å sikre likviditet til nødvendige investe-
ringar i bl.a. maskinar, lager og tørker.

Den praktiske tilpassinga som blir gjort 
stemmer langt på veg med det forskarar 
tidlegare har peika på som nødvendig. 

Norske landbruksmiljø, dei som driv 
konvensjonelt inkludert, er meir opptatt av 
jordhelse og det å ta vare på og bygge jorda, 
enn på lenge. Grøfting og vatning, og ikkje 
minst karbonfangst i jord, bruk av vekstskifte 
og tilpassa val av vekstar og jordarbeids-
metodar har fått aukande interesse.

Samtidig som vi byggar ny kunnskap, om 
jord og om klima, kan vi bruke den kunn-
skapen vi allereie har i større grad og på andre 
måtar enn før. Kanskje kan vi kombinere 
jordkart og tilpassa klimaindeksar, og sjå 
finmaska norske produksjonsareal med nye 
auge. Kanskje kan kombinasjonen av jord- og 
klimadata hjelpe oss til å oppdage nye nisjar, 

Foto: A
nne K. Ingvoldstad
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982 17 880 : kih@linkbetong.no : www.linkbetong.no

Betongspalter til 
storfe og gris.

PVC dører og vindu  
til landbruksbygg

Blomsterkasser og 
betongmøbler til 
utomhus anlegg.

tenke nytt om kva som lønner seg å produsere kvar, og korleis. 
 Kanskje kan eksisterande kunnskap, kombinert og presentert på ein 
ny måte, bidra til å auke den norske sjølvfor syninga, styrke matsikker-
heita, og svare på matforbrukstrendar som etterspør meir, særleg 
vegetabilsk, mat på lokale ressursar. Klimaendringar bidreg til at 
optimal ressursbruk i dag og i framtida, kanskje er annleis enn før. 

Landbruket må lære å utnytte dei positive og førebygge eller tole 
dei negative effektane av klimaendringar. Då trengs kunnskap om kva 
klimaendringar inneber for landbruket, ideelt sett tilpassa ulike produk-
sjonar og lokalområde, og eit verkemiddelapparat som stimulerer til 
god agronomi og berekraftige prioriteringar økonomisk, sosialt, og 
miljømessig. Verkemidla i jordbrukspolitikken nasjonalt og regionalt 
må tilpassast for å støtte tiltak som rustar matproduksjonen i møte 
med eit endra klima, og som premierer produksjonsmåtar som speler 
på lag med naturen og bruker dei lokale ressursane best mogeleg. 

Landbruket treng meir, tilpassa og tilgjengeleg kunnskap om  
jord og arealbruk, vêr og klima. Slik kan bøndene halde fram med  
å  produsere god og næringsrik mat på norske ressursar.

Les meir i prosjektrapporten:
Prosjektrapport:
Ingvild Haugen, Inger Hanssen-Bauer, Reidun Gangstø Skaland, 
Mari Engh og Solveig Svardal (2019): Kornproduksjon i møte 
med klimaendringer. Et mer klimarobust landbruk i Vestfold  
og Telemark. TF-rapport 491.
(Kan lastast ned frå www.telemarksforsking.no)
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IMPORTØR

ANERKJENTE PRODUKTER SOM
GIR DEG TOPP FÔRKVALITET

SE VÅRE NYE  NETTSIDER WWW.FORSENTRALEN.NO

Den klassiske filmen 
for proffesjonelle 
brukere

For ekstreme oppgaver, 
både for rund- og 
firkantballer

Gir kostnadseffektiv 
og tidsbesparende 
innpakking

Sterkere og lengre 
høyteknologiske
7 lagers filmer 



Friskere kyr gir lavere klima utslipp

Globalt står husdyrhold for nesten 15 prosent 
av de menneskeskapte klimautslippene, mens 
seks prosent av de norske utslippene stammer 
fra husdyr. Storfe har de største utslippene. 

Med et varmere klima kan nye smittestoffer og 
infeksjonssykdommer komme inn i norske 
husdyrbesetninger. Sykdommer vi har utryddet 

kan også komme tilbake. Dette er en kjent 
problemstilling. Noe det har blitt snakket 
mindre om, er at sykdom på produksjonsdyr 
bidrar til å øke klimautslippene.  

– Logikken er ganske enkel. Når en andel av 
dyra er syke, går produktiviteten ned og vi 
trenger flere dyr for å produsere samme 
mengde kjøtt eller melk. Da går utslippene 
opp. Det finnes en del forskning på denne 
sammenhengen internasjonalt. Men vi 
 mangler detaljkunnskap om hvordan dyre-
sykdommer påvirker klima under norske 
produksjonsforhold, sier Blystad Klem.

En beregningsmodell utviklet av Verdens 
Matvareorganisasjon (FAO) viser at sykdom 
som gir fem prosent økning i dødelighet hos 
dyra gir 22 prosent høyere utslipp og samtidig 
25 prosent lavere proteinproduksjon. Ved en 
sykdom som fører til 10 prosent dårligere  
fruktbarhet, får man 4,4 prosent økte utslipp 
og 9,7 prosent lavere produksjon. Dette er 
basert på modellering gjort på kombiku for 
melk og kjøttproduksjon.

En studie fra Storbritannia har sett på klima-
effekten av ulike sykdommer og rangert dem. 
Infeksjon med salmonella og paratuberkulose 

– I årene som kommer trenger vi å forske mer på hvordan sykdom hos norske husdyr påvirker 
 klimaet, sier Thea Blystad Klem. Hun er fagansvarlig for drøvtyggere ved Veterinærinstituttet.

Tekst og foto:Tom Haavardstun, 
 Veterinærinstituttet
Konsulent, Kommunikasjon og 
samfunnskontakt

Thea Blystad Klem undersøker kalv.
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Friskere kyr gir lavere klima utslipp
er på henholdsvis 2. og 3. plass, og på toppen finner vi bovin virusdiaré 
(BVD). I perioden sykdommen har full effekt gir den ifølge studien en 
økning i klimautslippene på over 110 prosent.

I Norge ble det fra midten av 90-tallet lagt ned en betydelig innsats  
fra forskning, næring og forvaltning for å bekjempe BVD fra norske 
storfe-besetninger, og 2006 ble sykdommen regnet som utryddet.  
Ser vi på klimautslippene fra drøvtyggere i Norge samme periode  
er det også her en betydelig nedgang.

–Vi har ikke noe vitenskapelig grunnlag for å si at det er en direkte 
sammenheng her, men sammenholder vi med studien fra Storbritannia 
som viser hvor store utslag BVD har på klimautslipp, er det ikke 
urimelig å tenke at utryddelsen av BVD kan ha bidratt til nedgangen  
i utslipp fra norske kyr, sier Klem.

En av de få norske studiene som har sett på sammenhengen mellom 
klimautslipp og dyresykdom under norske forhold viser at forebygging 
av mild jurbetennelse (subklinisk mastitt) vil gi en reduksjon av klima-
utslipp på 3,7 prosent og økt produksjon og effektivitet i form av blant 
annet økt melkeproduksjon, og lavere fôrutgifter. 

– I årene som kommer håper vi å kunne finne ut mye mer om 
 sam men  hengene mellom infeksjonssykdommer hos produksjonsdyr 
og bærekraft under norske forhold. Her er det ikke bare sykdom og 
klima vi trenger å vite mer om, men også de økonomiske effektene  
av sykdom. En internasjonal studie viser at et tiltak for å redusere 
klima utslipp i storfeproduksjon også gir en direkte økonomisk gevinst. 
Også på disse sammenhengene har vi kunnskapshull når det gjelder 
norske forhold, avslutter Blystad Klem.

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 068Thea Blystad Klem får god kontakt med kalvene.
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Det er snart tid for å søke produksjonstilskudd. Fristen er 15. mars 2020, 
med telledato 1. mars 2020. I Storfekjøttkontrollen ligger det en rapport 
som kan brukes som grunnlag ved utfylling av søknaden. Den kan også 
tas ut i PDF-format. Du finner den under Rapporter > Produksjonstil-
skudd. I rapporten fyller du inn telledato og klikker Søk, du får da en 
oversikt som viser antall dyr i de ulike kategoriene pr. angitt dato. Amme-
kyrne skilles på de med kalving siste 15 månedene og de uten kalving 
siste 15 månedene. Tallene i blå skrift kan du klikke på for å få en liste 
over individene som ligger bak tallet. Dette kan være til hjelp dersom du 

mistenker at det er avvik mellom faktisk antall og antall i Storfekjøttkon-
trollen.

I noen tilfeller har man kyr i besetningen som har kalvet de siste 15 
månedene, men hvor kalvingen ikke er registrert i Storfekjøttkontrollen. 
Dette kan for eksempel være tilfellet ved kjøp av mordyr fra besetninger 
utenfor Storfekjøttkontrollen. På rapporten finner du disse under 
Ammekyr > «Kyr uten kalvingsregistrering i Storfekjøttkontrollen», gitt 
at du har vært inne på dyrets individkort og angitt antall kalvinger ved 
innmelding.

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

NYTT FRA STORFEKJØTTKONTROLLEN
www.animalia.no

Årsoppgjør
Når regnskapet for 2019 skal avsluttes trenger regnskapsføreren en del 
tall og dyrestatus. I Storfekjøttkontrollen finnes det en rapport som heter 
Årsoppgjør. Denne henter frem aktuelle tall om ulike dyregrupper ved 
årets start, endringer gjennom året og status ved årets slutt.  

 
 
Den er ideell å sende til regnskapsføreren, og du finner den under 
Rapporter > Årsoppgjør.

Husk å søke om produk sjonstilskudd 15. mars

❯❯❯
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Gjør overgangen til 
beite enklere

Unik
pellets-
størrelse

• Formel Grov er sesongvare 
 Kan bestilles fra 10 februar
• Bestillingsfrister: 
 1. april og  1. mai
 For bestilling kontakt 
 Kundetjenesten på 
 telefon 72 50 50 50

 Slik bestiller du:Formel Grov har unik pelletsstørrelse 
og er spesielt god egnet for å fôres 
direkte på bakken. Optimal mjølke-
produksjon på våren er avgjørende for 
å få god tilvekst på lam og kalv. Ved å 
bruke Formel Grov som støttefôring 
ute vil overgangsfôringa gå enklere. 

Felleskjøpet Agri • Tlf.: 72 50 50 50 • www.felleskjopet.no

FORMEL Grovfor storfe 210x297.indd   1 16.01.2020   12.38
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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 

Foto: Marit Glærum

NYTT FRA STORFEKJØTTKONTROLLEN
www.animalia.no

Årsrapporter
Årsstatistikken for 2019 er beregnet, og gjennomsnittstallene for 
Storfkjøttkontrollen finner du nå i årsrapportene. Storfekjøttkon trollen 
har to årsrapporter, en for ammeku og en for slaktedyr. Rapportene er 
nyttige for å oppsummere året og sammenligne egne resultater med 
landsgjennomsnittet. 

I Årsrapport slakt finner du oppsummering av årets slakteresultater, 
delt inn i kategoriene innkjøpt og egenfødte dyr, samt ulike raser. 
Tallene er sammenstilt med gjennomsnittet for alle dyr av den aktuelle 
slaktegruppa og rase i Storfekjøttkontrollen. 

I Årsrapport ammeku finner du tall for blant annet fruktbarhet, 
produksjon og tilvekst i din besetning, sammenstilt med 
gjennomsnitts tall for hele Storfekjøttkontrollen. Det lages en rapport 
for hele besetningen samt en rapport per rase (for raser med mer enn 
fem mordyr).

Ønsker du nærmere forklaring på hva tallene betyr? Trykk på Hjelp 
når du står inne  
i rapportene. Da sendes du over til bruker veiledningen.

Avlsverdiberegning
Neste avlsverdiberegning i 2020 gjennomføres i april. Frist for registre-
ring av data som skal være med er innen utgangen av 31. mars.  
Husk å legge inn alle vekter og kalvinger.

Registreringsfrister!
Husk at kalver skal meldes inn enten i Storfekjøttkontrollen eller  
i Husdyr registeret innen sju dager etter at dyret ble merket. Kalver 
må merkes før de forflyttes, og senest 20 dager etter fødsel. Ved 
kjøp og salg er fristen for å rapportere inn forflytningen sju dager. 
Det er viktig at disse fristene over holdes!



Vi garanterer gode resultater!

2072 Dal | www.furuseth.no | E-post: furuseth@furuseth.no | Tlf: 63 97 70 10
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Bli med på storfelaget hos Furuseth

Vi tilbyr rådgivning:

 : som gir optimalt utbytte i produksjonen av storfekjøtt
 : som er fremtidsretta for spesialisert storfekjøttproduksjon
 : som gir god lønnsomhet på fôring av storfe

 : med fôrplaner tilpassa DIN produksjon

 : for optimalisering av hele driftsopplegget

Kontakt oss for mer informasjon:

RÅDGIVER : Tore Nilsen ✆	 991 24 530 ✉ tn@furuseth.no

RÅDGIVER : Henning Holmøy ✆	 924 81 761 ✉ hh@furuseth.no

INNMELDING :  ✆	 900 92 135 ✉ innmelding@furuseth.no

På grunn av økt salg og underdekning  
av storfe har vi behov for mer storfeslakt
 
Furuseth AS ønsker å bidra til økt lønnsomhet for våre leverandører.  
Vi bistår med rådgiving, livdyrkjøp/salg, returslakt, beitekjøring, storfe
kjøttkontroll og konkurransedyktige betingelser. Dette sammen med vår 
fleksibilitet og gode service mener vi vil gjøre at nåværende og fremtidige 
leverandører vil velge oss som mottaker av storfeslakt.

Ta kontakt, vi svarer!

Vi betaler inntil 2 kr mer pr kg enn våre konkurrenter.
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Lette raser Tunge raser

Type vektlegging -> Økonomisk Politisk Økonomisk Politisk

Egenskap Hereford,  
Tiroler

Angus Charolais, 
Limousin, 
Simmental

Fødselsforløp kvige ÷15,40 140 (280) 280 ÷17,25 140 (280)

Fødselsforløp ku ÷15,40 280 280 ÷17,25 280

Fødselsvekt ÷              0,43 0 0 ÷0,51 0

200 dagers vekt direkte 8,05 1 1 7,80 1

365 dagers vekt 16,85 1 1 16,79 1

Slaktevekt 39,60 1 1 43,72 1

Slakteklasse 203,48 1 1 274,58 1

Fettgruppe ÷191,99 1 1 ÷131,40 1

Kalvingsevne kvige ÷   15,40 140 (1) 1 ÷17,25 140 (1)

200 dagers vekt mor 8,05 10 10 7,80 15

AVLSFORSKERENS HJØRNE Katrine Haugaard

Endringer i vektlegging av indeksene
I juni 2019 ble det som kjent gjort en del 
større endringer i avlsverdiberegningen. Som 
en naturlig konsekvens av denne endringen, 
samt etter ønsker fra raselagene, ble det i 
høst gjort en vurdering av vektleggingen av 
indeksene. Flere alternativer ble vurdert av 
forskningsavdelingen, og de mest aktuelle 
forslagene til endring ble presentert for 
avlsrådet i TYR i november 2019. 

Hvordan vurderes vektleggingen? 
For å vurdere vektleggingen er det beregnet 
forventet genetisk endring over 10 år for alle 
egenskapene, dersom man velger avlsdyr 
basert på totalindeksen. Målet er å vektlegge 
egenskapene slik at det er forventet genetisk 
framgang for alle egenskapene. Dette kan 
være krevende, da enkelte egenskaper drar  
i forskjellig retning. For eksempel om det 
legges for mye vekt på tilvekst og slakte- 
egenskapene, så vil det føre til større kalve- 
vekter og mer kalvingsvansker. Mens om man 
legger for mye vekt på lette kalvinger vil man 
få lavere tilvekst og mindre dyr, og lavere 
kalvingsevne på mordyrene. Det er dermed 
ikke bare å legge mer vekt på en egenskap 
man tenker man ønsker økt framgang på, 
konsekvensene må utredes først og valg 
gjøres basert på det. 

Hvilke endringer er gjort i vektleggingen? 
For Aberdeen Angus gjøres det ingen 
endringer i vektlegging av indeksen. For denne 
rasen er genetisk framgang forventet å være 
god slik vektingen har vært fram til nå. For de 
andre fem rasene er det gjort noen endringer 
innad i fødselsindeksen og innad i mor-
indeksen. I hver av de to indeksene er det  
to egenskaper som inngår. Grunnet forskjeller  
i den genetiske variasjonen for egenskapene, 
så har den ene egenskapen relativt sett fått 
større betydning enn den andre. Dette har vi 
nå valgt å endre på ved å endre vektleggingen, 
og egenskapene innad i hver av de to indek-
sene har en tilnærmet 50/50-fordeling. De tre 
delindeksene teller fortsatt likt inn i total-
indeksen (fødselsindeksen 25 %, produksjons-
indeksen 50 % og morindeksen 25 %). 

Vektlegging av indeksene er presentert  
i tabellen under. Det er kun fødselsforløp  
kvige og kalvingsevne kvige som har fått 
justert sin politiske vektlegging, den gamle 
vektleg gingen er i parentes, den nye uten 

parentes. Nærmere beskrivelse av vektlegging 
av indekser, avlsverdiberegningen generelt, 
samt utviklingen av beregningene kan du  

Når kalvingen registreres er det enkelte obligatoriske punkter, som Dato og Kalvings-
vansker. I tillegg er det mulig å registrere «Type vansker». I denne nedtrekksfanen kan 
man velge mellom 13 ulike hendelser: Kasting, For tidlig kalving, Normal feilstilling, 
Vanskelig feilstilling, Keisersnitt, Hormonframkalt, Børframfall, Børslyng, Skjedeframfall 
(også kalt skjedeprolaps), Lammelser, For stor kalv, og Vanskapt kalv. 

Disse hendelsene kan man registrere uavhengig av om Kalvingsvansker er registrert 
som ingen, noe, store eller vet ikke. Å registrere kalvingshendelser gir verdifull informa-
sjon for TYR til å kunne følge med på problematikk rundt kalving i de ulike kjøttfe-
populasjonene. 

Det er kun mulig å velge én hendelse pr kalving i dette registreringsvinduet. Dersom  
det oppstår flere hendelser på den samme kalvingen må bonden velge ut en hendelse  
å registrere under Type vansker, og registrere de andre hendelsene som egne helse- 
hendelser.

Registrering av hendelser  
i forbindelse med kalving

lese mer om på våre hjemmesider,  
under fanene «AVL» og «Avlsverdier».
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Gjennom fjorårets beitesesong har tilsammen 100 storfebønder testet en modifi sert 
geiteklave i en storfepilot. Bøndene og over 1500 storfe har gitt oss unik kunnskap 
om ulike behov, noe vi viderefører i utviklingsarbeidet av den nye storfeklaven. En stor 
takk til dere som har vært med på reisen med virtuelle gjerder til nå, og velkommen til 

alle som ønsker å bidra til et mer bærekraftig landbruk.
  

Les mer på blogg.nofence.no. 

Den nye klaven er leveringsklar til beitesesongen. Bestill på salg@nofence.no

BESTILL NÅ!
Levering til årets 

beitesesong.

NYHET! 
NOFENCE FOR STORFE

Storfeklave App

Nofence AS  |  Evjevegen 8, 6631 Batnfjordsøra, Norge  |  Telefon 48 38 64 88  |  post@nofence.no  |  nofence.no  |  Youtube/Nofence/Fieldstories 

Nofence_Storfe_Tyr_216x303.indd   1Nofence_Storfe_Tyr_216x303.indd   1 31/01/2020   15:2731/01/2020   15:27



Stambok-
nummer Navn Eier Født Far Morfar Total- 

Indeks
Fodsel-
Indeks

Prod-
Indeks

Mor-
Indeks

 ANGUS
48997 Julie  av Funnaune Magnus Ness 2014 AUS HIOE8 AYRVALE BARTEL E8 GBR 560308200281 WEDDERLIE NETMARK A281 125 107 119 136
37254 Julie av Høystad Svein Eberhard Østmoe 2014 AUS HIOE8 AYRVALE BARTEL E8 CAN 1469322 HF EL TIGRE 28U 125 106 119 136

100469 Kajsa  av Høystad Svein Eberhard Østmoe 2015 AUS HIOE8 AYRVALE BARTEL E8 CAN 1469322 HF EL TIGRE 28U 123 102 120 130
28572 Erna av Bognes Per Ivar Laumann 2009 NOR 55047 Hovin Arrow NOR 53755 Kincaid ET av Dagrød 113 101 110 125
29399 Daisy av Nordstu Ståle Westbye 2008 NOR 55045 Horgen Arapahoe NOR 7851 Kennedy av Espeseth 113 99 111 125
39235 Julie av Grani Harald Dahl 2014 NOR 74039 Li's Great Tigre NOR 74025 Dunder av Bognes 112 99 110 124
49027 Juni  av Funnaune Magnus Ness 2014 AUS HIOE8 AYRVALE BARTEL E8 GBR 560308200281 WEDDERLIE NETMARK A281 114 99 112 123

100151 Leia Gold av Krogedal Torfinn Bakke 2016 USA 16396545 S A V SOLID GOLD 9187 NOR 74004 Thunder av Dagrød 109 96 108 123
101675 Merete av Funnaune Magnus Ness 2017 NOR 74025 Dunder av Bognes AUS HIOE8 AYRVALE BARTEL E8 103 99 100 123
36615 Hanne av Kyllingmo Tore Kyllingmo 2012 NOR 58263 Fredrik av Bognes NOR 54795 ASVO 120 99 119 122

 CHAROLAIS
21681 ELEONORE AV SØNDRE ÅRØ Dagfin Henriksen 2005 FRA 5897127519 NOVOTEL NOR 50525 Leon av Finsrud 136 109 127 129

101796 Hamremoen Øysten Finsrud 2014 GBR MBM0038543 BLELACK DIGGER NOR 50531 Lukkas av Bjørkelund 127 102 122 122
100685 ELEONORE av Stang Dagfin Henriksen 2015 NOR 70101 Greig av Dillerud FRA 5897127519 NOVOTEL 126 100 123 122
33698 ELEONORE av Søndre Årø Kjell Bredholt 2012 FRA 4240711848 TREZEGOAL FRA 5897127519 NOVOTEL 115 104 108 122
36891 KB ELEONORE 672 Kjell Bredholt 2014 SWE 52470 ROSS AV GRØNEKULLA FRA 4240711848 TREZEGOAL 110 103 104 122

100936 Bertil Nyheim 2014 NOR 58659 Empir av Langmo NOR 56309 Banderas av Veistad 122 104 117 121
103160 av Aasnæs Britt og Frode Brennseter 2014 NOR 70086 Frikar av Langmo NOR 56399 Douglas ET av Høyfjell 119 96 118 121
37005 Augress av  BAKKE Runar Bakke 2013 FRA 4240711848 TREZEGOAL NOR 9670 Rapsody av Bakke 110 96 108 121
30587 Kristina Følling 2010 NOR 57123 Denver NOR 54289 Elling av Veistad 108 107 99 120
37747 Tor Harald Staddeland 2013 NOR 57245 Embrino ET av Høyfjell NOR 70010 Tayler av Oppegård 115 104 109 119

 HEREFORD
100016 June Bogstad Gård 2014 NOR 71059 Gard av Kleivi NOR 71037 Dean av Aaland 113 111 103 136
100572 Kaisa av Prostmyra Håkon Marius Nybrenna 2015 CAN C02938369 TRIARA XCELORATOR 594X NOR 71046 Exelent av Rindal 119 108 112 133
102061 milly av   Rydningen Mildri og Nils Haugen 2017 NOR 60974 Julius av Rindal NOR 58988 Halvor av Rindal 110 106 103 133
37773 EMMA AV SØNDRE MO Morten Ueland 2014 NOR 59260 Helge av Søndre Mo NOR 71044 Emil av Hånde 125 122 112 131

102693 LADY AV DESET Anne Dieset 2016 NOR 60881 Jutul av Rindal NOR 71058 Gullars av Kleivi 114 110 106 131
36880 Irja av Eikenes Lars Ivar Haugo 2013 NOR 58624 Gregor av Eikenes CAN C02616147 HARCIE EXTRA 35E 131 122 119 129

100895 Orakel av Rindal Anne og Thomas Rindal 2015 CAN C02897246 SQUARE-D TORTUGA 953T NOR 56049 Cedrik av Rindal 105 102 100 129
103031 Martine Av Høgreina Oddvar Sandnes 2017 NOR 59496 Hank av Rindal NOR 71058 Gullars av Kleivi 104 108 95 128
38355 Eliza av Vestgård Arne Olav Grefregreff 2014 CAN C02938369 TRIARA XCELORATOR 594X NOR 71028 Bellman 1 av Deset 112 106 106 127
39567 Barbro Thor Arne Treholt 2014 NOR 71058 Gullars av Kleivi NOR 58497 Fedon av Rindal 100 101 95 127

 L IMOUSIN
33494 Fortuna av Viersdalen Leif Hartveit 2010 FRA 1524489896 ULYS-MN NOR 53112 Samson av Fredly 111 104 108 106
32666 Huldra Bjørn Aasen 2009 NOR 54910 Victor av Helgum NOR 52577 Rambo 108 104 106 105
39171 Joril av Hetland Geir Hertland 2014 NOR 58690 Fabian av Udlaland NOR 58212 av Refsnes 107 98 107 105

104542 Lerke P av Sletten Lars Tomas Sletten Kapelrud 2016 NOR 61489 Jan av Sletten NOR 57989 Elmer av Steinvik 116 107 114 104
39303 Stig Olav Forseth 2014 FRA 2257773618 BAVARDAGE NOR 72022 Valter av Schjøll 121 96 126 103

104589 1526 e Bavardage av Horpestad Tomine Østebrød 2015 FRA 2257773618 BAVARDAGE NOR 56012 Clinton av Svalestad 114 100 115 103
34235 Gilla av Udlaland Tomine Østebrød 2011 NOR 56012 Clinton av Svalestad NOR 52420 Peik av Svalestad 108 104 106 103
47291 Kåre Stian Hovland 2011 NOR 56615 NOR 52420 Peik av Svalestad 105 95 108 103

104598 1529 e Bavardage av Horpestad Tomine Østebrød 2015 FRA 2257773618 BAVARDAGE NOR 72065 Dentatus av Dovre 122 108 121 102
33314 Mika av Flatmo Aud og Martin Sandnes 2010 NOR 56391 Milord av Eide NOR 53248 Sillejord Scorpio 122 97 127 102

 S IMMENTAL
30175 Line av Hægeland Anders Morken 2010 DEU 937631910 STEINADLER GBR M054547 STARLINE KLASSIK 121 101 113 148
30171 Tony av Hægeland Anders Morken 2010 DEU 937631910 STEINADLER AUT 503.770.141 MAX 122 109 110 146
32514 Hovde Kristian Hovde 2010 GBR M065895 SMARK SUPERMAN NOR 73030 Valian av Solnes 126 102 119 142
30172 Laug av Hægeland Leif Harbo 2010 DEU 937631910 STEINADLER AUT 503.770.141 MAX 116 102 110 137
30294 Frenna P av Solnes Linda Engebretsen 2010 DEU 937631910 STEINADLER NOR 54444 Tomeliten av Solnes 125 127 104 136
37260 Juanita av Hakedal Jørgen Thorshov 2014 NOR 58741 Fabian av Hovde NOR 73046 Cadett av Stustad 122 109 113 135
35964 Hermine av Morken Anders Morken 2012 CAN 717966 PHS POLLED WORLDWIDE 14W DEU 937631910 STEINADLER 118 113 106 133
39200 Ive av Nes P Linda Engebretsen 2013 NOR 73069 Frost P av Telneset NOR 73030 Valiant av Solnes 114 102 109 133
38980  Marielle Per Kristian Kylstad 2012 NOR 58741 Fabian av Hovde GBR M065895 SMARK SUPERMAN 121 101 117 132
48639 Farola P av Solnes Tom Erik Klevmo Saur 2010 DEU 937631910 STEINADLER GBR M054547 STARLINE KLASSIK 115 109 105 130

Mordyrlister basert  
på siste avlsverdi-
beregningen i 2019

I flere år nå har TYR publisert mordyrlister for de fem rasene det 
drives nasjonalt avlsarbeid på. Hovedhensikten er å sette fokus på 
mordyret, der moregenskapene står i sentrum. Det er ofte mye fokus 
på oksene, men mordyret har en sentral og viktig plass i avlsarbeidet  
i besetningen. 

Kriteriene for å stå på listen er som følger: 

•   Dyret må være stambokført og ha kalvet minst en gang
•   Dyret må være innmeldt i Storfekjøttkontrollen 
•   Dyret må ha alle indeksene
•   Totalindeksen må være 100 eller høyere
•   Produksjonsindeksen må være 95 eller høyere
•   Fødselsindeksen må være 95 eller høyere

Kyrne som oppfyller disse kravene blir rangert etter morindeksen,  
og så etter totalindeksen dersom morindeksen er lik. De 10 beste 
kyrne av hver rase er publisert her, mens en lengre liste vil bli  
publisert på våre hjemmesider. 

Noen av kyrne har beholdt plassen sin på Topp 10 fra i fjor,  
mens andre har falt fra og nye har kommet til. Mange av kyrne  
er eid eller oppdrettet av Aktive Avlsbesetninger, en ikke unaturlig 
konsekvens av gode registreringer, seminbruk og ellers godt 
 avlsarbeid.  

Seminoksemødre
Det er fem kyr i listen publisert her i bladet som er mor til seminokser. 
Nr 1 på listen for Limousin, 33494 Fortuna av Viersdalen er mor til 
både 72153 Indigo av Viersdalen og eliteoksen 72195 Kaptein av 
Viersdalen. De to beste kyrne for Angus, 48997 Julie av Funnaune  
og 37254 Julie av Høystad er mødre til 74074 Lakris av Funnaune og 
74085 Nanook av Høystad respektivt. Disse to kyrne lå for øvrig  
på plass nr. 2 og 3 på fjorårets liste. 

På listen for Simmental finner vi hele tre seminokse-mødre.  
35964 Hermine av Morken er mor til eliteoksen 73110 Kevin P  
av Morken, 39200 Ive av Nes P er mor til 73121 Liksom P  
av Søråsen, mens 48639 Farola P av Solnes er mor til  
73119 Lotto P av Kleivmoen.

Katrine Haugaard
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Stambok-
nummer Navn Eier Født Far Morfar Total- 

Indeks
Fodsel-
Indeks

Prod-
Indeks

Mor-
Indeks

 ANGUS
48997 Julie  av Funnaune Magnus Ness 2014 AUS HIOE8 AYRVALE BARTEL E8 GBR 560308200281 WEDDERLIE NETMARK A281 125 107 119 136
37254 Julie av Høystad Svein Eberhard Østmoe 2014 AUS HIOE8 AYRVALE BARTEL E8 CAN 1469322 HF EL TIGRE 28U 125 106 119 136

100469 Kajsa  av Høystad Svein Eberhard Østmoe 2015 AUS HIOE8 AYRVALE BARTEL E8 CAN 1469322 HF EL TIGRE 28U 123 102 120 130
28572 Erna av Bognes Per Ivar Laumann 2009 NOR 55047 Hovin Arrow NOR 53755 Kincaid ET av Dagrød 113 101 110 125
29399 Daisy av Nordstu Ståle Westbye 2008 NOR 55045 Horgen Arapahoe NOR 7851 Kennedy av Espeseth 113 99 111 125
39235 Julie av Grani Harald Dahl 2014 NOR 74039 Li's Great Tigre NOR 74025 Dunder av Bognes 112 99 110 124
49027 Juni  av Funnaune Magnus Ness 2014 AUS HIOE8 AYRVALE BARTEL E8 GBR 560308200281 WEDDERLIE NETMARK A281 114 99 112 123

100151 Leia Gold av Krogedal Torfinn Bakke 2016 USA 16396545 S A V SOLID GOLD 9187 NOR 74004 Thunder av Dagrød 109 96 108 123
101675 Merete av Funnaune Magnus Ness 2017 NOR 74025 Dunder av Bognes AUS HIOE8 AYRVALE BARTEL E8 103 99 100 123
36615 Hanne av Kyllingmo Tore Kyllingmo 2012 NOR 58263 Fredrik av Bognes NOR 54795 ASVO 120 99 119 122

 CHAROLAIS
21681 ELEONORE AV SØNDRE ÅRØ Dagfin Henriksen 2005 FRA 5897127519 NOVOTEL NOR 50525 Leon av Finsrud 136 109 127 129

101796 Hamremoen Øysten Finsrud 2014 GBR MBM0038543 BLELACK DIGGER NOR 50531 Lukkas av Bjørkelund 127 102 122 122
100685 ELEONORE av Stang Dagfin Henriksen 2015 NOR 70101 Greig av Dillerud FRA 5897127519 NOVOTEL 126 100 123 122
33698 ELEONORE av Søndre Årø Kjell Bredholt 2012 FRA 4240711848 TREZEGOAL FRA 5897127519 NOVOTEL 115 104 108 122
36891 KB ELEONORE 672 Kjell Bredholt 2014 SWE 52470 ROSS AV GRØNEKULLA FRA 4240711848 TREZEGOAL 110 103 104 122

100936 Bertil Nyheim 2014 NOR 58659 Empir av Langmo NOR 56309 Banderas av Veistad 122 104 117 121
103160 av Aasnæs Britt og Frode Brennseter 2014 NOR 70086 Frikar av Langmo NOR 56399 Douglas ET av Høyfjell 119 96 118 121
37005 Augress av  BAKKE Runar Bakke 2013 FRA 4240711848 TREZEGOAL NOR 9670 Rapsody av Bakke 110 96 108 121
30587 Kristina Følling 2010 NOR 57123 Denver NOR 54289 Elling av Veistad 108 107 99 120
37747 Tor Harald Staddeland 2013 NOR 57245 Embrino ET av Høyfjell NOR 70010 Tayler av Oppegård 115 104 109 119

 HEREFORD
100016 June Bogstad Gård 2014 NOR 71059 Gard av Kleivi NOR 71037 Dean av Aaland 113 111 103 136
100572 Kaisa av Prostmyra Håkon Marius Nybrenna 2015 CAN C02938369 TRIARA XCELORATOR 594X NOR 71046 Exelent av Rindal 119 108 112 133
102061 milly av   Rydningen Mildri og Nils Haugen 2017 NOR 60974 Julius av Rindal NOR 58988 Halvor av Rindal 110 106 103 133
37773 EMMA AV SØNDRE MO Morten Ueland 2014 NOR 59260 Helge av Søndre Mo NOR 71044 Emil av Hånde 125 122 112 131

102693 LADY AV DESET Anne Dieset 2016 NOR 60881 Jutul av Rindal NOR 71058 Gullars av Kleivi 114 110 106 131
36880 Irja av Eikenes Lars Ivar Haugo 2013 NOR 58624 Gregor av Eikenes CAN C02616147 HARCIE EXTRA 35E 131 122 119 129

100895 Orakel av Rindal Anne og Thomas Rindal 2015 CAN C02897246 SQUARE-D TORTUGA 953T NOR 56049 Cedrik av Rindal 105 102 100 129
103031 Martine Av Høgreina Oddvar Sandnes 2017 NOR 59496 Hank av Rindal NOR 71058 Gullars av Kleivi 104 108 95 128
38355 Eliza av Vestgård Arne Olav Grefregreff 2014 CAN C02938369 TRIARA XCELORATOR 594X NOR 71028 Bellman 1 av Deset 112 106 106 127
39567 Barbro Thor Arne Treholt 2014 NOR 71058 Gullars av Kleivi NOR 58497 Fedon av Rindal 100 101 95 127

 L IMOUSIN
33494 Fortuna av Viersdalen Leif Hartveit 2010 FRA 1524489896 ULYS-MN NOR 53112 Samson av Fredly 111 104 108 106
32666 Huldra Bjørn Aasen 2009 NOR 54910 Victor av Helgum NOR 52577 Rambo 108 104 106 105
39171 Joril av Hetland Geir Hertland 2014 NOR 58690 Fabian av Udlaland NOR 58212 av Refsnes 107 98 107 105

104542 Lerke P av Sletten Lars Tomas Sletten Kapelrud 2016 NOR 61489 Jan av Sletten NOR 57989 Elmer av Steinvik 116 107 114 104
39303 Stig Olav Forseth 2014 FRA 2257773618 BAVARDAGE NOR 72022 Valter av Schjøll 121 96 126 103

104589 1526 e Bavardage av Horpestad Tomine Østebrød 2015 FRA 2257773618 BAVARDAGE NOR 56012 Clinton av Svalestad 114 100 115 103
34235 Gilla av Udlaland Tomine Østebrød 2011 NOR 56012 Clinton av Svalestad NOR 52420 Peik av Svalestad 108 104 106 103
47291 Kåre Stian Hovland 2011 NOR 56615 NOR 52420 Peik av Svalestad 105 95 108 103

104598 1529 e Bavardage av Horpestad Tomine Østebrød 2015 FRA 2257773618 BAVARDAGE NOR 72065 Dentatus av Dovre 122 108 121 102
33314 Mika av Flatmo Aud og Martin Sandnes 2010 NOR 56391 Milord av Eide NOR 53248 Sillejord Scorpio 122 97 127 102

 S IMMENTAL
30175 Line av Hægeland Anders Morken 2010 DEU 937631910 STEINADLER GBR M054547 STARLINE KLASSIK 121 101 113 148
30171 Tony av Hægeland Anders Morken 2010 DEU 937631910 STEINADLER AUT 503.770.141 MAX 122 109 110 146
32514 Hovde Kristian Hovde 2010 GBR M065895 SMARK SUPERMAN NOR 73030 Valian av Solnes 126 102 119 142
30172 Laug av Hægeland Leif Harbo 2010 DEU 937631910 STEINADLER AUT 503.770.141 MAX 116 102 110 137
30294 Frenna P av Solnes Linda Engebretsen 2010 DEU 937631910 STEINADLER NOR 54444 Tomeliten av Solnes 125 127 104 136
37260 Juanita av Hakedal Jørgen Thorshov 2014 NOR 58741 Fabian av Hovde NOR 73046 Cadett av Stustad 122 109 113 135
35964 Hermine av Morken Anders Morken 2012 CAN 717966 PHS POLLED WORLDWIDE 14W DEU 937631910 STEINADLER 118 113 106 133
39200 Ive av Nes P Linda Engebretsen 2013 NOR 73069 Frost P av Telneset NOR 73030 Valiant av Solnes 114 102 109 133
38980  Marielle Per Kristian Kylstad 2012 NOR 58741 Fabian av Hovde GBR M065895 SMARK SUPERMAN 121 101 117 132
48639 Farola P av Solnes Tom Erik Klevmo Saur 2010 DEU 937631910 STEINADLER GBR M054547 STARLINE KLASSIK 115 109 105 130
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TOMB.NO/TOMBVGSTOMBVGSWWW.TOMB.NO

I TILLEGG TIL  NATURBRUK  HAR 
VI  BYGG ,  TIP ,  ANLEGGSTEKNIKK  
OG  STUDIESPESIALISERING  

PÅ TOMB KAN ALLE VEIER FØRE 
TIL  STUDIEKOMPETANSE 

FRAMTIDAS LANDBRUK TRENGER 

STERKE FAGMILJØ OG

MYE PRAKTISK ERFARING
VIDEREGÅENDE SKOLE MED INTERNAT

STORFEKALENDEREN

20
20

13.02.20   Årsmøte TYR Buskerud

15.02.20   Årsmøte TYR Hordaland

18.02.20   Årsmøte TYR Vestfold

22.02.20   Årsmøte Norsk Galloway

25.02.20   Styremøte TYR

28.02.20   Årsmøte TYR Akershus

05.03.20   Årsmøte TYR Sørlandet

24. – 25.03. Biffakademiet modul 3 Malvik

29.03.20   Styremøte TYR

30. – 31.03.   Årsmøte TYR (Hamar)

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 
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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

WWW.TYR.NO 37    TYRmagasinet 1-2020



RASE- OG FYLKESLAG

Mentorordningen i landbruket
Vårt styremedlem Jørgen Thorshov fra Enebakk er mentor på ammeku. 
Det betyr at han er med i mentorordningen i landbruket. Dette inne-
bærer at en fersk bonde kan gjøre en formell avtale med en erfaren 
kollega om å bistå som diskusjonspartner i drifta gjennom ett år. 
Kostnadene ved å være med i mentorordningen er finansiert gjennom 
jodbruks avtalemidler, slik at mentor får godtgjørelse for jobben han 
gjør og det er kostnadsfritt for den som har mentor.

Hjelp i oppstartsfasen
Eva og Einar Solerød fra Eidsberg er relativt ferske på ammeku og har i 
dag ca. 20 kalvinger med hovedsakelig Charolais og salg av oksekalv. 
På gården har de i tillegg kalkun produksjon og ønsket å starte opp med 
ammeku, slik at de begge kunne drive som heltids gårdbrukere. De 
synes det er fint med en mentorordning for å kunne ha en diskusjons-
partner med tanke på å stake ut frem tidig drift, men også ha en de kan 
spørre om små og store ting i forhold til produksjonen.

Jørgen har sammen med kona Camilla en ammekubesetning med ca. 
40 kalvinger basert på Simmental og de står selv i en fase med tanker 
om å utvide. Fra oppstarten har han fått mye erfaring og kunnskap 
som han gladelig deler med andre. Det at han og Camilla heller ikke har 
drevet i flere tiår kan være en fordel, for da har man ikke glemt hvor 
fallgruvene er i oppstartsfasen. 

Møte hos Jørgen
På gården i dag ble det naturlig nok snakket mye om kalving og tips 
rundt råmjølkstildeling og veiing av kalv. Jørgen er opptatt av kalvene 
skal preges for deretter å få rolige dyr som gjør drift og håndtering 
enklere seinere. I tillegg er det viktig å ta vare på de gode mordyrene og 
avle på disse. For å få god oversikt over hvilke dyr som er bra eller ikke 
så er han opptatt at det gjøres registrering av vekter på ungdyra. I 
tillegg trekker han frem mange andre ting som er viktig å tenke på som 
mineraltildeling, lusebehandling og klauvskjæring. Neste gang de 
treffes skal de kikke på avlsverdier på dyra og avlsplan for deretter 
stake ut en strategi for besetningen med tanke på avlsarbeid. 

TYR Akershus
Einar synes det er mye enklere å ringe å spørre når det finnes en ordning 
– terskelen blir lavere og man føler ikke at man maser. I tillegg er det lagt 
opp til 5 møter i året hvor det blir anledning til enten å gå i dybden på ett 
tema eller om man ønsker å gå igjennom løst og fast. 

Ønsker du å bli mentor eller å få mentor så kontakt Norsk Landbruks-
rådgivning. Per i dag er det behov for flere mentorer. 

Sommertreff med eksteriørdømming
TYR Akershus hadde sitt årlige sommertreff 27. juni. Denne gangen  
var det Kirsti Mæland og Harald Dahl som stilte som vertskap. Vi fikk 
en god orientering om drifta og Odd-Roar Stenby holdt innføring  
i eksteriørbedømming av storfe. Etterpå ble det arrangert konkurranse  
i eksteriørbedømming med klasse ung og klasse «erfaren», familien 
Blakkisrud gikk seirende ut av denne prestisjefylte konkurransen.  
Som vanlig stod Nortura for grillmat og det ble en hyggelig kveld  
i flott vær. 

Mentor Jørgen Thorshov forklarer Eva og Einar Solerød om viktigheten 
av grovfôrkvalitet.

Det har vært av stor betydning for de ferske ammekuprodusentene Eva og 
Einar  Solerød å ha en mentor å støtte seg til. Jørgen Thorshov synes på sin 
side det er fint å være mentor og lære bort kunnskap til ferske produsenter

Sommertreff hos Kirsti Mæland og Harald Dahl.

Tekst: Elisabeth Kluften
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Kjøttfepub
TYR Akershus arrangerte kjøttfepub i fredag 10. januar 
med tema dyrevelferd. Guro Alderslyst fra TYR informerte 
om dyrevelferds programmet og hvordan man går  
frem for å ta de ulike kursene tilknyttet dette. Omtrent  
30 møtte for å få mer informasjon, samt samles  
for en sosial kveld med kolleger.

Alka Ultra Storfe
Pellets 5,5 mm med grov strukturNYHET!

Fakta om Alka Ultra Storfe:
• Fullverdig kraftfôr bestående av 

5,5 mm pellets med grov struktur
• Kraftfôret er varmebehandlet for å sikre 

hygienisk kvalitet
• Lagringsstabilt med fast tørrsto�  på 87 %
• Norskandel på 93 %
• Råprotein: 14,6 % pr. kg TS
• FEm: 0,96 pr. kg.

Alka Ultra Storfe har en norskandel på hele 
93 %. Dette er et alkalisk kraftfôr med grov 
struktur i pellets form.

Pelletene inneholder i tillegg vitaminer 
og mineraler. Dette fôret har blitt 
særdeles godt mottatt i markedet!

Alka Ultra Storfe Alka Müsli

Følg oss på Facebook!
/Norgesfôr AS

Norgesfôr AS
Torggata 10, Mailboxes Etc 367, 0028 Oslo
Tlf: 22 40 07 00
post@norgesfor.no, www.norgesfor.no

BESTILLING
Ta kontakt med din lokale Norgesfôr-
bedrift. Oversikt og kontaktinformasjon 
finner du på www.norgesfor.no

hygienisk kvalitet
 Lagringsstabilt med fast tørrsto�  på 87 %
 Norskandel på 93 %
 Råprotein: 14,6 % pr. kg TS

• FEm: 0,96 pr. kg.

BESTILLING
Ta kontakt med din lokale Norgesfôr-
bedrift. Oversikt og kontaktinformasjon 
finner du på www.norgesfor.noFølg oss på Facebook!

• Lagringsstabilt med fast tørrsto�  på 87 %
• Norskandel på 93 %
• Råprotein: 14,6 % pr. kg TS
•

Følg oss på Facebook!

God stemning på tunet. Godt frammøte på kjøttfepub.

Årsmøte
TYR Akershus skal ha årsmøte 28. februar i Bjørkesalen i Sørum.  
I tillegg til vanlige årsmøtesaker vil vi ha faglig innlegg og i år får vi også 
besøk av styreleder i TYR, Erling Gresseth. I tillegg blir det som vanlig god 
mat og sosialt samvær. Hold av datoen og inn kalling kommer på e-post. 
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Foreningen ble stiftet i 1994 og er ett av ti raselag under TYR.  
 Foreningen er svært aktiv både faglig og sosialt. Av de virkelig store 
sakene  foreningen har jobbet hardt for er at rasen skulle anerkjennes som 
ammeku også på melkebruket. 8. juni 2018 skrev de følgende på sin 
nettside; Tiroler Grauvieh har endelig blitt godkjent som ammeku i spesia-
lisert storfeproduksjon i samdrift med melk. Foreningen har sammen med 
TYR, Bonde- og Småbrukarlaget og Bondelaget, endelig nådd gjennom til 
Landbruksdepartementet og fått kua godkjent. Det har vært arbeidet med 
dette siden kravet kom i 2008. Kua er i medvind og semin- og livdyrsalg 
går så det suser. Vi forventer et ytterligere oppsving med godkjenninga!

Og oppsving ble det. Foreningen har utstrakt kontakt mot Tiroler Grauvieh  
i andre land og på sitt årsmøte 24. – 26. januar 2020 hadde de besøk av 
Raphael Richard Kuen og Michael Wurzrainer fra Østerrike –  foruten om  
å holde foredrag på selve årsmøtet, deltok de også både på det sosiale  
og på fjøsbesøk. Norsk Tiroler Grauvieh arrangerer også  jevnlige turer til 
Østerrike. Dette er nyttig både i forhold til avlsarbeidet, men også med 
tanke på at de utmarksbeitene vi har i Norge kan sammen lignes med 
beitene i rasens opprinnelsesland. Det vil si det samme som at rasen 
passer perfekt inn i den norske naturen. Rasen har gode bein og klatrer  
fint i bratt og ulendt terreng. De egner seg godt som kulturlandskapspleiere 
og er svært nøysomme. 

Det ble valgt nytt styre i foreningen på års møtet:
Leder: Hans Johan Grjotheim tlf. 934 89 634
Nestleder: Anita Høidalen tlf. 402 88 665
Sekretær: Ingvild Hovind tlf. 908 03 743
Kasserer: John Østeng tlf. 917 92 424
Styremedlem: Kristian Bakke tlf. 906 02 141

Norsk Tiroler Grauvieh

Avl står i hovudfokus på Rudsar Gård i Skjåk 
som ligger i Gudbrands dalen. Med 22 år bak 
seg med Tiroler Grauvieh har Mona og Arild 
 Fallingen fått en solid stamme av rasen.  
Med sine 50 mordyr har de en av de besetnin-
gene i landet med flest blodslinjer. De bruker 
en stor andel semin, i flere år 100 %. De siste 
åra har de brukt semin de første tre vekene, 
og en avlsokse har tatt omløpene. Kalvingen 
er unnagjort på seks veker, og vel 90 % er 
seminkalver.

I 2019 fikk de 15-årsprisen for Aktiv  Avlsbesetning. 

Besetningen går på utmarksbeite i Finndalen om sommeren, som ligger i verneområdet  
ved Reinheimen Nasjonalpark. Mange beskuer dyra våre her, sier Mona og Arild. Tiroler Grauvieh 
er i vinden om dagen. Vi får fore spørsler om besetningsbesøk flere ganger hvert år av mennesker 
som er nysgjerrige på rasen. Vi brenner for rasen og deler gjerne våre erfaringene med andre.

Anita Høidalen

Styret ser frem mot et godt arbeidsår og håper på mange positive 
bidrag fra  medlemmene.

Avlsarbeidet er selvsagt sentralt og det er gledelig at Tiroler 
 Grauvieh hadde fire godkjente Aktive Avlsbesetninger i 2019,  
en av dem sågar med 15-årsjubileum i 2019.

Et brennende hjerte for Tiroler Grauvieh

Mona og Arild Fallingen har hatt Aktiv Avls-
besetning i 15 år. Foto: Guro Alderslyst

Foto: Arild Fallingen
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Strøm i nøden
Fjøssystemer kan nå tilby nødstrøms-aggregat fra Zordan med kapasitet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.fjossystemer.no

Spør oss om 
finansiering!



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.

Artikkelen sto  
også på trykk i 
TYR-Magasinet  
nr. 6-2019.
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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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bingesponsorer på Staur

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

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

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

Fjøssystemer 
tlf. 61 28 35 00

Fatland v/Axel Dønnum  
tlf. 976 92 650

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

e-post: animalia@animalia.no

Vardevegen 50, 2072 Dal
tlf. 63 97 70 10

e-post: furuseth@furuseth.no

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

www.norgesfor.no

Tlf. 63 94 39 00

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

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

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

Hodeløfter for
innlegg av bolus

To rør i innfestning

gir styrke og stabilitet

    Telefon: 69 12 68 00
www.bbagro.no

BBagro-hekken

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

Sikkerhet satt
i system

Fanghekk ROBUST!
For hornede dyr.

Returadresse: TYR, Storhamargata 44, 2317 Hamar


