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12. mars 2020 skrev seg inn i historiebøkene 
som den dagen Norge innførte de strengeste 
tiltakene rettet mot befolkningen siden 2.
verdenskrig. Plutselig ble alle arrangement 
avlyst, skoler stengt, alle som kunne skulle 
jobbe hjemmefra og alle fritidsreiser skulle så 
langt det er mulig unngås. Etter at det første 
sjokket la seg har TYR, i likhet med de fleste 
andre landbruksorganisasjoner, holdt hjulene  
i gang. I TYR ble beredskapsplanen plukket 
frem, og det ble satt gul beredskap. Det 
innebærer at det er avholdt jevnlige bered-
skaps møter med hele administrasjonen og 
styreleder. Det har også vært avholdt flere 
møter med styret. Selvsagt har alt dette 
foregått på teams – som vi nå begynner å bli 
gode på. 

Det første TYR måtte ta tak i, var årsmøtet. 
Dette ble gjennomført som teamsmøte, noe 
som fungerte svært godt. Med hjelp fra data-
tjenesten i Geno ble også alle valg korrekt 
gjennomført, og anonymiteten i stemme-
givningen ble opprettholdt. Spesielt organisa-
sjonsansvarlig Eli Hveem Krogsti, gjorde en stor 
og god jobbe med dette.

Det neste på agendaen er auksjonen. Testen 
er avslutta og oksene må ut. Vi forstod tidlig 
at det ikke ville bli en auksjon på vanlig måte 
med publikum. Administrasjonen så på ulike 
løsninger. Flere fra styret kom også med 
innspill – og en har valgt å gjennomføre 
auksjonen 2020 som en ren nettauksjon. 
Dette i likhet med hva Sverige gjorde med sin 
auksjon. Det er alltid spennende med noe nytt, 
og i skrivende stund gjenstår en del arbeid før 
løsningen er klar. Men vi har stor tro på at 
dette blir bra. Det er mange flotte okser, og  
de som sliter i forhold til nettauksjon skal få 
hjelp. Vi sier som Pippi; dette har vi ikke gjort 
før, men dette klarer vi nok!

Tidligere i år lanserte jeg et nytt skambegrep. 
Vi hadde allerede hørt mye om kjøttskam og 
flyskam, jeg ville snakke om grenseskam. Ikke 
i min villeste fantasi kunne jeg på det tids-

punktet se for meg at grensene skulle stenge. 
Grenseskam var fra meg tenkt som noe vi 
burde føle på i forbindelse med handel over 
grensa – harryhandling. I 2019 handlet 6 av 
10 nordmenn 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! Men nå er grensa stengt. Effekten 
av det så vi veldig raskt. Samtidig snudde 
diskusjonen i media, og det ble ganske stille 
fra de som vil legge ned det norske land-
bruket. Folk begynte å snakke om selv-
forsyning, og å faktisk forstå hva det betyr. 
Bonden innehar en samfunnskritisk rolle, 
matproduksjon er viktig! Samtidig kom det 
meldinger om at de enorme sykdoms- og 
dødstallene fra land som Italia og Spania 
kunne ha sammenheng med antibiotika-
resistens. Dette gjorde at flere ser på anti-
biotikabruken i norske fjøs – og der har vi all 
grunn til å være stolte. Covid-19 og korona 
kan se ut til å ha positive effekter for norsk 
landbruk. Det skal vi ta med oss. Samtidig må 
vi som alltid være våkne i forhold til forskere, 
delvis finansiert av våre skattepenger, og 
andre som fremdeles snakker ned norsk 
landbruk generelt og ammekua spesielt. TYRs 
medlemmer skal vite at vi følger med og 
forsøker å svare opp – senest med kronikk  
i Nationen rett før påske.

Det er med stor ydmykhet – og ikke så rent 
lite stolthet jeg tar fatt på nok et år som leder 
for TYR. Jeg takker for den tilliten årsmøtet 
har vist meg og resten av styret – jeg lover at 
vi jobber for alle uavhengig av rase, størrelse 
på bruk eller hvor bruket ditt ligger. Jeg ønsker 
at vi skal ha en åpen organisasjon der vi har 
tillit til hverandre. Min telefon har jeg alltid 
med meg – ring om det er noe du vil dele.

Jeg ønsker alle medlemmer i TYR en god  
og produktiv vår.

Erling

I koronaens tid
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TYR har hatt samme prosesser som tidligere 
år knyttet til arbeidet i organisasjonen for å 
komme fram til forslag til tiltak som fremmes 
for avtalepartene i jordbruksforhandlingene.
Arbeidet med forslag til tiltak fra TYR for 
ammekuproduksjonen har styret delegert til 
Økonomiutvalget. Medlemmer i økonomi-
utvalget utnevnes av styret i første styremøte 
etter årsmøte.

Økonomiutvalgets sammensetning i 2019  
har vært:
Fra medlemmer: Leif Helge Kongshaug 
(leder), Dag Ivar Hansen, Tor Erik Kolbrekk  
og Sivert Mauset
Fra styret: Erling Gresseth

Arbeidet i økonomiutvalget starter i august 
der en går gjennom og vurderer det sist 
oppgjøret samt hvilke økonomiske konse-
kvenser dette har for referansebruk nr. 8  
som er ammeku – 32 mordyr.
Som kjent ble det oppnådd enighet i siste 
jordbruksoppgjør, og det blir totalt for land-
bruket betegnet som det beste oppgjøret på 
mange år. Partene ble enig om en ramme på 
1240 mill. kroner med slik fordeling. Økning 
målpriser 249 mill. kroner, økte bevilgninger 
avtalen 720 mill. kroner, overført fra 2018, 49 
mill. kroner, utvidet jordbruksfradrag 150 mill. 
kroner og endring i verdi av jordbruksfradraget 
72 mill. kroner.

Oppgjøret for 2019 – 2020 vedtatt i Stortings-
prop. 120S, endringer i statsbudsjettet for 
2019, der næringskomiteen avga sin inn-
stilling 14. juni 2019.
For ammeku ble de viktigste endringene: slik
Driftstilskudd
Sone 1 – 4, 6 – 39 kyr – ny sats kr 3307  
(+ kr 25). 40 eller flere kyr sats per foretak  
kr 132280 
(+ kr 1000)
Sone 5 – 7, 6 – 39 kyr ny sats kr 4348  
(+ kr 316) 40 eller flere kyr sats per foretak  
kr 173920 (+ kr12640)
Tilskudd husdyr
Ammekyr, 1 – 50 kyr ny sats kr 4180 (+ kr 300)

Utmarksbeitetilskudd Ny sats kr 792 (+ kr 114)
Beitetilskudd Ny sats kr 420 (+ kr 50)
Kulturlandskapstilskudd Ny sats kr 166(+ kr 4) 
Arealtilskudd grovfôr Nye satser sone 5A  
kr 273 (+ kr 5), sone 5B og sone 6 kr 318 
(+ kr 15), sone 7 kr 364 (+ kr 15)
Tilskudd ferie og fritid Ammekyr ny sats  
kr 1103 (+ kr 62) tilskudd per foretak kr 83400  
+ kr 4700)

Endringene i tilskudd følger stort sett de 
samme prinsippene som tidligere med økte 
satser for det som normalt blir betegnet som 
grasområdet.

TYR fremmet forslag om beitetilskudd  
ku med kalv på beite, samt tilskudd til små  
og mellomstore ammekubruk. Ingen av 
forslagene ble tatt med.

De fleste andre endringer er mye i tråd med 
de forslagene som tiltak TYR fremmet, med 
unntak om at TYR ønsket differensiering  
i driftstilskudd der det gis mest til dyr fra 
1 – 25 kyr.

Beregnet kvantumsfast helårsvirkning på 
referansebruket nr.8 ( snitt landet) av pris og 
tilskudds endringer, inkludert anslåtte kost-
nadsendringer til 2020, utviding av jordbruks-
fradraget og endret verdi av eksisterende 
jordbruksfradrag ville dette utgjør om lag 
kr 22 000 for ammeku.
Minst i sone 1 – 4 og mest i sone 5 – 7.

I og med at prisen per kg slakt endret seg  
i løpet av 2019, så vurderte og Økonomi-
utvalget dette opp mot de foreløpige for-
slagene som en hadde jobbet med. Ut i fra 
avregninger fra våre medlemmer så ble det 
registrert en prisnedgang på mellom 3 – 4 kr/
kg i 2019 sammenlignet med 2018. Konse-
kvensene av nedgang i avregningspris  med  
f.eks. kr 4 vil for referansebruket ammekyr 
med 32 mordyr og slakteleveranse 8,5 tonn 
utgjøre minus kr 32 000, et halvt referanse-
bruk med 17 kyr kr 17 000 og et bruk med 64 
mordyr (2 referansebruk) kr 68 000.
Dette var førende for økonomiutvalgets forslag 
til innretning i årets forslag til tiltak fra TYR.
Dette var veldig bra framstilling.

Økonomiutvalget sine prioriteringer for 
jordbruksoppgjøret 2020 – 2021 ble fremmet 
styret i TYR med slike forslag i prioritert 
rekkefølge.

1.   Økt bruk av beite og grovfôrressurser  
i norsk storfekjøttproduksjon  
Gjenta krav fra 2019 om innføring av 
tilskudd Ku med kalv på beite 

2.   Økt driftstilskudd
3.   Økt tilskudd til avlsarbeidet på kjøttfe
4.   Økt tilskudd husdyr
5.   Tilskudd små og mellomstore amme-

kubruk
6.   Andre tiltak
 6.1   Satser for tilskudd avløsning.
 6.2 Produksjonskrav og driveplikt av areal.
 6.3. Fett-trekk. Kvalitetstilskudd storfekjøtt.

TYR sine forslag til tiltak for oppgjøret 
2020 – 2021 skal på en best mulig måte 
ivareta alle typer størrelse av bruk i alle deler 
av landet.
Økonomien i ammekunæringen har vært svak, 
og med reduserte priser så vil en i større grad 
være avhengig av økte midler fra jordbruks-
oppgjøret.
Som organisasjon er TYR opptatt av at det og 
skal være mulig å ha en ammekuproduksjon 
som heltidsnæring der en har ressursgrunnlag 
for det.

Den organisatoriske prosessen internt i TYR 
knyttet til jordbruksoppgjøret 2020 – 2021 har 
stort sett fulgt det som har vært gjort de siste 
årene.
Foreløpig forslag fra Økonomiutvalget blir 
presentert på Ledersamlingen til høsten. 
Innspill derifra vurderes og det endelige 
forslaget fra Økonomiutvalget sendes ut på 
høring til behandling i styrene i rase- og 
fylkeslagene. 
Forslaget ble sendt i slutten av desember med 
høringsfrist 10. januar .
Totalt kom de tilbakemeldinger fra 6 raselag 
og 10 fylkeslag.
Økonomiutvalget fremmet forslag til vedtak til 
styret i TYR på styremøte i januar, som styret 
sluttet seg enstemmig til i sak 10-2019.
Forslag til tiltak med tilhørende presenta-
sjoner er sendt alle fylkeslag som ble gjen-
nomgått i telefonmøte med lagene.
Et stort flertall av raselag og fylkeslag som ga 
tilbakemeldingen støttet i hovedsak Økonomi-
utvalget sitt forslag til tiltak.

Jordbruksforhandlingene 2020 – 2021
Forslag til tiltak fra TYR

Tekst: Oddbjørn Flataker
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Tiltakene for ammekuproduksjonen er 
 presentert i møte med avtalepartene og 
varemottakerne.
Tiltakene er begrunnet slik.

TYRs AMBISJONER FOR DEN  SPESIALISERTE 
STORFEKJØTT PRODUKSJONEN. 

Generelt:
TYR som avls- og interesseorganisasjon 
jobber aktivt for at den spesialiserte storfe-
kjøttproduksjonen skal ha et inntektsgrunnlag 
fra sin produksjon som er på linje med andre 
landbruksproduksjoner som det er naturlig å 
sammenligne seg med.
Som organisasjon har vi siden 2012 jobbet 
målrettet med at storfekjøttproduksjon fra 
ammeku skulle være et viktig  bidrag til økt 
sjølforsyningsgrad.
Arbeidsmålene har derfor vært forankret i . 
AMMEKUA SIN ROLLE I NORSK STORFE-
KJØTTPRODUKSJON.
Uten en aktiv handling fra TYR som avls- og 
interesseorganisasjon er vi usikker på om vi 
hadde hatt økt sjølforsyningsgrad av norsk 
storfekjøtt.
Inntektene fram til 2019 har blitt bedre, men i 
2019 oppleves en reduserte utbetalingspriser 
selv om vi fortsatt har et prognosert under-
skudd på storfekjøtt.
Reduserte utbetalingspriser for storfekjøtt  
i 2019 har gjort at hele tillegget som ble 
forhandlet fram i siste jordbruksoppgjør for 
referansebruk nr. 8 er borte. Nedgangen  
i utbetalingsprisen har medført at mange  
som har satset på ammekuproduksjon de 
siste årene kan få vanskeligheter med  
å forsvare sine investeringer.
Ut ifra tilbakemeldinger fra våre medlemmer 
er nedgangen i utbetalingsprisen i størrelse 
3 – 4 kr per kg levert slakt 

TYR har fra vedtaket om utfasing av eksport-
støtten til Jarlsbergeksport bedt om at 
konsekvensene av norsk sjølforsyningsgrad 
av storfekjøtt  ble vurdert som en følge av 
redusert melkebehov.

At det ikke ble innført samme tilskudd til små 
og mellomstore ammekubruk som for små og 
mellomstore melkebruk i jordbruksoppgjøret i 
fjor, må rettes opp i det kommende jordbruks-
oppgjøret. I og med at inntektsgrunnlaget er 
mye lavere for små og mellomstore amme-
kubruk må pyramideprofilen og gjenspeile 
dette.
Alle avtalepartene i jordbruksoppgjøret har et 
ansvar for en bedret økonomi i denne produk-
sjonsformen.

Bærekraftig og lønnsom 
TYR sin visjon har siden 2013 vært: Norsk 
storfekjøttproduksjon – bærekraftig og lønnsom.  
Norsk storfekjøttproduksjon knyttet til amme-
kua skal ha sin basis i grovfôr og beite. 
Å bruke ammekua med sin diende kalv for å 
utnytte beite i inn- og utmark fra mai/juni til 
september bidrar til en bærekraftig storfekjøtt-
produksjon, ivaretar kulturlandskapet og er en 
bidragsyter til å øke landbruksproduksjonen  
i distriktene.
Større utnyttelse av inn- og utmark av storfe 
som er avlet fram for å utnytte disse res sur-
sene er derfor avgjørende for den framtidige 
norske storfekjøttproduksjon. 
TYR mener at effekten av beitebruk knyttet  
til albedo og karbonbinding ikke er tatt nok 
hensyn til i klimadiskusjonene for drøvtyggere.

Dyrevelferd – ressursutnytter – virkemiddel 
for distriktslandbruket - beitende ku med kalv.
Norsk ammekuproduksjon er en beite- og 
grovfôrbasert produksjon. Ammekua dier sin 
kalv i de første 6 månedene. En slik produk-
sjon tar vare på både god dyrevelferd og er et 
godt kommunikasjonsmål for norsk storfe-
kjøttproduksjon der vi utnytter norske ressur-
ser på en god måte. Ammeku er sammen 
med småfe, den produksjonen som i størst 
grad kan utnytte nasjonale utmarksbeiteres-
surser, og er derfor og et viktig distriktspolitisk 
virkemiddel når antall melkekyr reduseres.
TYR foreslår derfor at det innføres et nytt 
beitetilskudd – Ku med kalv på beite.

Nasjonalt ansvar for norsk kjøttfeavl
TYR er tildelt det nasjonale ansvaret for norsk 
kjøttfeavl. Som avlsorganisasjon har TYR 
siden 90-tallet avlet på genetikk for det norske 
markedet med basis i grovfôropptakskapasi-
tet og fôrutnyttelse. Det er slik genetikk som 
blir prioritert i selekteringen i avlsarbeidet, og 
vi mener dette er svært nødvendige forutset-
ninger til å avle fram genetikk som passer til  
å utnytte de norske gras- og beiteressursene.
TYR sin avlsstrategi er knyttet opp mot 
organisasjonens visjon: Bærekraftig og 
lønnsom. Derfor er over 40 % av rangeringen 
av ny genetikk knyttet opp mot GFO (grov-
fôropptakskapasitet) og FUP (fôrutnyttelse). 
Vi mener dette vil være et avgjørende bidrag 
for å produsere kjøtt på norske ressurser med 
lavest mulig klimaavtrykk.
Utenlandske bønder og organisasjoner viser 
interesse for disse egenskapene som norsk 
avlsarbeid på kjøttfe har prioritert i en årrekke.
Avlsarbeid generelt og storfeavl spesielt er 
svært langsiktig. Med det ansvaret vi som 
organisasjon har, mener vi at tilskudd til norsk 
kjøttfeavl må økes.
Det kan ikke lenger være nødvendig at noen  
få kjøttfebønder må betale en testavgift for at 
vi skal ha mulighet for å avle fram framtids-
rettet, norsk kjøttfegenetikk.

Leiejordproblematikken.  Økt grovfôrkvalitet 
i et klimaperspektiv.
Norsk matproduksjon har sitt utgangspunkt i 
de nasjonale ressursene.  I alle deler av landet 
er en stor del av det jordarealet som er i aktiv 
produksjon leiejord. Andel leiejord er økende.
Konsesjonsbehandling der jordeier og driver 
er enig om overdragelse av jord til aktiv driver 
må forenkles.
Virkemidlene må målrettas.
Økt  satsing på grovfôrkvalitet er svært viktig  
i et klimaperspektiv. Prosjektet «Grovfor 2020» 
viser store forskjeller både i produksjonskost-
nader og kvalitet.
TYR ber om at det utredes ordninger i til-
skuddssystemet for areal som stimulerer til 
god agronomi gjennom fornying og vedlike-
hold av grasarealet.

Foto: M
arit G

llæ
rum
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Tiltak 1.  
Økt bruk av beite og grovfôrressurser i norsk 
storfekjøttproduksjon  
For å stimulere til økt beitebruk foreslår TYR å 
innføre et målrettet til tak for økt bruk av beite, 
Ku med kalv på beite, i tillegg til dagens 
beitetilskuddsordninger.

Norsk storfekjøttproduksjon må ha sin basis  
i å utnytte norske gras- og beiteressurser. 
AK-tilskudd og beitetilskudd er viktig stimuli  
til å opprettholde disse ressursene.
Arealets produksjonsgrunnlag må i større grad 
legges til grunn for utbetaling av tilskudd.
I dag er det store arealer som kunne blitt 
utnyttet bedre som beiteareal i alle soner,  
i tillegg til grovfôrarealet på fulldyrket mark.

Et slikt målrettet tiltak vil og være et stimuli  
for å øke storfekjøttproduksjonen på norske 
ressurser. Økt beitebruk er også et godt 
klimatiltak. Det gis ikke slikt tilskudd for beite 
på fulldyrket areal.

TYRs forslag til tiltak:

Beitetilskudd ku med kalv:  
kr 1000 per ku/kalv 

Dagens ordning for beregning av 
 AK-tilskudd gjennomgås og endres slik  
at AK-tilskudd utbetales i forhold til 
arealets produksjonsgrunnlag

Beitetilskudd innmark ingen endring 
forutsatt innføre  beitetilskudd ku med 
kalv på beite 

Utmarksbeitetilskudd ingen økning 
 forutsatt innføre beitetilskudd ku med  
kalv på beite 

For å stimulere til økt beitebruk innføres nytt 
beitetilskudd for ku med kalv på beite, som et 
målrettet tiltak for økt bruk av uutnyttet norske 
ressurser  som økt beitebruk er,

Tiltak 2. 
Driftstilskudd 
Driftstilskudd ammeku økes slik:
•   Sone 1 – 4 øker fra dagens sats til kr 4307 

(+ 1000) for 6 – 39 kyr 
•   Sone 5 – 7 øker fra dagens sats til kr 5348 

(+ 1000) for 6 – 39 kyr

Tiltak 3.
Økt tilskudd norsk kjøttfeavl  
TYR er den eneste avlsorganisasjon som har 
jobbet målrettet med å avle på dyr knyttet til 
grovfôropptakskapasitet og fôrutnyttelse. 
Disse krav går i dag inn i rangtallet med en 
vektlegging på 40 – 47 % ved utvelgelse av nye 
seminokser fra teststasjonen. 

TYR har i en årrekke påpekt viktigheten av vårt 
avlsarbeid for storfekjøttproduksjon med basis 
i disse egenskapene. 
Flere og flere land setter nå fokus på disse 
egenskapene som en viktig del av storfekjøttpro-
duksjonen. Eksport av embryo til Island er det 
siste eksemplet på at avlsarbeidet på kjøttfe i 
Norge er av det fremste som gjøres i verden i dag.

TYR er nå i startfasen for å innføre genomisk 
seleksjon som et av våre avlstiltak, og det kan 
ikke være slik at noen få norske storfebønder 
må betale en testavgift for at felleskapet skal 
få fram genetikk i verdensklasse.
Vi mener derfor at tilskuddet til norsk kjøttfe-
avl må økes slik at vi også kan ha mulighet til 
å øke vår avlsforskerkompetanse.

TYR mener at kravet finansieres med økte 
midler over jordbruksavtalen 

Tiltak 4. 
Økt tilskudd husdyr
TYR foreslår at dagens satser tilskudd husdyr 
ammeku øker til ny sats kr 4700 (+ 520)

Tiltak 5.
Tilskudd små og mellomstore ammekubruk.
De produksjonene som har sin basis i grovfôr 
og beite er en av de viktigste forutsetningene 
for et landbruk over hele landet.  
Med sterk nedgang i behovet for melk kombi-
nert med økt ytelse må det settes inn målret-
tet tiltak for å opprettholde antall storfe som 
et bidrag til å ivareta distriktslandbruket, 
opprettholde kulturlandskapet og produsere 
storfekjøtt med basis i norske ressurser.
Ammekuproduksjonen har sin inntekt bare fra 
slaktet og i 2019 er det en nedgang i denne 
prisen fra slakteriene på mellom 3 – 4 kroner. 
For at vi ikke skal komme i en situasjon der 
flere slutter med ammeku, og dermed redusert 
sjølforsyningsgrad av norsk storfekjøtt inn-
føres  tilskudd til små og mellomstore amme-
kubruk etter samme modell som for små og 
mellomstore melkebruk
I og med at inntektsgrunnalger er forskjellig 
mellom melkebruk og ammekubruk innføres 
tillegget med maks utbetaling ved 40 kyr og 
nedtrappes til 0 ved 80 kyr 
Slik tilskudd må være målrettet og derfor vurdert 
ikke gitt til kombinasjonsbruk melk og ammeku.

Tilskudd små og mellomstore ammeku-
bruk med sats på kr 1400 per ku.

Tiltak 6. Andre tiltak.
6.1 Satser for tilskudd avløsning  
TYR ber om at satsene for de ulike dyreslage-
ne justeres slik at de i større grad tilsvarer det 
reelle arbeidsforbruket. For ammeku foreslås 
å heve satsen til kr 1500 og taket justeres i 
takt med økningen. 

HOVEDKRAV
6.2 Produksjonskrav og driveplikt av areal    
TYR er glad for at Stortinget opprettholder 
produksjonskravet til areal for å få tilskudd. 
TYR ber derfor om at myndighetene hånd-
hever regelverket om driveplikt av jordbruks-
areal. Leiejordproblematikken må det tas tak  
i slik at den i varetar den aktive driveren mer 
enn det som er tilfelle i dag-

6.3. Fett-trekk . Kvalitetstilskudd storfekjøtt.
TYR har siden innføring av fett- trekk knyttet til 
kvalitetstilskudd,  argumentert for at det er feil  
at dette kobles opp mot kvalitetstilskuddet.  
I og med at det nå vil bli redusert påsett av nye 
kviger både i melke- og ammekubesetninger, vil 
dette medføre at flere kviger må fôres frem til 
slakt.
Koblingen mellom kvalitetstilskudd og fett- 
trekk kan medføre at det nå blir flere som vil 
slakte kvigekalven i stedet for å fôre den fram. 
TYR ber derfor om at koblingen mellom 
kvalitetstilskudd og fett- trekk fjernes.
Kostnader knyttet til fett må være en sak som 
i sin helhet håndteres av varemottakere.

OPPSUMMERT  
På grunn av den dokumenterte nedgangen i 
utbetalingspris til bonde  for storfekjøtt er det 
avgjørende at innretningen i kravet ivaretar 
økonomien til de som de siste årene har 
investert for økt produksjon og økt sjøl-
forsyningsgrad av norske storfekjøtt.

Faglaga må derfor ta hensyn til TYRs sine 
prioriteringer.

TYRs innspill og forslag med basis i 
referanse bruk nr. 8, 32 ammekyr sone 5, har 
en total økonomisk ramme på vel 132 tusen 
kroner, der om lag 90 tusen kroner går med til 
å tette gapet mellom referansebruk det er 
naturlig å sammenligne seg med.

Framdrift i jordbruksforhandlingen 
2020 – 2021.
Som en konsekvens av situasjonen knyttet til 
koronakrisen, er det svært usikkert hvordan 
avtalepartene kommer fram til en jordbruks-
avtale for perioden.
Bondelaget har gjennomført digtalt represen-
tantskapsmøte  der innspillene til årets jord-
bruksoppgjør var tema.
Det har vært diskutert forskjellige løsninger 
mellom partene for gjennomføring av årets 
jordbruksoppgjør. Årets oppgjør vil bli 
gjennom ført som et forenklet oppgjør.
Faglaga har vært tydelig på at årets oppgjør 
uavhengig av form må ivareta den økono-
miske utviklingen som er nødvendig for et 
bærekraftig og lønnsomt landbruk i alle 
produksjoner i hele landet.
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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 fangfront 

 

Fjøssystemer har den beste 
innredningen for storfe! 

 I samarbeid med verdens ledende produsent av innredning til storfe,  
har vi utviklet smarte løsninger som er både effektive og sikre.

Kontakt 
en av våre 
rådgivere!

Fjøssystemers port

www.fjossystemer.no
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Støttefôring av kalv 
gir god tilvekst

Enkel fôring 
av kalv på 

beite

• Kalvens tilvekstpotensiale 
 er stort fra 3-6 måneders 
 alder

• Formel Kalv Intensiv gir energi 
 og protein for god tilvekst, 
 og fiber for stabil vom

 Visste du at:God tilgang på protein, mineraler og 
vitaminer gir høg tilvekst og friske kalver. 
Formel Kalv Intensiv egner seg godt 
til støttefôring ved lav beitekvalitet. 
God smakelighet og høg andel fiber 
gjør at Formel Kalv Intensiv kan gis 
i fri tilgang.

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

FORMEL Støtteforing av kalv 210x297.indd   1 30.03.2020   13.12
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I spalten der vi presenterer styremedlemmene har vi kommet til Kristian Hovde, han  
har vært styremedlem siden 2019 og ble på årsmøtet 02.04.20 valgt til nestleder i TYR.

STYREMEDLEMMETS PLASS Kristian Hovde

Hei!
Mitt navn er Kristian Hovde og jeg ble valgt inn 
i TYR sitt styre i 2019. Jeg kommer fra gården 
Hovde i Brumunddal, der er jeg heltidsbonde. 
Jeg er 38 år, gift og har tre barn, vi har også 
med oss en dyktig ansatt på heltid. Med 
medfødt kugalskapet har hele livet bestått av 
ku. Jeg har vokst opp med melkeku og først 
på 90-tallet startet vi med innkrysning av 
kjøttfe. Med alt for stor interesse i avl på storfe 
har de fleste kjøttferasene i Norge vært innom 
fjøset mitt, og jeg har nå i over 10 år vært Aktiv 
Avlsbesetning på tre av rasene vi driver avl på  
i Norge. Melkeproduksjon har de siste årene 
foregått sammen med to andre i et samdrifts-
fjøs tre kilometer fra gården. Hjemme har  
jeg ca. 150 kalvinger i året på ammekua, og 
nesten alt blir inseminert. Jeg kjøper inn 
kjøttfekalver fra faste besetninger, så totalt 
produserer jeg mellom 90 og 100 tonn med 
storfekjøtt i året. I tillegg har ungen noe sau, 
slik at vi hele tiden holder oss gode på 
 gjerding. Gården min ligger 450 meter over 
havet og er dårlig egnet for noe annet en 
grasproduksjon. Totalt driver vi 1200 dekar 
med eid og leid jord, der alt går til grasproduk-
sjon. Skal en tjene penger på ammeku må de 
ut og beite selv, og totalt har vi ca. 300 storfe 
på beite om sommeren. 100 dyr går på 
innmarksbeiter rundt om i bygda, og ca. 200  
er på forskjellige utmarksbeiter. Cirka 90 dyr 
tilbringer som meren i Ringsakerfjellet 

sammen med totalt 1600 storfe fra andre 
bønder i kommunen. Mitt fokus og mål i 
kjøtt produksjonen er norsk kjøtt på norske 
råvarer, og de siste sju årene har vi brukt alkali-
sert norsk korn som eneste kraftfôr. Det er da 
gledelig og se at flere norske kraftfôrprodu-
senter har kommet etter og i dag produserer 
ferdig kraftfôr med mineraler og vitaminer der 
den norske andelen er over 96%. 

Avl har alltid opptatt meg, det og kunne prøve 
å lage den perfekte kombinasjonen med bruk av 
semin er alltid like moro og spennende. Nå som 
årets test på Staur er ferdig, har jeg allerede 
begynt og glede meg til at disse toppoksene blir 
tilgjengelig som seminokser til høsten, slik at jeg 
kan jakte videre på den perfekte ammekua. Flere 
av rasene har hatt tidenes testomganger, og 
sitter igjen med knallgode seminokser og 
bruksokser som er klare til bruk først på mai. 
Det er også ekstra gledelig og se at okser fra 
ganske ferske ammekuprodusenter gjør det bra 
på Staur. Det inspirerer og viser at alt er mulig 
med bruk av semin.

I TYR har vi en stor jobb å gjøre for at 
økonomien til norske storfebønder skal styr-
kes. Utbetalingsprisen til bonden har gått 
betydelig ned siden 2018, i tillegg hadde vi  
en prisstigning på alt vi handlet på nesten  
2% i 2019, det tilsvarer 1,5 kr per kg i økt 
utbetalings pris bare for å ta igjen det. I 2019 
importerte Norge 12 000 tonn med storfekjøtt, 
kalkylene til Nortura for 2020 viser at vi trenger 

ytterligere 1700 tonn storfekjøtt. Dette tilsvarer 
produksjonen fra 46 000 ammekuer. Norge gror 
igjen og det er spesielt på Vestlandet og i 
Nord-Norge arealene står klare for ammekua. 
Jeg tror vi trenger alle som vil sats på ammeku 
i årene framover, både store og små, heltids-
bonden og deltidsbonden. Men for at noen skal 
gidde og drive med ammeku må det på plass 
en økonomi som gjør at folk sitter igjen men 
noe etter at renter og avdrag er betalt. Nå i 
mars har vi virkelig fått sett hvor viktig jobb  
den norske bonden har. Trygg norsk mat uten 
antibiotika har på en måned gått fra å være 
miljøversting, til og bli en etterspurt vare. I 
tillegg kommer vi til og måtte importere enda 
mer storfekjøtt dette året da grense handelen 
fra Sverige er satt på vent, og alle som hadde 
tenkt seg på ferie i utlandet nå må spise mat 
tre ganger om dagen i Norge. Som styremed-
lem i TYR er jeg klar for at vi skal ta jobben for 
å bli selvforsynt på storfekjøtt og få betalt for 
kvalitetsvaren vi produserer. Dette blir en 
spennende vår og sommer der fram tiden for 
den norske bonden kan bli avgjort, det tror  
jeg at vi gjør best sammen med de andre 
landbruks organisasjonene, nå ser de hvor 
viktige vi som produsere norsk  storfekjøtt er. 

Lykke til med Inseminering, våronn og beite-
slipp, det er nå framtiden starter.

Kristian

Støttefôring av kalv 
gir god tilvekst

Enkel fôring 
av kalv på 

beite

• Kalvens tilvekstpotensiale 
 er stort fra 3-6 måneders 
 alder

• Formel Kalv Intensiv gir energi 
 og protein for god tilvekst, 
 og fiber for stabil vom

 Visste du at:God tilgang på protein, mineraler og 
vitaminer gir høg tilvekst og friske kalver. 
Formel Kalv Intensiv egner seg godt 
til støttefôring ved lav beitekvalitet. 
God smakelighet og høg andel fiber 
gjør at Formel Kalv Intensiv kan gis 
i fri tilgang.

Felleskjøpet Agri • Tlf.: 72 50 50 50 • www.felleskjopet.no
Felleskjøpet Rogaland Agder • Tlf.: 99 43 06 40 •  www.fkra.no
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TYR gjennomførte 02. april sitt årsmøte som 
digitalt møte. Dette er i likhet med flere andre 
av landbrukets organisasjoner. Litt utford-
ringer med lyd, og at strømmen gikk i deler av 
landet, men alt i alt gikk dette veldig bra. Det 
var gjennomført fire testmøter med dele-
gatene på forhånd, og valg var testet. TYR fikk 
hjelp av Geno, som vi kjøper datatjenester hos 
til gjennomføringen. Geno hadde selv gjen-
nomført sitt årsmøte digitalt et par dager før, 
og det ga gode erfaringer som vi hadde nytte 
av.

Ordfører Jan Håvard Refsetås og styreleder 
Erling Gresseth var plassert på stabburet 
hjemme hos Gresseth på Hegra, varaordfører 
Bjørn Aasen satt hjemme hos seg selv på 
Tynset, daglig leder satt i senter for avl og 
bioteknologi på Hamar. Organisasjonsansvar-
lig Eli Hveem Krogsti som hadde ansvar for 
blant annet å følge med på innkomne stem-
mer satt hjemme hos seg selv, og det gjorde 
også referatskriverne og alle utsendinger. Alle 
måtte logge seg inn en halvtime før oppstart 
– det var noen forvirra fjes fra diverse skrive-
bord rundt i Norges land som dukket opp på 
skjermen. Men når møtet startet fikk alle 
beskjed om å skru av både mikrofon og 
kamera frem til de skulle si noe.

Det var oppfordret til å sende inn innspill i 
forkant av møtet, og det var kommet noen. 
Men det ble ikke noen stor diskusjoner. 
Kanskje var møteformen litt av grunnen til det? 
Det ble stilt en del spørsmål rundt priorite-
ringer i styrets arbeidsprogram, samt de kutt 
som styret har vedtatt i budsjettet. Styret lover 
at dette vil bli tatt opp på nytt ved første og 
beste anledning for eksempel på Leder-
samlingen.

Valg
Torill Helgerud hadde etter flere år i styret 
takket nei til gjenvalg. Torill har vært en 
ressurs i styrearbeidet og organisasjonen for 
øvrig – hun takkes for den innsatsen hun har 
lagt ned for TYR og ønskes lykke til videre.

Ann Kristin Nes som ble valgt til nestleder i fjor 
hadde av personlige årsaker bedt om å få 
slippe nestledervervet, men hun hadde sagt 
seg villig til å fortsette som styremedlem.

Digitalt årsmøte
Valgkomiteen hadde foreslått Synne Vahl 
Rogn inn som nytt styremedlem, og som 
nestleder. Etter benkeforslag ble Mari Østy 
valgt inn som styremedlem istedenfor Synne 
Vahl Rogn, og Vahl Rogn kunne da heller ikke 
velges som nestleder. Som nestleder kom det 
benkeforslag om styremedlem Kristian Hovde, 
og han ble valgt.

Det var valgt å benytte seg av en løsning for å 
avgi stemmer som opprettholdt anonymiteten 
til stemmegiver. Det var bare mulig å se antall 
som avga stemme til den enkelt eller som 
avga blank stemme.

TYRs styre har etter valget følgende 
 sammensetning

Leder: Erling Gresseth (valgt for ett år)
Nestleder: Kristian Hovde (valgt for ett år)
Styremedlem: Per Ivar Lauman  
(gjenvalg for 2 år)
Styremedlem: Per Øivin Sola  
(gjenvalg for 2 år)
Styremedlem: Mari Østby (valgt for 2 år)
Styremedlem: Ann Kristin Nes (ikke på valg)

1.vara: Synne Vahl Rogn
2.vara: Asbjørn Dahlen
3.vara: Karl Gustav Lofthus
4.vara: Gunnar Bjørndalen

Styreleder Erling Gresseth takker for fornyet 
tillitt. Han lover å gjøre så godt han kan for  
å representere alle storfekjøttprodusenter  
på best mulig måte, inn i ei både krevende  
og spennende tid. «Det blir spesielt å takke  
av både styremedlemmer og daglig leder på  
et digitalt møte, så det skal vi gjøre skikkelig 
når Koronakrisa er over.» Han takket også alle 
tillitsvalgte på alle nivå for den innsatsen som 
legges ned daglig.

Leder: Erling Gresseth Styremedlem: Mari 
Østby

Nestleder: Kristian 
Hovde

Styremedlem: Per 
Ivar Lauman

Styremedlem: Per 
Øivin Sola

1.vara Synne Vahl 
Rogn

Styremedlem: Ann 
Kristin Nes

AVLSPLAN I STORFEKJØTTKONTROLLENÅRSMØTET 2020
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 - 3 års garanti

 - Mange utstyrsmuligheter

 - Lang levetid

 - Solid konstruksjon

 - Lite vedlikehold 
- Kan brukes til kalking

Kan leveres med GPS - veieceller med automatisk hastighetskontroll

Løser mange utfordringer og skaper nye ressurser!

•	 Økt	lagerkapasitet,	opptill	30%
•	 Separert	masse	kan	brukes	til	strø	
eller	jordforbedring

•	 Lett	pumpbar	gjødsel

Vi har levert mange anlegg i Norge, 
be om referansebruk

Tørrgjødselspredere

Gjødselseparator

Garantert fornøyd!

Eksperter på gjødselhåndtering  Tlf: 63 83 90 00 - hektner.noTa kontakt for tilbud - salg@hektner.no
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Jordbruksarealet på Agder eigner seg særs 
godt til produksjon av storfekjøt, med inn- og 
utmarksbeite som kan nyttast på ein berekraf-
tig måte. Allereie i 2013 gjekk NLR Agder i gong 
med eit storfekjøtprosjekt i Aust-Agder. Det var 
då ei underdekning på 10 500 tonn storfekjøt 
på landsplan, og statistikken synte at det 
grovfôrbaserte husdyrhaldet i fylket var redu-
sert med 22 prosent frå 2000 til 2010 målt i tal 
storfeeiningar. Målet var å auke produksjonen, 
og nytte grovfôrressursane på ein best mogleg 

Fleire ammekyr på Agder!
Det har vore ei betydeleg auke 
av tal ammekyr på Agder dei 
siste åra. Mange nye har starta 
opp og fleire har utvida produk-
sjonen. Agder har i hovudsak 
eit grovfôrbasert småskala-
landbruk med gode beite-
ressursar som passar godt  
til storfekjøtproduksjon.

Av Jakob Saaghus og  
Inger Birkeland Slågedal, NLR Agder

måte. Frå 2017 – 2020 blei prosjektet vidare-
ført og utvida til å omfatte heile Agder, med 
hovudmål om å auke tal ammekyr med 1000 
mordyr og tal kilo storfekjøt med 20 prosent  
i prosjektperioden. Dette er i samarbeid med 
TYR, Nortura, Tine, faglaga og den kommunale 
landbruksforvaltinga. Grovfôrrådgivar Jakob 
Saaghus var prosjektleiar fram til årsskiftet,  
då overtok Josefa A. Torp ansvaret.

Hovudmål: 
•   Auke tal ammekyr med 1000 mordyr  

og tal kilo storfekjøtt med 20 % i prosjekt-
perioden 2017 – 2020

Delmål:
•   Styrke rekruttering, kompetanse,  

erfarings  utveksling og trivsel  
i storfehaldet 

•   Auke den spesialiserte kjøtproduksjonen 
med val av riktig rase 

•   Auke slaktekvaliteten på storfekjøt 
•   Auke avling og kvalitet i grovfôr-

produksjonen
•   Effektivisere bruken av innmark og utmark 
•   Auke bruken av tre i driftsbygningar 
•   Auke lønsemda i storfekjøttproduksjonen

Plass til fleire i indre strok
Ved årsskiftet syner statistikken at målet om 
1000 fleir ammekyr på Agder ligg godt i rute 
til å bli nådd. Ei auke på 1000 mordyr utgjer 
kring 33 årsverk på brukarnivå, og i tillegg 
kjem betydelege ringverknader. Kurva under 
viser korleis utviklinga har vore sidan 2003 og 
fram til 2019. Sidan me starta storfekjøtpro-
sjekta i 2013 har det blitt 96 fleire gardsbruk 
med ammekyr på Agder, og tal ammekyr har 
auka med 2089 mordyr. Det tyder at amme-
kubruka blir større, og dei som har starta med 
ammekyr dei siste fem åra, har eit gjennom-
snitt på mest 22 mordyr. Den store auken har 
kome fordi mange har utvida og fleire nye har 
etablert seg. Dette heng blant anna saman 
med at det er fleire mjølkebruk som legg ned. 

Kulturlandskapspleie og storfekjøttproduksjon på Rygnestad i Valle kommune.  Foto: Jakob Saaghus

Storfe på stranda som drikk vatn hos 
Jørund Kvåle Hansen på Bygland. 

Foto: Jakob Saaghus
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Sidan 2003 har gjennomsnittet for tal amme-
kyr per gard gått opp frå 8,4 til 14,9, og 12 av 
kommunane på Agder har over 15 ammekyr 
per bruk. Fleire av desse ligg i indre Agder der 
det er gode høve for ennå fleire til å starte opp 
i eit omfang kring 15 – 20 ammekyr. Gardane 
her er ikkje så store, og jorda eignar seg best 
til grasproduksjon med store beite ressursar 
som det er viktig å nytte. Det er eit føremon 
både for å hindre attgroing, nytte  ressursane, 
og det er bra for klimaet. Berre 11 bruk på 
Agder har over 50 ammekyr og blant dei er 
det 2 – 3 som har 70 ammekyr på garden. Det 
er også eit prosjekt på Agder som arbeider  
for å få fleire til å drive med Angus kyr. Norsk 
Aberdeen Angus samarbeider med Prima 
Jæren, Nortura og Menykjeda om ein 
 Angusavtale der produsentar som leverer 
slakt får eit Angustillegg. 

Mykje å lære
For å nå måla i prosjektet, er kunnskap eit 
viktige stikkord. Ammekyr er ikkje noko ein 
har «på si», som skal klare seg mest sjølv. 
Skal ein ha storfekjøtproduksjon som næring 
og leveveg, er kompetanse nøkkelen. Kompe-
tanse er meir enn kunnskap. Det er å bruke 
kunnskapen, vere dyktig og å kunne sette det 
ein har lært om i praksis. Difor er det lagt opp 
til at deltakarane i prosjektet skal auke sin 
kompetanse på ammekyr. Me har mange 
fagtilbod som store fagmøte med eksterne 
foredragshaldarar, fagturar til nabofylke, 
regionale faggruppesamlingar, fjøsmøte, 
fjøsopningar og beitevandringar. Her kan 
erfarne og nye produsentar møtast og 
 ut veksle erfaringar og lære nytt om alt frå 
grovfôrdyrking og beitestell, til fôring, rase  
og avl. Fagfolk frå samarbeidspartane har  
stilt opp og delt av sin kunnskap om nyare 
 forsking, og rådgivarane i NLR Agder har 
bidrege tverrfagleg med tema som plantefag, 
teknikk, økonomi og byggfag.



 

 


Nysatsing med damegruppe
Faggrupper, eller erfaringsgrupper som me 
kallar dei, er populært å vere med i. Her 
møtest 6 – 8 bønder rundt på gardane saman 
med grovfôrrådgivar 2 – 3 gongar kvart år. 
Rådgivaren er med som coach som leiar 
erfaringsutveksling på aktuelle tema som 
del takarane bestemmer. Det er gardsvandring 
og muleg å invitere fagpersonar utanfrå til 
enkelte samlingar. 

Etter nyttår etterlyste me damer i ammeku-
produksjonen; Damer søkast! Det melde seg 
11 damer som no er med i ei eiga faggruppe. 

Planen er å ha seks møte rundt på gardane 
med følgande tema: kalvestell, beitekvalitet, 
slåttetidspunkt og grovfôrkvalitet, innsett og 
fråskiljing av kalven, haldvurdering og fôring 
gjennom vinteren, og til slutt avl, bedekning  
og val av okse.

Storfekjøtproduksjon er ikkje berre for menn. 
All erfaring viser at det mest positive er om båe 
ektefeller er engasjert på alle nivå i gardsdrifta. 
Ny kunnskap er ein fellessak som må løftast og 
delast samen. Målet er utveksling av kompe-
tanse og nettverksbygging for alle som driv 
med eller startar opp med storfekjøttproduk-
sjon. Erfaringsutveksling, trivsel og motivasjon 
er viktig og noko som kan auka lønsemda.

Utefôring kan fungere bra. Foto Jakob Saaghus
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Fjøsopning i utvida ammekufjøs hos Petter 
Heggland på Hornnes. 30 mordyr og oppfôring 
av Charolais. Foto: Jakob Saaghus
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Beite er rimeleg fôr
Innmarksbeite er ein lokal ressurs som kan 
nyttast betre, og gode beite betyr ofte meir  
for resultata av drifta enn det mange trur. I 
enkelte kommunar på Agder utgjer beitearea-
let over 40 prosent av all jord i drift. Med godt 
stell, rett beitetrykk og god kontroll på ugraset 
kan me hauste like mye her som på middels 
god fulldyrka jord. I tillegg er kostnaden per 
fôreining lågare enn ved maskinhausta fôr. 
Enkelte storferasar hentar  om lag halvparten 
av grovforbehovet gjennom året frå beite.

Ungdyr på beite er eit fint syn og positivt for 
kulturlandskapet. Foto: Aina Øverland

Det er viktig å kunne vurdere kva eit godt beite 
er i praksis, og då er det nyttig med beite-
vandringar. Dette er populære tiltak der ein tar 
opp tema som etablering og vedlikehald av 
beiter, beitevekstar, måling av beiteavling, 
tilvekst på beite, samt godkjenning av inn-
marksbeite og informasjon om SMIL-tilskot. 
NLR Agder har også demonstrert eit NIR-ap-
parat for hurtiganalyse som målar kvaliteten 
på graset i felt. For å registrere avling på beite, 
blir det sett ut beitebur på våren før beiteslepp 
og då kan ein registrere mengd beitegras og 
analysere prøvane for fôrkvalitet. Det er 
enorme forskjellar både i mengd og kvalitet på 
ulik beitemark, alt frå intensive raigrasbeite til 
ekstensive sølvbunkebeite. Det viktigaste er  
å kjenne sine eigne beite og nytte dei optimalt.

Me ser at raigras trivst i beite langt utanfor 
dei tradisjonelle raigrasområda på Agder. I 
mange tilfelle har stell og bruk av areala vel så 
stor tyding for artane som klimatiske forhold.

Raigras, rapp og kløver krev kalkrik jord for 
å trivast. I beite er det overflatekalking som er 
aktuelt. Heilgjødsel, eventuelt tilsett mineral til 
beitedyra er også eit godt alternativ som 
vårgjødsling der husdyrgjødsla er i manko, 
eller vanskeleg å kome til med. Hugs å gjødsle 
lite og ofte, om lag 3 – 5 kg N per gjødsling  
er passe. 

På gamle og vanskeleg tilgjengelege beite, 
gjerne med tett og fuktig jord, kan sølvbunke 
og lyssiv være ei utfordring. Erfaring viser  
at kraftig pussing, spesielt på hausten, held 
ugraset i sjakk. Manuell handsaming med 
bruk av ryddesag og kutting av planta eit  
par cm under jordoverflata er òg eit godt 
 alter nativ.

Nokon har også meir ekstensive naturbeite 
der ein skal unngå kalking og gjødsling for  
å halde oppe biomangfaldet som er viktig for 
blant anna insekt. Slike beite kan gi både gode 
avlingar og fôrkvalitet, men her er det ekstra 
naudsynt å halde beitetrykket høgt nok, for  
at beita ikkje skal bli overgrodd. Ikkje bruk 
beitepussar her, då dette vil gje gjødsel-
verknad og enkelte arter vil forsvinne. 

Prioriter godt beitestell, det vil som oftest 
alltid være lønnsomt!

Agders største fjøs i slepplaft
Fokuset på val av tre som byggemateriale 
engasjerer mange. Om lag 250 bønder møtte 
fram på fjøsopninga hos Elin Fjellheim og Terje 
Birkeland i Evje og Hornnes før jol. Arrange-
mentet var i samarbeid med TYR, Nortura, 
Tine, samt bygg- og vareleverandørar. Det var 
hovudsakeleg bønder som kom, men også 
entreprenørar, Innovasjon Norge og landbruk-
setaten i kommunen. Dette må med sine 1800 
m2 vere det største ammekufjøset i slepplaft 
på Agder. Eit flott og funksjonelt bygg.

Eit seminar om Landbruksbygg i tre med fleire 
arrangørar, samla eit par hundre interesserte 
på Evje i januar i år, og der fekk deltakarane 
også besøke det nye slepplaftfjøset til Birke-
land.

Det er verd å merke seg at Innovasjon Norge 
gjev ekstra investeringsstøtte til dei som vel 
tre som byggemateriale. Bruk av tre er eit godt 
klimatiltak og kan føre til auka bruk av lokale 
materialar. Byggrådgivarane i NLR har samla 
ein stor kompetanse og kan hjelpe dei som  
er interesserte.

Kvalitet gjev lønsemd
Prosjektet har i tillegg til målet om å auke 
storfekjøtproduksjonen, også eit mål om  
å auke slaktekvaliteten på storfekjøtet.  
Dette gjer ein med å satse på rett rase utifrå 
gardens ressursar og kva marknaden spør 
etter, og med å auke kompetansen for å nå 
optimal avling og kvalitet i grovfôrproduk-
sjonen. God jord- og plantekultur, med riktig 
utnytting av husdyrgjødsla, er lønsamt.  

I tillegg ligg det ein klima- og miljøvinst i dette. 
Det handlar også om å effektivisere bruken av 
innmark og utmark, bruke tid på oppfølging av 
dyra, og ikkje minst å ha det triveleg i eit godt 
fagmiljø saman med andre produsentar. 
Totalt sett ser me at dette aukar lønsemda, 
noko som bidreg til ein stadig større interesse 
for storfekjøt produksjon på Agder.

Nytt slepplaftfjøs hos Elin Fjellheim og Terje Birkeland i Evje og Hornnes 2019.  Foto: Terje Birkeland

Det nye slepplaftfjøset i tre hos Elin Fjellheim 
og Terje Birkeland er heile 1800 m2 stort. 

Foto: Terje Birkeland
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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 

Her skulle alt ligge til rette for en god start med Charolais.  
Foto Jakob Saaghus

Det har vore arrangert økonomikurs med fokus på kva som er viktig for 
eit godt økonomisk resultat. Her har tema som tilpassing til ressurs-
grunnlaget, val av gode livdyr, tilvekst, slaktekvalitet og kostnads - 
effek tive løysingar for bygg vorte gjennomgått. Og mange deltakarar  
i prosjektet har fått individuell oppfølging med hjelp til driftsplanlegging 
og søknad om tilskott til utbygging frå Innovasjon Norge. Økonomi-
rådgivar i NLR Agder, Knut Sigurd Haugå, har hatt stor pågang av 

bønder som ønsker hjelp til prosjektering, både til utviding og oppstart. 
16 utbyggingssøknadar på storfekjøt fekk støtte frå Innovasjon Norge  
i fjor, og 10,8 mill. kroner blei betalt ut i tilskott, noko som er kring 30 
prosent av den disponible ramma i 2019. Haugå seier det slik: «Sett ut 
frå dekningsbidrag er det utan tvil meir å hente med tyngre rasar. For 
dei som kan levere til spesialpris og i eigne avtalar, som Angusavtalen, 
er lønsemda omtrent like god som ein tung rase. Eg har stort sett 
komen til negative dekningsbidrag for Dexter, Høglandsfe og historiske 
rasar – der er det tilskottet som gir overskot, om ein ikkje sel kjøtet 
direkte til høgare pris.»

Samarbeidsavtale med TYR
Norsk Landbruksrådgiving sentralt har frå 2020 gått inn i ein samar-
beidsavtale med TYR, der målet er å vidareutvikle ein berekraftig 
ammeku- og storfekjøtproduksjon gjennom eit godt rådgivingstilbod  
i form av kunnskapsutvikling og medlemsfordelar for begge partar. 

Konkret skal nye TYR-medlemmar få ein gratis oppstartssamtale, 
eller gardsbesøk av ein NLR-rådgivar i sin region, der gardens behov for 
vidare rådgiving blir avklart. Det kan vere tilbod om ein grovfôrplan og 
fôrprøvar til medlemspris og då blir fôranalysane dekka av TYR. NLR 
kan vidare tilby gjødslingsplanlegging, jordprøvar og rådgiving innan 
plantefag, klima, økonomi, maskinteknikk, bygg og HMS.
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Miriam og Tor Egil er begge vokst opp på gård 
og hadde et brennende ønske om å kunne eie 
og drive gård med storfeproduksjon sammen. 
Men ingen av dem var i en situasjon der de 
hadde muligheten til å ta over hjemgården. 
Etter å ha vært på utkikk etter et egnet sted i 
lengre tid, havnet de på den hyggelige plassen  
i Iveland kommune i Agder. Nå er de i ferd med 
å bygge opp en Angus-besetning basert på det 
ressursgrunnlaget gården gir.

Tekst og foto: Eli Hveem Krogsti Paret har fått uvurderlig hjelp i oppstartsfasen 
gjennom Nortura og sin lokale rådgiver, Hildur 
Brøvig. Hun har hjulpet dem med alt fra 
organisering av kjøp av livdyr til gårdsbesøk 
etter behov. «Hildur er aldri lenger unna enn en 
telefonsamtale, og hun har en oppfølging som 
er langt over våre foreventninger», forteller 
Miriam. De har også fått gratis kurs for unge 
bønder gjennom Nortura. Norsk Landbruks-
rådgivning Agder har også gode oppstarts-
pakker til unge bønder som paret har benyttet 
seg av, og som har kommet godt med i en 
startfase. 

Arbeid ved siden av gården
«For oss er det kanskje vel så viktig å kunne  
få lov til å ha denne livsstilen som det å kunne 
leve av produksjonen», forteller Miriam. I bunn 
har hun en agronomutdannelse, men jobber  
nå som sykepleier med fast jobb i den lokale 
hjemmesykepleien. Tor Egil har også full jobb 
ved siden av gården. Med bakgrunn i opp  - 
veks ten på gård og interessen for landbruk, 
kjøpte de gården Nedre Frikstad i 2018, og har 
nå sju ammekyr av rasen Aberdeen Angus  
i løsdrift med liggebåser og spalter. I tillegg  
har de sju kviger, fem kalver og en avlsokse. 

Løsningsorienterte ammeku-
produsenter med framtidstro
Gården Nedre Frikstad ligger inne i et lite dalføre i Iveland, ca. 10 km fra Evje sentrum i Agder.  
Vi er på vei til Miriam og Tor Egil Honnemyr som har kjøpt seg et lite bruk i området. Veien er smal  
og kronglete, og det er lett å bli litt «sjøsyk» i baksetet på en god, gammel Volvo innover bygde veien. 
 Sjåføren vår er godt kjent her, og kutter gjerne en sving eller to. «Her e det sjelden man møder noen» 
kommer det betryggende fra førersetet på trivelig sørlandsdialekt. Gunnar Bjørndal, leder i TYR Sørlandet, 
geleider oss trygt ut til gården Nedre Frikstad, omkranset av furuskog og skogs beiter.
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Opprinnelig var det mjølkeproduksjon 
på gården. Kvota på ca. 65 000 liter  
ble solgt for noen år siden. Fjøset fra 
1988 ble bygget om til ammekufjøs da 
Miriam og Tor Egil tok over. De har selv 
brukt mye tid på tegninger og plan-
legging av ombyggingen, men har fått  
god hjelp fra Felleskjøpet i prosessen. 
De har bidratt med rådgiving i forhold 
til tegninger og levert fôringsanlegg. 
Fjøssystemer har levert innredningen.

Støtte fra Innovasjon Norge
Kostnadene for ombygging ble be-
regnet til ca. 1,5 millioner kroner. Paret 
søkte om midler hos Innovasjon Norge 
og fikk derigjennom et godt bidrag til 
prosjektet. I tillegg har de selv stått for 
en betydelig egeninnsats. 

Arealet i fjøsrommet på ca. 250 kvm  
er veldig godt utnyttet. Kalvene har et 
eget kalvegjemme dekket med halm 
der de kan være i fred. Og storoksen 
står i en binge ved siden av og passer 
på at de har det bra. Kyr og kviger har 
god plass i det resterende arealet med 
spaltegolv og 20 liggebåser. Lødrifts-
fjøset er innredet med store børster 
som er svært populære å klø seg på. 

Innovativ fôringsløsning
Forbrettet er plassert ved inngangs-
partiet til fjøset. Her har paret montert 
en fiffig løsning med et utmatingsband 
som fordeler rundballe fôr på fôrbrettet 
tre ganger per dag. Dette skjer auto-
matisk, og gjør det enkelt for de to  
å være på jobb samtidig som de vet at 
dyra har bra med fôr. «En slik løsning 
er også ideell dersom man ønsker  
å reise bort ei helg», sier Tor Egil. Det  
blir en enkel jobb for avløser å se etter 
dyra når fôrhåndteringen allerede er 
ivaretatt gjennom automatisk  ut - 
mating av silo tre ganger om dagen. 

Ressursgrunnlaget viktig  
for  størrelse på besetning
Målet for det unge paret er på sikt å 
kunne rekruttere kviger til en besetning 
på ca. 20 ammekyr. Ressursgrunn laget 
på gården og plassbegrensningen  
i fjøset er utgangspunktet for dette 
målet. De ønsker å finne løsninger for 
oppfôring av oksekalver etter hvert, 
men dette er et prosjekt som foreløpig 
står litt på vent. Nå ser de først og 
fremst fram til våren og beiteslipp.

Beite er i all hovedsak i nærheten av gården. 
Dette gjør det enkelt å se etter dyra på som-
meren. De har i tillegg 1500 mål med skrinn 
skog. De har benyttet noe tømmer fra skogen 
til eget bygg og til ved, men skogen har en 
begrenset verdi utover dette. 

De ca. 70 målene med dyrka mark er forholds-
vis våte, og grøfting er ett av tiltakene for å få 
en så god avling som mulig ut av et begrenset 
areal. «Enkelte steder kunne vi nok heller ha 
dyrka ris,» sier Tor Egil med glimt i øyet. 

Inseminering på sikt
Per i dag har Angus-oksen Kåre gjort jobben 
med å bedekke kyrne, men allerede til neste år 
ønsker de å inseminere noen av dyra. De har 
også sett på aktivitetsmåler (Sensehub) som 
en mulighet for å få bedre kontroll på brunst  
og riktig tidspunkt for inseminering.

Arealet på ca. 250 kvm er godt utnyttet. Hildur Brøvig (Nortura), Jakob Saaghus (NLR),  Torill 
 Helgerud (styremedlem i TYR) og Gunnar Bjørndal (leder i TYR Sørlandet), får en nøye  innføring  
i hvilke endringer som er blitt gjort av Miriam og Tor Egil Honnemyr.

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

Kalvene koser seg i tørr og god halm i kalvegjemmet innerst 
i fjøset.
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Mineraler og vitaminer bidrar til god dyrehelse og 
gode produksjonsresultater. Pluss tilskuddsfôr til 
storfe kommer i nytt design med produkter som 
har enten rød eller lysegrønn farge på emballasjen. 
Det gjør det enklere å finne riktig produkt.

Storfe Flere dyr

Tilskuddsfôr for god 
dyrehelse og gode resultater 
- nå i ny drakt

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

Nyhet
Pluss Saltstein

Naturell

Fjøskamera er installert og koblet opp mot mobiltelefonene, slik at 
Miriam og Tor Egil kan følge med på aktiviteten, spesielt i forbindelse 
med kalving. Dette har også blitt et kjærkomment innslag på sjukehjem-
met der hjemmesykepleien har base. «Det er veldig spennende for 
beboerne på sykehjemmet og brukere av hjemmesykepleien å få lov til  
å se om det har kommet flere kalver siden sist», forteller Miriam. Synet 
av spretne kalver som hopper rundt i fjøset er god medisin for oss alle.

Prosjekt for økt storfeproduksjon i Agder
«Det er flere i Agder som burde tenke slik som Miriam og Tor Egil gjør,» 
sier Gunnar Bjørndal. Enkelte velger å bygge nytt fjøs med plass til 
mange dyr, men for de aller fleste er dette uaktuelt på grunn av tilgang  
til areal og store avstander. Ressursgrunnlaget på gården er det viktigste 
elementet. Kan man samtidig få til enkle og rimelige løsninger ved 
ombygging av eksisterende fjøs, vil dette være et godt utgangspunkt  
for å opprettholde flere av de mindre gårdene og samtidig hindre brakk-
legging av jord og gjengroing av beiter.  

Prosjektet «Økt storfekjøttproduksjon i Agder» har mål om å øke antall 
ammekyr med 1000 stk. i perioden 2017 – 2020. Agder har et godt 
utgangspunkt for ammekuproduksjon med sine store beiteressurser  
i inn- og utmark, og nå er målet er nå i ferd med å bli nådd. Du kan lese 
mer om dette prosjektet i artikkelen på side 12 – 15 i dette nummeret  
av TYR- magasinet.Felleskjøpet er leverandør av det smarte fôringsystemet som sørger for 

automatisk tildeling av grovfôr tre ganger om dagen (se bandet i taket 
over fôrbrettet).
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www.norskangus.no

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

Bonus:

Nå med kjønnsseparert sæd  = Økonomisk gevinst!
 

BEEFx = hunndyrceller            BEEFy = hanndyrceller  

Eliteokse 74061 Jens av Grani 
Gode tall for fødselsforløp brukt på ku, 
under snittet på fødselsvekt.
Meget gode produksjons- og 
moregenskaper.  

Ungokse 74085 Nanook av Høystad 
Okse med flott eksteriør og godt muskelsatt.
Forventes lette kalvinger med god produksjon.
Forventes å nedarve meget gode moregenskaper.

Ungokse 74087 Napolion av Bognes
Godt eksteriør, bra grovfòropptak.
Forventes lette kalvinger med god produksjon.
Potensiale for godt med moregenskaper
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Kontakt 
Nortura for mer 
informasjon om 
Angusavtalen:

95 51 84 00

Ungokse 74086 Nero Weeton av Haukabø
Okse med høy tilvekst i testen på staur.
Forventes  middels kalvingsforløp med god produksjon.
Potensiale for godt med moregenskaper.
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Tilvekst hos storfe på beite  i skogsbeite

Prosjektet
I løpet av tre beitesomre ble til sammen 336 
ammekyr og 270 kalver veid ved beiteslipp og 
sanking. Dyrene ble sluppet på beite i barskog-
områder hvor det utføres en omfattende 
skogsdrift i Stange/Romedal (SRA) og Furnes/
Vang (FVA) almenninger i Hedmark. Det 
slippes både storfe og sau i begge studie-
områdene. Beitekartlegging utført av NIBIO 
viste at utnyttelsen av beitekapasitet i SRA  
og FVA var henholdsvis 38 % og 135 %.

For å studere faktorer av betydningen  
for vektutviklingen hos kyr ble det benyttet 
opplysninger om: Avvik fra gjennomsnittlig 
vekt for rasen (basert på vekten av dyrene ved 
beiteslipp), reproduktiv status (sinku – ku med 
kalv), rase (ekstensiv, hovedsakelig Hereford 
og intensiv, mest Charolais men også 
Simmen tal og Limousin), antall beitedager (for 
å ta hensyn til ulike slipp og sanke tidspunkter) 
og beiteområde (SRA og FVA). Tilvekst hos 
kalv ble studert ved å benytte opplysninger 
om: kjønn og fødselsperiode (vårfødte okser 
– vårfødte kviger – høstfødte kviger), antall 
beitedager, rase og beiteområde. 

Hvert år ble 31 kyr utstyrt med GPS hals-
bånd programmert til å ta posisjoner hvert  
5. minutt (se TYR-magasinet 3-2017), 53 av 
kyrne med GPS halsbånd ble veid. Data fra 
disse dyrene ble brukt for å finne eventuelle 
sammenhenger mellom vektutvikling i beite-
sesongen og dyrenes bruk av beiteområdene. 

Tilvekst i beiteperioden
I området med lavt beitetrykk (SRA) ble 
gjennomsnittlig tilvekst hos sinkyr og kyr med 
kalv funnet til henholdsvis 31 (±38) og 6 
(±41) kg. I området med høgt beitetrykk (FVA) 
var gjennomsnittlig tilvekst negativ for både 
sinkyr og kyr med kalv, og dyras vekt avtok 
med henholdsvis 18 (± 53) og 38 (± 33) kg i 
løpet av sommeren. Flere faktorer viste seg å 
ha betydning for kyrnes tilvekst. Ikke uventet 
var reproduktiv status av betydning, og kyr 
med diende kalv hadde lavere tilvekst enn 

Tekst: Morten Tofastrud

Høgskolen i Innlandet har gjennomført et 4-årig forsknings-
prosjekt (2014 – 2018) med tema «Beiteatferd, habitats eleksjon 
og produktivitet hos storfe på skogsbeite (se også TYR- magasinet 
3-2017). Et av studiene hadde som mål å undersøke hvordan  
ulike egenskaper ved dyrene og habitatvalg påvirket tilvekst  
i beitesesongen.

sinkyr. Kyrnes tilvekst viste seg å øke med 
lengden på beitesesongen. Kyr som ved 
beiteslipp hadde et positivt avvik fra gjennom-
snittsvekt for rasen hadde en negativ vekt-
utvikling gjennom beitesesongen, og sagt med 
andre ord kan man forvente at kyr som er i 
godt hold etter vinteren har større sannsynlig-
het for å tape vekt på beite. Kyr av ekstensive 
raser i område med lavt beitetrykk utmerket 
seg med særlig god tilvekst, mens de samme 
rasene kom særlig dårligere ut i området med 
høgt beitetrykk. Noe som sannsynligvis 
skyldes få veide dyr av ekstensive kyr i dette 
området i tillegg til at disse veide betraktelig 
mer enn gjennomsnittsvekt for rasen ved slipp. 

Tabell 1: Gjennomsnittlig tilvekst (kg) med 
standardavvik i () hos ammekyr av intensive  
og ekstensive raser og hos kyr i med ulik repro-
duktiv status på beite i Stange/Romedal (SRA) 
og Furnes/Vang (FVA) almenninger i Hedmark.

Det ble funnet høyere tilvekst hos kalver i 
området med lavt beitetrykk (SRA) sammen-
liknet med området med høgt beitetrykk (FVA). 
Det ble ikke funnet effekt av rase på tilveksten 
hos kalv. De vårfødte oksekalvene hadde høyere 
tilvekst enn vårfødte kviger som igjen vokste 
mer enn høstfødte kviger. Den siste gruppen 
hadde særlig lav tilvekst i området med høgt 
beitetrykk (FVA) noe som kan skyldes redusert 
mulighet for å kompensere for kuas reduserte 
melkeytelse med opptak av fôr fra beitet.

Tabell 2: Gjennomsnittlig tilvekst (kg) med 
standardavvik i () hos høst- og vårfødte kalver 
på beite i Stange/Romedal (SRA) og Furnes/
Vang (FVA) almenninger i Hedmark.

*  Antall beitedager for kalv i de to studie-
områdene var 108 (±14) i SRA og 90 (±11)  
i FVA. Gjennomsnittlig daglig tilvekst kan 
 finnes ved å dividere gjennomsnittlig tilvekst 
med antall beitedager.

FVA SRA

Intensive raser ÷ 22 (± 49) ÷ 6 (± 57)

Ekstensive raser ÷ 58 (± 40) 24 (± 29)

Sinkyr ÷ 18 (± 53) 31 (± 38)

Ku med kalv ÷ 38 (± 32) 6 (± 41)

FVA SRA

Høstfødte kviger 32 (± 36) 78 (± 22)

Vårfødte kviger 72 (± 27) 94 (± 23)

Vårfødte okser 82 (± 10) 100 (± 20)
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Tilvekst hos storfe på beite  i skogsbeite
Habitatbruk og tilvekst
Utrykket leveområde brukes som betegnelse 
på det området et dyr oppholder seg innen en 
fastlagt periode. Kyrne brukte store leve-
områder i løpet av beitesesongen, i gjennom-
snitt brukte kyr i SRA og FVA henholdsvis 39,8 
(± 3,4) og 25,5 (± 2,5) km2. Setervoller utgjorde 
under 1% av arealet i begge studieområdene 
og i gjennomsnitt 10 % av GPS posisjonene ble 
funnet på disse arealene. Det viste seg å være 
en negativ sammenheng mellom vektutvikling 
hos kyrne og størrelsen på deres leveområde. 
Dette kan forklares med at det er en negativ 
sammenheng mellom størrelsen på kyrnes 
leveområde og kvaliteten på beiteområdene 
(vegetasjonstypene) inne i leveområdet. Kyr 
som hadde høg tilstedeværelse på setervoller 
viste noe svakere tilvekst, dette kan muligens 
forklares med at disse områdene beites hardt  
i løpet av sommeren.

Resultatene viser at kjøttfe av internasjo-
nale raser har en akseptabel vektutvikling på 
skogsbeite, forutsatt at dyretallet er tilpasset 
beiteverdien i det aktuelle området. Vegeta-
sjonskartlegging og beregning av beiteverdien 
for utmarksområdet må derfor anses som  
et viktig verktøy for beregning beitekapasitet. 
Ved å utnytte disse verktøyene kan man 
beregne det dyretall som gir optimal tilvekst 
og samtidig unngå at beitegrunnlaget ikke  
blir forringet på lengre sikt.

Tilveksten hos kyrne viste svært stor 
variasjon (jfr. standardavvikene for tilvekst). 
Det kan nevnes at høyeste registrerte vekttap 
og tilvekst hos kyrne var henholdsvis ÷ 246 kg 
og 123 kg. På tross av den store variasjonen 
viser dette studiet at det er mulig å finne ulike 
forhold (bla. vekt ved slipp (evt. holdvurde-
ring), rase, reproduktiv status) ved drifts-
opplegget som er av betydning for dyrenes 
tilvekst på utmarksbeite. Ved å ta i bruk data 
fra ulike sensorer og GPS halsbånd, kan man 
også innhente informasjon om forhold som 
beiteaktivitet, arealbruk og forflytninger under 
beiteperioden. Studiet viser at man gjennom 
forskning kan identifisere ulike egenskaper 
hos kjøttfe som er karakteristiske for særlig 
«egnede beitedyr» i norsk utmark og at dette 
kan bidra til optimalisert utnyttelse av beite-
ressursene.

Det er både kjøttfe og NRF kviger på beite  
i de aktuelle allmenningsområdene.

       Dyr med klaven på og god merking.➠
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Det pågår for tiden store endringer i hvilke dyreslag vi slipper hvor på utmarks-
beite i norske skoger. Det er en generell nedgang av storfe på utmarksbeite i 
nord, mens det i sør er økning og nedgang om hverandre (Figur 1). Antall sau 
holder seg stabilt eller øker, så det generelle bildet er at det blir flere husdyr på 
utmarksbeite mange steder i sør. For å kunne avbalansere endret tetthet av 
dyreslaga mot hverandre er det viktig å ha kunnskap om hvordan de påvirker 
hverandres mattilgang.

Vi har til nå visst lite om matvanene til husdyr på beite i produktiv lavlands-
skog. Det finnes noen få norske studier av diett hos frittgående sau i skog,  
men disse har vært begrenset til få dyr innen et geografisk begrenset område. 
Det finnes ingen studier av frittgående storfe i skog, kun en studie av storfe 
inn gjerdet i små foryngelsesfelt av gran. Selv om det er naturlig å anta at gras 
dominerer dietten til både sau og storfe på skogsbeite bør dette bekreftes med 
forskningsdata. Det er dessuten mer vi bør vite om dyras diett i skog enn bare 
hvorvidt det er gras som er den viktigste beiteplanta.

Sau og storfe er spesialister på å ete gras. Det kan 
 synes et paradoks at de i Norge henter millioner  
av fôrenheter i produktiv lavlandsskog. Gras er ikke 
 akkurat det man forbinder med vegetasjonen i skog. 
Hvor mye gras spiser egentlig disse dyra på skogs-
beite? For første gang i historien er dietten hos storfe 
og sau som sambeiter i norsk skog satt under forsker-
lupen. Det viste at ja, gras dominerte begges matvalg. 
Det viste også at de to dyreslaga hadde svært stort 
overlapp i dietten. Det betyr: dess flere storfe på beitet, 
jo mindre mat for sauen og visa versa.

Tekst: Hilde K. Wam (NIBIO) og Ivar Herfindal (NTNU)

Storfe ved grasoppslag rundt tidligere husmannsplass på 
Vestskauen.  Foto: NIBIO

Figur 1. Tall fra Landbruksdirektoratets produksjonstilskudd.

Storfe og sau på skogsbeite    
konkurrerer om nesten hele matfatet
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Et forskningsprosjekt ledet av NIBIO har nå 
samlet detaljerte data på matvalg hos storfe og 
sau i produktiv lavlandsskog. Studien ble gjort i 
tre områder med ulik tetthet av dyr (ca. 17 dyr/
km2 i Nannestad, 36 dyr/km2 på Vestskauen  
i Sande-Eiker og 59 dyr/km2 i Ringsaker). Et 
«dyr» tilsvarer her ei voksen søye, dvs. hvert 
storfe er regnet om til seks søyer basert på 
kroppsvekt. Vi takserte tilbudet av alle plante-
grupper unntatt lav og mose på prøveflater i 
felt på tvers av hele skogen. Vi talte tetthet av 
møkk for å se på lokalt beitepress, og vi samlet 
ferske møkkprøver for å estimere dyras diett. Vi 
sammenliknet dietten mot tilbudet for å se på 
dyras matvalg (diett-seleksjon), og vi så på hvor 
mye de to dyreslaga overlappet i dietten, noe 
som indikerer konkurranse om matfatet.

Studien bekrefter altså at både sau og storfe 
finner mye gras også på skogsbeite. Den 
produktive lavlandsskogen har en del grasdekte 
lysninger langs vei og husmannsplasser/setre, 
og ikke minst har den store hogstflater som  
i mange vegetasjonstyper får tett grasdekke. 
Gras utgjorde om lag hver 5. av alle forekomster 
av beiteplanter vi registrerte i felt i våre studie-
områder. Gras utgjorde enda mer av dyras diett 
(Figur 2), og vi fant at dyra aktivt selekterte for 
gras. Det vil si at de brukte gras oftere enn det 
en skulle forvente ut fra hvor ofte de kom over 
gras i terrenget. De selekterte også for bringe-
bær (begge dyreslag) og urter (bare sau).

Ei møkkruke er et arkiv over hva en drøvtygger har spist de siste 2 – 3 døgn. Hver plante som 
inntas etterlater seg fragmenter av cellestrukturer, som vi kan identifisere til planteart (eller i hvert 
fall slekt) under mikroskop.

Kan virkelig sau holde seg til en grasbasert diett der inne i den produktive lavlandsskogen?  
Ja, det viser seg at den kan. Gras utgjorde 58% (Vestskauen), 64% (Nannestad) og 83% 
 (Ringsaker) av plantefragmentene i sauemøkka i vår studie.

Figur 2. Sammensetning av plantegrupper i møkka.
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Et annet viktig funn som belyser beitekon-
kurranse er at det var betydelige forskjeller i 
artsdiversiteten i dyras diett mellom områder. 
Særlig i Ringsaker hadde dyra lavere diver-
sitet. Ringsaker skilte seg ikke ut i store bildet 
av hva dyra hadde tilgjengelig, og det kan 
være at den lavere diversiteten i dietten 
skyldes et høyere beitepress. Ringsaker hadde 
som nevnt en langt høyere tetthet av dyr.  
Når dyra må konkurrere mer om maten,  
kan de ikke koste på seg å være like kresne.

Dyra konkurrerer ikke bare med andre dyr 
av sitt slag, men også andre dyreslag. Alle 
våre studieområder hadde svært høyt diett- 
overlapp mellom dyreslagene (Figur 3). Kort 
forklart vil et 92% overlapp bety at 92% av 
plantegruppene som sau spiser i området 
også spises av storfe. Det betyr at flere storfe 
i et område gir mindre mat for sau, og visa 
versa. Diett-overlappet var høyest i Ringsaker, 
noe som indikerer høyere beitekonkurranse 
også mellom dyreslag der. 

Det vi kan trekke ut av nytte for det praktiske 
beitebruket av studien er: Hvis målet er holde 
beitebruken innen ernæringsmessig bære-
evne, bør den lokale forvaltningen innhente 
detaljert kunnskap om hvordan dyreslaga 
lokalt påvirker hverandres arealbruk. Dette  
kan for eksempel gjøres via radiobjeller som 
samler inn GPS posisjoner. Dersom et dyre-

Figur 3. Grad av diett-overlapp mellom sau og storfe.

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)

slag skyr et annet, og dermed må innskrenke 
sin arealbruk, så vil endringer i dyresammen-
setning og ikke bare dyretetthet kunne ha mye 
å si for beitetilgangen.

Rapporten kan leses i detalj her: Wam &  Herfindal 
2020. Matvalg hos sau og storfe på skogsbeite. 
NIBIO rapport vol. 6, nr. 42.

Storfe og sau på skogsbeite    
konkurrerer om nesten hele matfatet
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Bergrønningen er ny 
og skal med. OK

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.

Tlf: 74 14 76 00
Mob: 917 27 606
epost: info@forsentralen.no
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Den klassiske filmen 
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brukere
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både for rund- og 
firkantballer
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og tidsbesparende 
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Utvikling i kjøttsalg
Hovedresultatene av analysene viser at i 
referansebanen øker salgsvolumet av norsk-
produsert kjøtt fra 350 mill. kg i 2017 til 380 
mill. kg i 2027. Oppgangen er på 0,9 prosent 
årlig og skyldes vekst i befolkningen og noe 
nedgang i kjøttimporten. Volumet går ned til 
254 mill. kg kjøtt i 2027 i scenariet med størst 

nedgang i forbruket (-45 prosent reduksjon  
for rødt kjøtt). Scenariet med lavest nedgang i 
kjøttforbruk, 5 prosent for alle kjøttslag, er det 
eneste av de fire scenariene der salgsvolumet 
ligger på minst samme nivå i 2027 som i 
2017. I de tre andre scenariene går salgs-
volumet ned med mellom 0,2 prosent og  
3,1 prosent årlig.

Figuren på neste side viser utviklingen  
i salgsvolumet for de enkelte kjøttslagene 
halvveis i perioden (2022) og på slutten  
av perioden (2027). For storfekjøtt ble det  
i basisalterna tivet beregnet noe vekst i 
salgsvolumet i 2027 på grunn av redusert 
import. Fram til midten av perioden er utslaga 
små, men tydelige i form av svak vekst.  
I slutten av perioden er det en klar nedgang 
for alle kjøttslaga unntatt fjørfekjøtt. 

Redusert kjøttforbruk:
Hvordan kan det påvirke norsk jordbruk?
På oppdrag for Animalia AS, har NIBIO utredet konsekvenser av fire scenarier for  
kjøttforbruk i et 10-årsperspektiv fra 2017. Analysen omfatter tre kjøttslag for rødt kjøtt;  
storfe, svin og lam/sau og ett for hvitt kjøtt; kylling. 
De fire scenariene som har blitt analysert, er hhv. 5 prosent og 10 prosent reduksjon  
i forbruk per innbygger av alle kjøttslag, og hhv. 25 prosent og 45 prosent reduksjon i forbruk 
av storfe-, svine- og lammekjøtt med uendret forbruk av fjørfekjøtt. Endringene er vurdert  
i forhold til ei framskriving kalt referansebane med uendra forbruk per innbygger, redusert 
 import av storfekjøtt og 0,67 % årlig befolkningsvekst (SSBs middelalternativ).

Leif Jarle Asheim, Sjur Spildo Prestegard, Ivar Pettersen, Anne Kjersti Bakken og Klaus Mittenzwei
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Endringer i selvforsyningsgrad
Selvforsyningsgraden angir energiandelen for 
norskprodusert mat av forbruket. Selvfor-
syningsgraden uten korreksjon for importert 
fôr, er i referansebanen svakt fallende fra 51 
prosent til 49 prosent i tidsperioden 2017 til 
2027 (figur 2). I scenariet med størst reduk-
sjon i kjøttforbruket, ‘45 prosent reduksjon’, 
faller den til 44 prosent. Selvforsyningsgraden 
korrigert for importert fôr er noe lavere og 
viser i referansebanen en svak nedgang fra  
44 prosent i 2017 til 43 prosent i 2027.  
I scenariet ‘45 prosent reduksjon’ er tilbake-
gangen større, og havner på 41 prosent  
i 2027. I disse beregningene er det forutsatt  
at areal som ikke lenger brukes til husdyr-
produksjon, går ut av drift.

Alternativ for areal som går ut av fôrproduksjon
Med utgangspunkt i 45 prosent reduksjon i 
forbruket per innbygger for rødt kjøtt, kan så 
mye som 3,0 mill. dekar gå ut av bruk fra 2017 
til 2027. Dette fordeler seg på 2,5 mill. dekar 
eng og 0,5 mill. dekar fôrkorn.  

I oppdraget lå det også inne at vi skulle 
drøfte hva areal som gikk ut av fôrproduksjon 
kunne brukes til. Her mente vi at en måtte ta 
hensyn til hvor de utgående arealene sann-

synligvis ville ligge, og skisserte to alternativer 
for det. I det ene, kalt «Trend», så vi for oss 
størst avskalling av drøvtyggerbaserte husdyr-
produksjoner i Nord-Norge, på Vestlandet og  
i dal- og fjellbygder, mens det i «Rekanali-
sering» var grovfôrareal på flatbygdene på 
Østlandet som gikk ut. Ei utvikling beskrevet  
i «Trend» kan føre til at 2,4 mill. dekar går helt 
ut av produksjon. Resten vil anslagsvis kunne 

Figur 1. Salgsvolum (mill. kg) for ulike kjøttslag i 2017 og etter scenario for 2022 og 2027.

brukes til radkulturer som poteter, gulrøtter, 
kålrot eller jordbær (0,2 mill. dekar), bygg og 
havre til mat (0,3 mill. dekar) og fôrkorn til økt 
andel norsk råvare i noen kraftfôrslag til 
gjenværende husdyr (0,1 mill. dekar).

I scenariet «Rekanalisering» ble areal som 
går helt ut av matproduksjon, redusert til  
2,1 mill. dekar. På de resterende 0,9 mill. dekar, 
kunne det være mulig å dyrke mathvete  
(0,1 mill. dekar), erter, bønner og oljevekster 
(0,1 mill. dekar), bygg og havre til mat (0,3 mill. 
dekar), radkulturer (0,2 mill. dekar) og fôrkorn 
til økt andel norsk råvare i noen kraftfôrslag  
til gjenværende husdyr (0,2 mill. dekar).

Bak disse estimatene ligger det skjønns-
messige vurderinger av begrensninger knytta 
til naturgrunnlag og klima, og i noen grad også 
av hva som er mulig med dagens dyrkings-
teknikk. Markedsmessige muligheter for et 
betydelig økt volum av norskproduserte 
matvekster ble også drøfta. Disse kan 
 be grense omdisponeringen av arealene  
til matvekstproduksjon ytterligere.

Konsekvenser for sysselsetting,  
antall gårdsbruk og verdiskaping 
Mulige konsekvenser av redusert kjøttforbruk 
og kjøttproduksjon for arbeidsinnsats og antall 
bruk i jordbruket vil særlig være av hengig av 
hvordan bøndene tilpasser seg nedgangen. Vi 
har lagt til grunn endringer i arbeidsproduktivi-
tet for åra 2000 – 2010. De samlede 
endringene er illustrert for bruk med gjennom-
snittlig bruksstørrelse. Utviklingen i arbeids-
forbruket er bla. beregnet for referanse banen 
og ‘45 prosent reduksjon for rødt kjøtt’. I dette 
scenario reduseres antall melkekyr med ca. 
14 000 dyr i 2027 sammenlignet med 
referanse banen. Det skyldes at dette scenario 
krever en reduksjon i storfekjøtt fra melkekyr  
i tillegg til at all produksjon av storfe fra 
ammekyr legges ned. Det innebærer samtidig 
en nedgang i melkeproduksjonen, med mindre 
den kompenseres gjennom økt melkeytelse. 

Figur 2. Selvforsyningsgrad (% matenergi) 2017 – 2027 uten korreksjon for importert fôr etter ulike 
scenarier.
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Melke- og kjøttproduksjon og tilhørende 
produksjon av norsk fôrkorn omfatter rundt 
34 000 årsverk som utgjorde ca. 74 prosent 
av totalt ca. 46 000 årsverk i jordbruket i 2017. 
I referansebanen reduseres arbeidsforbruket 
med om lag 3800 årsverk fram til 2027, fra  
i underkant av 34 000 i 2017 til om lag 30 000 
i 2027. I scenariet ‘45 prosent reduksjon’ er 
nedgangen på 16 000 årsverk i samme 
periode, altså over 12 000 færre årsverk 
sammenlignet med referansebanen. Ved 5 
prosent reduksjon i kjøttforbruk begrenses 
nedgangen i arbeidsforbruk til om lag 1400 
årsverk mer enn i  referansebanen.

Referansebanen viser en samlet reduksjon 
i antall bruk mellom 2017 og 2027. Det er 
imidlertid en økning med nesten 2000 bruk 
med ammekyr i denne perioden. Dette mot-
svares av en reduksjon i melkebruk slik at 
antall bruk med kyr totalt sett forblir tilnærmet 
uendret gjennom hele tidsperioden. For de 
andre produksjonene er det nedgang i antall 
bruk i perioden i referansebanen. 

Vi anslår at om lag 12 000 personer var 
 sysselsatte i kjøttindustrien i 2017 og har lagt 
til grunn at det vil være noe under 11 000 

personer i 2027 med 2 prosent årlig økning  
i arbeidsproduktiviteten framover. For enkelte 
distrikter kan kjøttindustri være hjørnestens-
bedrifter. Dette kan f.eks. gjelde for Sømna  
på Helgeland, Ølen i Vindafjord kommune i 
Rogaland, Malvik i Trøndelag, Stryn i Nordfjord 
og Alta i Finnmark. Andre steder er kjøtt-
industri viktige deler av æringsmiddelindustri- 
klynger som ved Kviamarka næringsmiddel-
park i Hå kommune på Jæren.

Konsekvensene for kjøttindustrien av 
redusert kjøttforbruk i Norge vil i hovedsak 
være bestemt av styrken i nedgangen i 
totalmarkedet. En reduksjon i etterspørselen 
etter rødt kjøtt på 45 prosent anslås å gi 41 
prosent reduksjon i omsetningen fra samlet 
kjøttindustri sammenlignet med referanse-
banen i 2027. Verdiskaping, dvs. bearbeidings-
verdi, kan falle mer enn 40 prosent ved «45 
prosent reduksjon». Antall sysselsatte ved  
45 prosent redusert etterspørsel etter rødt 
kjøtt antas å gå ned med inntil 40 prosent, 
av henger av produktivitetsvekst og innleie  
av arbeidskraft, sammenlignet med referanse-
banen i 2027.

Tlf. 33 30 86 60     www.freberg.no     post@freberg.no 

”Møkk og vann går hand i hand!” 
Pumper, ventiler, slanger og koblinger  til  

møkk og vann! 

RainDancer  
- den komplette overvåkning av vanningmaskinen - 
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Isle ET av Øiestad. Full french eliteokse.
Bra tilvekst og ryggmuskel, kombinert med 
rasens høyeste grovfôropptak i årgangen 
på Staur. Gode tall på fødsel i storfekjøtt-
kontrollen. Avls verdiene dokumenterer topp 
resultater på produksjon, både på tilvekst, 
slakteklasse og fett. Avler godt med melk 
i døtrene. Produksjon/grovfôropptak.

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

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

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

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

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

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

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

Eliteokser må forhåndsbestilles på tlf. 950 20 600.
Inseminør har alltid en limousin ungokse på dunken.
Les mer om limousin på limousin.tyr.no
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De 117 besetningene fordeler seg slik rasevis:
Aberdeen Angus 25 stk.
Hereford 17 stk.
Charolais 37 stk.
Simmental 14 stk.
Limousin 18 stk.
Tiroler Grauvieh 5 stk.
Blonde d’aquitaine 1 stk.

I år er det fem 10-årsjubilanter, to 10-årsjubilanter og en 15-årsjubilant. 
5-årsjubilantene får utsendt diplom og vase i posten. 10- og 15-års-
jubilantene får en ekstra oppmerksomhet og personlig overrekkelse 
ved en senere anledning. Denne overrekkelsen er egentlig på TYR sitt 
årsmøte, men er nå utsatt på ubestemt tid grunnet Korona-situasjonen. 
Alle godkjente Aktive Avlsbesetninger har fått tilsendt diplomer og 
klistermerker i posten som et bevis på godkjent besetning i 2020. 

Det er bra for norsk avlsarbeid at så mange besetninger velger å 
bidra med veiinger og seminbruk og dermed oppfyller kravene som er 
satt for å bli godkjent Aktiv Avlsbesetning. Målet for 2020 var 150 
besetninger som ikke ble nådd, men det er mange besetninger som 
bare mangler noen få veiinger eller insemineringer før de oppfyller 
kravene Dersom besetningene som er godkjente i år fortsetter det 
gode arbeidet de allerede gjør, samtidig som alle produsentene som 
mangler noen få prosenter får å bli godkjent fortsetter, kan vi nå målet 
om 150 Aktive Avlsbesetninger neste år.

Start planlegginga av veiinger og insemineringer i god tid, ikke få 
panikk i desember når seminstatestikken viser 27 % (kravet er 30%) og 
alle dyra er bedekt. I avlsplan i Storfekjøttkontrollen vises status for 
Aktiv Avlsbesetning: dersom alle krav er oppfylt vil «Aktiv 
Avlsbesetning»- knappen oppe i høyre hjørne være grønn. En annen 
viktig ting å huske på når det gjelder inseminering er at det kun er 
inseminering på stambokførte hunndyr som teller i statistikken for 
godkjenning. Et tips er å inseminere noen flere hunndyr enn planlagt, 
så er du sikker på å være innenfor kravene. 

For å få god oversikt over tidspunkt for veiing finnes det en oversikt 
over dette i Aktiv Avl-rapporten i Storfekjøttkontrollen. Rapporter  
Aktiv Avl  Velg type  200/365 dagers vekter. Trykker du på en av de 
alternativene får du opp alle dyr som er aktuelle å veie samt i hvilket 
tidsrom veiingen må skje og registreres i Storfekjøttkontrollen. 

Vi vil gratulere alle godkjente Aktive Avlsbesetninger i 2020, takke  
for det viktige arbeidet som gjøres samt oppfordre alle produsenter  
av norsk storfekjøtt til å fortsette det viktige arbeidet som gjøres i hele 
Norges langstrakte land!

Aktive Avlsbesetninger 2020

www.nessemaskin.no
Tlf. 57 69 48 00

Klauvboks Hovudlås

For mjølkeku! Enkel montering 
på fanghekken. 

Gjer arbeidet lettare og sikrare.

Kuløftar

Levert kompl. med duk i PVC 
og løftebøylar.

I 2020 ble 117 besetninger godkjent som Aktiv Avlsbesetning. 
Nytt for årets godkjenning var at %-andelen for bruk av  
ungoksesemin har økt fra 10 til 20%. Dette var informert  
om i forkant og produsentene har oppfylt det nye kravet.

FA
K

TAKrav for å bli godkjent Aktiv Avlsbesetning 2021:

Andel dyr med korrigert fødselsvekt ....................... 80%
Andel dyr med 200 dagers korrigert vekt ............... 80%
Andel dyr med 365 dagers korrigert vekt ............... 80%
Andel dyr inseminert .................................................. 30%
Andel dyr inseminert med norsk semin .................. 20%
Andel dyr inseminert med norsk semin ungokse . 20%
Antall stambokførte dyr ............................................ 10

•   Ungokser regnes som de to nyeste årgangene av okser.
•   Det skal være inseminert eller bedekt med minst to forskjellige 

ungokser i besetningen det aktuelle året (av de stambokførte 
hunndyrene).

•   For raser uten norskprodusert semin skal minimum 30% av 
besetningens stambokførte hunndyr være inseminert.

•   Bruken skal være i besetningen som søker. Det vil si at man 
ikke kan oppfylle kravene ved å kjøpe inseminerte, drektige kyr.

•   Besetningen forplikter seg å stille minst en godkjent test-
kandidat til disposisjon for raselaget førstkommende test-
omgangen dersom det drives et nasjonalt avlsarbeid for rasen.

•   Se TYR sin hjemmeside for regler for import som aktiv avls-
besetning og goder for godkjente besetninger.

Tekst: Julie Vaagaasar, avlskonsulent  • TYR
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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



AVLSFORSKERENS HJØRNE Katrine Haugaard

Ultralydmål: Muskeldybde
Ved ungdyrkåring blir det benyttet ultralyd-
apparat for å måle ryggmuskeldybde, fett- 
tykkelse og intramuskulært fett (IMF). De to 
første egenskapene har sammenheng med 
slakteklasse og fettgruppe, og ultralyd er 
således en måte å måle slakte-egenskaper  
på levende individer. Intramuskulært fett har 
sammenheng med kjøttets spisekvalitet, og  
er et viktig avlsmål for enkelte raser. I denne 
utgaven av Forskerens Hjørne vil jeg ta for 
meg litt statistikk om Muskeldybde.
 
Okser og kviger av alle raser kan kåres, også 
krysninger. Dette må skje innenfor et gitt 
aldersrom (290 – 460 dager) og dyret må ha 
en årsvekt. Ved kåring blir individet eksteriør-
bedømt og ultralydmålt for å vurdere kvali-
tetene som avlsdyr. For å ha et best mulig 
data- og seleksjonsgrunnlag så kan det være 
lurt å kåre og ultralydmåle alle dyrene i 
besetningen som er i riktig aldersgruppe, og 
ikke bare de man har mest tro på til videre avl. 
Dette gjelder både for bonden selv, og for  
TYR sitt avlsarbeid.

I denne statistikken har jeg bare tatt med 
renrasede individer kåret 2014 – 2019, om  
lag 10 000 individer. Rasene som har kårede 
individer er Hereford, Angus, Charolais, 
Limousin, Simmental, Blonde d’Aquitaine  
og Tiroler Grauvieh. Rasefordelingen med 
gjennomsnittlig muskeldybde for okser og 
kviger kan du se i tabellen. 

Omlag 75 % av de kårede individene er okser, 
og kjønnsbalansen varierer noe mellom raser. 
Okser har i gjennomsnitt 1 cm tykkere rygg-
muskeldybde enn kviger. Dette er logisk, da 

hanndyr normalt er mer kjøttsatt enn hunndyr. 
Det er også en viss sammenheng mellom 
dyrets vekt og ryggmuskeldybde, også innen 
kjønn. Tyngre dyr har gjerne tykkere rygg-
muskel enn lettere dyr.

Vi ser av tabellen at det er forskjell mellom 
tunge og lette raser, men lite forskjell mellom 
rase i hver gruppe. Aberdeen Angus, Hereford 
og Tiroler har alle gjennomsnittlig muskel-
dybde på 6 – 6,4 cm for okser og 5,0 – 5,4 cm 
for kviger. Charolais, Limousin og Simmental 
har også relativt lik gjennomsnittlig muskel-
dybde, ca. 1 cm tykkere enn for de lette 
rasene. Blonde d’Aquitaine er den rasen som 
skiller seg ut, med tykkere ryggmuskel enn de 
andre tunge rasene. Det må merkes at det er 
få dyr som er målt for denne rasen, kun 30 
stykker og alle okser.

Ved å se på fenotypene er det ingen sammen-
heng mellom ryggmuskeldybde og fettmålene 
som måles med ultralyd. Vi vet også at det er 

Lette raser Antall individer Gjennomsnitt okser Gjennomsnitt kviger

Aberdeen Angus 1795 6,1 cm 5,2 cm

Hereford 1861 6,0 cm 5,0 cm

Tiroler Grauvieh 170 6,4 cm 5,4 cm

Tunge raser

Charolais 4027 7,0 cm 6,1 cm

Limousin 1600 7,6 cm 6,2 cm

Simmental 860 7,2 cm 6,4 cm

Blonde d’Aquitaine 30 8,5 cm

liten til ingen genetisk sammenheng mellom 
disse to typene av egenskaper. Derimot er  
det stor sammenheng mellom fett og IMF,  
og disse to egenskapene vil være tema for 
neste Forskerens hjørne. 
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Vi har frontstativ og syreustyr du trenger til slotten!

Serigstad Agri AS - fra eng til fôrbrett
GP-serien

OneTouch Feeder
Automatisert fôringsløsning

MP-serien

www.serigstad.no
ordre@serigstad.no | 46854665



Bailey har hengere
til alle behov og

er kjent for å produsere
høykvalitetshengere

som triller lett og rolig
etter traktoren

Ring oss for detaljer
Tlf: 69 82 54 00

Vidar Østby, 911 21 021
Morten Lund, 950 61 250

Jon Torger Rud, 906 08 285www.baileytrailers.co.uk

www.trogstadmaskinhandel.no

SMÅNYTT

Påmelding av neste års 
 testkandidater er nå tilgjengelig  
i Storfekjøttkontrollen.
Vi er på oppløpssiden av testomgangen 2019/2020, og alle kalver  
til neste års testomgang er nå født. Det er mulig å melde på test-
kandidater i SFK innen 10.mai 2020.

Hvordan melde på testkandidat?
Gå til bestilling av stambokføring, huk av for «ønsker påmelding  
til Staur» og trykk på bestill. Oksen er nå påmeldt til testomgangen! 
Skriv ut skjemaet for avstamningskontroll som lastes ned på PC’n  
når du trykker på bestill. Kryss av for «D: mulig testokse» på skjemaet. 
Send dette skjemaet sammen med hårprøve av oksen til BIOBANK AS, 
HOLSETGATA 22, 2317 HAMAR. Lurer du på hvordan du skal ta 
 hår prøve kan du se vår demofilm på www.tyr.no.   

Påmeldingsfristen er 10. mai og alle hårprøver må være innsendt  
innen 2 uker etter fristen. Kravene til aktuelle kandidater, datoer og 
andre rutiner for testomgangen finner du i «Regelverket for fenotype-
testen versjon 22». I korte trekk skal kalven være født mellom 
21.12.2019 og 31.03.2020 og mor og far skal være stambokført.
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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



AVSTAMNINGSKONTROLL
En utfordring som har vært er hvordan vi 
skulle løse overgangen mellom to måter  
å kontrollere avstamning før stambokføring. 
Avstamning for alle stambokførte individer 
bekreftes ved å kontrollere DNA-markører  
mot foreldrenes DNA. Fram til nå har det blitt 
gjort ved bruk av mikrosatelitter, et antall 
avgrensede og bestemte områder på genomet 
hvor det finnes individuell variasjon. Sammen-
setningen av varianter hos et individ på disse 
områdene må samsvare med variantene på  
de samme områdene hos foreldrene. 

I genomisk seleksjon benyttes det en 
annen type markører, SNP. Disse kan også 
brukes til å bekrefte avstamning, i tillegg til  
at man kan knytte SNP-markørene opp mot 
fenotype (f.eks. vektregistreringer) og beregne 
genomiske avlsverdier. SNP-markører og 
mikrosatelittmarkører analyseres på ulike 
måter, og det finnes ingen «oversettelse»  
fra den ene til den andre. Ønsker man å bytte 
system for avstamningskontroll må derfor  
én generasjon med individer analyseres for 
begge deler: den gamle typen markører for  
å teste mot sine foreldre, og den nye typen 
markører for å teste mot sine avkom. For 
SNP-avstamning trengs det bare å testes for 
et panel med 200 bestemte SNP-markører, 
mens for å beregne genomiske avlsverdier 
trengs panel på 25 – 50 000 SNP. De 200 

SNP-genotyping av norsk kjøttfe

avstamnings-SNPene inngår også i de større 
panelene.  

SNP-PANEL OG GENTESTER
Ved bruk av 50 000 (50K) SNP analysering vil 
vi ikke bare få bekreftet avstamningen og ha 
mulighet for beregning av genomiske avls-
verdier, men vi vil også få svar på en rekke 
enkeltgentester, som f.eks. kollethet, hypo-
trikose og ataksi. 

TYR har valgt å skille mellom raser med og 
uten avlsverdier, med tanke på hvilket SNP- 
panel som skal benyttes. For norsk kjøttfe  
vil rasene Hereford, Angus, Tiroler Grauvieh, 
Charolais, Limousin og Simmental analyser 
med en 50K SNP panel for fremtidige geno-
miske avlsverdier og analyser av enkeltgener. 
Rasene Blonde d’Aquitaine, Dexter, Galloway 
og Highland Cattle vil analyseres med en 200 
SNP panel for avstamningskontroll. Dette 
skillet er gjort da det ikke har verdi å genotype 
for 50K i raser som ikke har avlsverdier eller 
tilstrekkelige fenotyperegisteringer til å få 
avlsverdier i nær fremtid. Disse fire rasene har 
også mindre behov for å teste for enkeltgener, 
det er avstamningskontrollen som står i fokus. 

STRATEGI FRAMOVER
Alle individer som det blir sendt inn hårprøve 
til avstamningskontroll på vil fra nå av bli 
analysert både med mikrosatelitter og 
SNP-panel, og de første prøvene er allerede 
sendt til Neogen for analysering. I praksis  

vil alle stambokførte individer av Hereford,  
Angus, Tiroler Grauvieh, Charolais, Limousin  
og Simmental på sikt få genomiske avlsverdier. 
Det vil etter hvert åpnes opp for at ikke- 
stambokførbare individer av de samme rasene 
kan analyseres med 50K SNP-panelet. 

Om et par år vil mikrosatelitt-analysen falle 
bort, og alle avstamningskontroller vil gjøres 
basert på SNP-profil i stedet for mikrosatelitt-
profiler. Overgangsperioden vil vare i ca. to år, 
så det er dermed viktig å passe på at stambok-
førbare kalver født i 2020 og 2021 blir avstam-
ningskontrollert innen 2023. Det vil fortsatt 
være Biobank som gjør selve avstamnings-
kontrollen, og det er fortsatt hårprøver som vil 
være det biologiske materialet som analyseres. 

Nøkkelord: 
SNP – single nucleotide polymorphisme. 
Variasjon i enkeltbaser på DNAet.
SNP-chip – panel for lesing av SNP.  
Kommer i flere varianter, og omtaltes ofte 
med hvor mange SNP den leser 
(eks. 50K = 50 000 SNP) 
Mikrosatelitter – et antall områder på 
genomet som vurderes i forhold til avstam-
ning. Sammensetningen av varianter hos  
et individ på disse områdene må samsvare 
med variantene på de samme områdene 
hos foreldrene.
Fenotype – dyrets registrert egenskaper,  
f.eks. vekt ved en gitt alder. 
Genotype – dyrets genetiske sammensetning.

1735 Varteig 
918 45 004 

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

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

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

 Plastplater til alle formål. PP og PE plast

-10%
PÅ HEL PALL

TYR har som mål å beregne genomiske avlsverdier. For å få til dette trengs det  
å bygges opp en referanse-base – en større mengde individer som er SNP-genotypet 
og som har avkom med fenotyper, gjerne i tillegg til egen fenotype. Å komme i gang 
med genotyping har tatt lenger tid enn forventet. Nå er derimot alle avtaler på plass, 
og TYR har inngått avtale med Neogen i Skottland.

Tekst: Katrine Haugaard, avlsforsker  • TYR
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Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no

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

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

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

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

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

www.fjossystemer.no

Her er stolpen som løser 
problemet med rust

Sammen med Wopas i Hallingdal, har vi utviklet en stolpe som løser  
problematikken med korrosjonsskader i fjøset. Stolpen er testet i fjøs over 
lengre tid og innfrir våre forventninger. Stolpen har en kjerne av tørket tre 
som er støpt inn i to lag med PE-plast. Når stolpen brukes i innredningen 
blir den «på annen måte isolert vekk» fra bygget. Problemet med at 
innredningen ruster er da løst. Stolpen leveres i flere lengder og er like 
solid som en stålstolpe.  

Stor 
nyhet!
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Tips og triks!
Registrere kalving på utmeldt ku
Ved registrering av kalving får man normalt velge mordyr blant besetningens innmeldte kyr. 
Noen ganger har man behov for å registrere kalving på en ku som er utmeldt fra besetningen, 
dette kan for eksempel være aktuelt hvis en ku blir nødslaktet i forbindelse med kalving.  
Disse tilfellene registrerer man slik:

Start med å gå inn på individkortet til kua. Dette gjør du ved å trykke bokstaven «i» på tastatu-
ret ditt og søke opp nummeret hennes. Eventuelt kan du gå til Besetning og søke opp kua der, 
husk da å krysse av for «utmeldt» i søkealternativene. Trykk deretter på Detaljer for å komme til 
individkortet hennes. 

Når du er inne på individkortet til kua, gå til fanen som heter «kalvinger», trykk deretter på «ny 
kalving». Du kommer da inn på det vanlige registreringsbildet, med den utmeldte kua som mor. 

Legge inn navn
Dersom du ønsker å navngi dyra dine kan dette legges inn når du registrerer kalvingen, eller du 
kan gå inn på individkortet senere og legge det inn der. TYR anbefaler at fornavnet følger året  
vi er i og alfabetet. Årets bokstav er P. Stambokførte dyr kan kun navngis av oppdretter, og 
dette gjøres da ved henvendelse til brukerstøtte. 

Dersom du ønsker at siste del av navnet skal være ferdig utfylt med gårdsnavn, for eksempel 
«av Høygård», så kan du legge inn dette under Egne valg på oppslagstavla. 

Hente ut helseattest
Helseattesten er en oppsummering av alle data som er registrert på dyret i Storfekjøttkontrollen, 
samt en helsedel som fylles ut av eier eller veterinær. Denne er anbefalt brukt ved livdyrsalg. 
Sammen med den individuelle helseattesten bør det også følge en buskapsattest og en egen-
erklæring fra deg som selger. Du finner alle disse dokumentene under Rapporter > Helseattest. 

Lag deg snarvei til Storfekjøttkontrollen på din mobil
Dersom du lager deg snarvei til Storfekjøttkontrollen på din hjem-skjerm kan du med ett 
tastetrykk komme direkte til innloggingssida og du får dermed en kortere vei inn i programmet. 
Felles, uavhengig av telefonmerke, er at du må gå til storfe.animalia.no i en nettleser. Videre  
for Iphone: Trykk på deleikonet (firkant med pil opp) nederst på skjermen og deretter «Legg  
til på Hjem-skjerm». Android: trykk på de tre prikkene oppe i høyre hjørne og deretter «Legg  
til på Startskjerm».

Fristen for å bestille den trykte utgaven av 
Storfekjøttkontrollens årsmelding var 1. 
februar. Rakk du ikke å bestille den i tide? Send 
en epost til brukerstotte@animalia.no, vi 
sender ut så lenge vi har igjen på lager. Års-
meldinga kan også leses i sin helhet på 
Storfekjøtt kontrollens nettsider via animalia.no

Klauvskjæring
Storfekjøttkontrollen tar nå imot data fra den 
nye Klauvskjærer appen. Dersom du har 
klauvskjærer som registrerer i denne appen 
slipper du nå å registrere klauvdata i Storfe-
kjøttkontrollen, de blir automatisk overført til 
Storfekjøttkontrollen.

Som en følge av dette er også registrerings-
bildet i Storfekjøttkon trollen nytt. Du finner det 
på samme sted som før, under registrering -> 
klauvskjæring.  

Ved registrering velger du først dato, individ-
nummer og klauvskjærer. Du legger så inn 
eventuell diagnose og alvorlighetsgrad, samt 
behandling. Den største endringen er at du nå 
også kan angi hvilket bein regist reringene 
gjelder, og du finner en liste med klauvskjærere 
slik at du kan angi «din» klauvskjærer. Dersom 
du skjærer selv skal du velge eier som klauv-
skjærer.

Foreløpig er det litt mangelfulle rapporter for 
klauvskjæring, men du finner klauvdata for hvert 
enkelt individ på individkortet, under fanen 
«klauvskjæring».

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

NYTT FRA STORFEKJØTTKONTROLLEN
www.animalia.no

Årsmeldingen  
for 2019 er klar!

Avlsverdiberegning
Neste avlsverdiberegning i 2020 gjennomføres i juni. Frist for registrering av data som 
skal være med er innen utgangen av mai. Husk å legge inn alle vekter og kalvinger.

36 TYRmagasinet 2-2020



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

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

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

 

MINDRE TAP, MER GEVINST

SIL-ALL 4x4+

Det trygge 
valget  for 
deg og din 
gård



Pierre Roy, som jobber på denne stasjonen, 
var i Norge i april i 2019. Han besøkte norske 
Limousinbesetninger, var med på ultralyd-
måling på Staur og deltok på «kvelden før 
dagen» og auksjon. Nå var det vår tur til  
å besøke den franske testingsstasjonen for  
å utveksle erfaringer rundt teststasjon og 
ultralydmåling. 

Station de Moussours
Oksestasjon
Testingsstasjonen har plass til 40 okser. 
Oksene ankommer Moussours i en alder fra ni 
til 12 måneder. De kommer fra Lanaud station 
hvor de har vært fra avvenning til avreise til 
Moussours. Lanaud station er en «pretest» 
hvor oksene avstamningsverifiseres og testes 
på lynne. Før oksene ankommer Lanaud,  
når de fortsatt er i oppdretterbesetning, 
 registreres fødselsdato og vekt, tilvekst 
0 – 120 dager og 120 – 210 dager. I tillegg 
kåres de ved 7 – 8 måneders alder. Utvelg-

elsen inn til Lanaud er først at 1500 – 2000 
kalver besiktiges, deretter tas 700 kalver i fire 
grupper inn til stasjonen. Av de 700 velges  
40 kalver i tre grupper med 42 dagers alders-
forskjell maks i gruppa inn til Moussours. På 
Moussours teststasjon er fôrutnyttelse en del 
av grunnlaget for utvelgelsen av seminokser.

Den franske testen varer i tre måneder og 
baseres på fôreffektivitet. De står på appetitt-
fôring på halm og styrt tilgang på kraftfôr. 
Kraftfôrmengden varierer mellom oksene 
ettersom hvor stort opptak de har. Dersom 
oksen spiser hele rasjonen en dag, vil den øke 
neste dag. De som har høyest opptak kan 
komme opp i 15 kg om dagen. Oksene veies 
hver 4. uke og rangeres etter tilvekst og 
fôrutnyttelse; mengde kraftfôr i forhold til 
daglig tilvekst i testperioden. I tillegg blir 
oksene lineært bedømt og lynne-testet igjen. 
Ingen okser med avvik på klauver går videre  
i semin eller selges som auksjonsokser. Dette 
er ganske nytt for det franske avlsarbeidet, 
men satt fokus på nå de siste årene på denne 
stasjonen. Det finnes andre stasjoner og 
avlsselskap som ikke vektlegger bein og 
klauver i det hele tatt. Av de 40 oksene som 
står i test går 7 – 8 videre i semin og resten 
selges som auksjonsokser. 

Mordyrstasjon
Hvert år tas det inn ca. 250 kviger etter okser 
som har gått i semin (tilsvarende våre ung-

okser) og som skal avkomsgranskes. Det er 
ca. 7 – 8 okser hvert år. Det tas inn ca. 30 
kviger etter hver okse. Kvigene veies og 
eksteriørvurderes. Videre blir de testet på 
lynne. Lynnetesten på kvigene går ut på 
hvorvidt de håndterer å være alene og 
sammen med folk. Hver kvige settes i en binge 
for seg selv og testes i 4 steg: 1) en person  
i bingen sammen med kviga, 2) Person 
beveger seg mot kviga, 3) Kviga presses inn  
i et hjørne, 4) Kviga klappes. Dersom alle disse 
fire stegene kan gjennomføres uten at kviga 
får utagerende reaksjoner består hun testen. 
Dersom hun klatrer på innredningen når en 
person har gått inn i bingen og dette fortsetter 
består hun naturlig nok ikke. 

Insemineringsperioden er tre måneder  
fra desember til mars, som resulterer i en 
kalvings periode fra september til desember.  
I insemineringsperioden går kvigene med 
Heat-time sensorer i tillegg til brunstobserva-
sjoner fra de ansatte. Etter inseminering 
grupperes kvigene etter kalvingstidspunkt og 
de får poeng for fertilitet ettersom om de inse-
mineres først eller sist i perioden. Det brukes 
de samme to oksene hvert år for insemine-
ring: Hauteclair og Tougrand. Urville brukes 
som referanseokse. Begge oksene som 
brukes er lettkalvere og eldre seminokser. 

Av de 250 kvigene er det ca. 150 som 
kalver. De 100 som ikke kalver går ut på 
eksteriør, vekt, lynne eller fruktbarhet.  

Tekst: Julie Vaagaasar

Reisebrev fra Limoges i Frankrike
Den gylne rase har sitt opphav 
i Frankrike. Frankrike har flere 
organisasjoner som driver med 
avlsarbeid på rasen Limousin, 
en av disse organisasjonene har 
testingsstasjonen «Station de 
Moussours» i Limoges  
i Frankrike.

Station de Moussours – Velkommen til testingsstasjon! Grønne enger i bakgrunnen.

Jovialsønn – sønn av den norske eliteoksen 
72179 Jovial av Utgårdstrøen. Dette er andre 
sønnen den norske eliteoksen har i semin  
i Frankrike.
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Under kalving registreres fødselsvekt, 
 kalvingsvansker, lynne på kviga, kvaliteten  
på råmelka og utforming av jur og spener. Det 
er alltid folk til stedet i kalvingsperioden, men 
så langt det lar seg gjøre lar de kvigene kalve 
på egenhånd. 

Etter kalving eksteriørvurderes kvigene på 
nytt og veies. Kvigene går sammen med kalven 
sin i binger på ca. 15 mordyr i hver binge. Det 
gjøres to «melkemengde-tester» for hver kvige 
når kalvene er 60 og 120 dager gamle. Disse to 
dagene er kalven adskilt fra mor og får tilgang 
til amming to ganger om dagen, og veies da i 
forkant og etterkant. I tillegg til «melkemengde- 
test» registreres avvenningsvekt og mors vekt. 
Etter avvenning selges kalvene til oppfôring  
og kua (bedekt eller bedekningsklar) til produ-
senter for videre avl. 

Resultatet av registreringene gjort på 

kviger på Moussours er indeksen IQM (Mater-
nal qualities) som vises på franske okser. 
Ibovalindeksen IVMAT (total merit for 
 maternal qualities) er utregnet basert på 
registreringer ute i besetninger. Registre-
ringene er fødselsvekt, avvenningsvekt og 
eksteriørvurdering. 

Ultralydmåling
Alle okser måles etter testslutt, når de er ca. 
15 måneder gamle. Det måles tykkelse på fett 
mellom hud og ryggmuskel, ryggmuskeldybde 
og beinstruktur. De måler ikke intramuskulært 

Reisebrev fra Limoges i Frankrike

❯❯❯

Ultralydmåling – student som gjør alle 
ultralydmålinger på stasjonen gjennom hele 

året. Hun analyserer bilder og publiserer 
resultater som en del av studiet sitt. 

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 

Oksestasjon – Oksene går i binger med 15 okser. De går på halmtalle og 
har en kraftfôrstasjon i hver binge.

Halmfôring – appetittfôring på halm. Oksene har ikke noe gras  
i fôr rasjonen sin. 
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fett. Målingene gjøres på et annet sted 
sammenlignet med norske mål. I Norge måles 
ryggmuskelen fra siste ribbein og bakover.  
I Frankrike måles det fra nestsiste ribbein og 
framover. Vi fikk store forskjeller i ryggmuskel-
mål på mål gjort av hun som måler i Frankrike 

To kviger med hver sin kalv i ett  
av de tre fjøsene med kviger. 

sammenlignet med mine målinger slik det 
gjøres i Norge. Den «norske målingen» ga 
opptil 2,5 cm dypere muskel. Franske 
limousin avlere er opptatt av beinstruktur og 
derfor måles tykkelsen på ribbeina. Dette er 
ikke målinger som gjøres i Norge foreløpig. 

Kviger måles også etter kalving. Her gjøres  
de samme målene. 

Det er interessant å se andre testingssta-
sjoner og sammenligne avlsprogram på tvers  
av land og raser. Frankrike har en fin testings-
stasjon på Moussours, og særlig testing av 
mordyr er interessant og kanskje noe vi skulle 
vurdere i Norge. Stasjonen har tilgang på 
beiteområder så alle mordyr med kalv går ute 
fra mars til september. Det er inspirerende  
å lære om det franske avlsprogrammet og  
få bekreftet at vårt eget avlsarbeid i Norge 
kanskje ikke er så dumt – storfe er drøv tyg-
gere og fokuset på grovfôropptak og fôrutnyt-
telse er og blir viktig! Og kanskje vi burde la 
oss inspirerer av opphavslandet for de tunge 
kjøttferasene i Norge og sette mer fokus  
på mordyr?

www.norgesfor.no Alltid der for deg

ALKA Ultra Storfe
Pellets 5,5 mm med grov struktur

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

Fakta om Alka Ultra Storfe:
• Høy norskandel med 93 % norske 

råvarer
• Alkalisk kraftfôr med grov struktur 

i pellets form
• Svært gunstig bu� ere� ekt i vom 

som opprettholder et stabilt 
vommiljø og bidrar til økt utnyttelse 
av grovfôret
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www.hereford.no

Minst dødfødsler og best overlevelsesevne på kalvene frem 
til avvenning  I  Høyt grovfôropptak og god fôrutnyttelse       

Hereford i krysning: gir roligere dyr, økt livskvalitet og 
smakfullt kjøtt.

HEREFORD – EN ROLIG OG 
ROBUST RESSURSUTNYTTER

Harmoniske

Dyrevelferd

Gode beitere

Landskapspleiere

Solide bein

Best lynne
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RASE- OG FYLKESLAG

Limousin som rase
Limousin er en fransk, kontinental, rase med opphav i regionene 
Limousin og Marche i Frankrike. Limousin er kjent for å være 
friske, robuste og tilpasningsdyktige, og de takler harde vintre 
like godt som varme somre. Mange limousindyr beiter på 
utmarksbeite landet rundt, og egner seg godt i både skogs-og 
fjellbeite. Det er ellers et fortrinn at rasen har en sterk flokkmen-
talitet. Dette gjør at dyrene holder seg godt samlet på utmarks-
beite. 

Den renrasede mordyrstammen i Norge teller per 2019 
12 458 dyr. Limousin er dermed rasen med størst prosentvis 
økning av rasene med nasjonalt avlsarbeid siste tiårsperiode.  
Av denne mordyrstammen er 2113 stambokførte.

Egenskaper og nøkkeltall
I renraseavl og krysningsavl med limousin, er god fruktbarhet, 
forholdsvis lav fødselsvekt og ukompliserte kalvinger egenskaper 
som trekkes fram. Limousin er i Europa betraktet som en 
mellom tung rase, og den brukes derfor utstrakt i krysningsavl 
med melkeraser. De forholdsvis lave fødselsvektene, kombinert 
med den finlemmede beinbygningen, gir gode fødselsegenskaper 
direkte for rasen. Solgte semindoser totalt var i fjor 8800 stk.,  
der 4394 ble brukt på ammekyr og 4406 ble brukt på melkekyr. 

Under følger noen nøkkeltall for limousin (75 – 100 % raserenhet) 
•   Gjennomsnittlig alder ved første kalving er 27,7 måneder.
•   Kalvingsintervallet er i snitt på 12,7 måneder. 
•   Gjennomsnittlig fødselsvekt for hanndyr er 43,3 kilo.
•   Gjennomsnittlig fødselsvekt for hodyr er 40,7 kilo. 

(Kilde: Storfekjøttkontrollens årsmelding for 2018 og 2019). 

Velg en vinner ved full fremfôring
Limousin er en rase som passer for mange ulike driftsopplegg. 
Under fremfôring er limousin kjent for å være en effektiv fôrut-
nytter av grovfôr og kraftfôr. Limousin blir derfor sett på som 
«best i klassen» for fôrutnytting. 

Slaktemessig er Limousin kjent som «slakterens rase». 
Limousin oppnår med sin fine beinbygning og lite fett på slakte-
skrotten, høy klassifisering og høy slakteprosent. I toppsjiktet 
angis en slakteprosent på 61 for ung okse. Legger vi til grunn 
tilveksttall fra Staur, presterer limousinoksene en gjennomsnitt-
lig tilvekst på 1500 g/dag. Med utgangspunkt i disse tallene, vil 
daglig slaktetilvekst være over 900 g/dag. Dette betyr litt over 
28 kg slaktetilvekst per mnd. Med en slakteprosent på eksempel-
vis 60 og en tilvekst på 1300 g/dag, vil slaktetilveksten likevel 
være over 780 g/dag. En tilvekst i dette sjiktet bør gi god 
 økonomi for driftsopplegg med full fremfôring! 

I tabell 1 finnes nøkkeltall for gjennomsnittlig slakte- 
resultater for limousin.

I tabell 2 finnes noen eksempler fra leveranser av limousindyr i 2020, uten 
merverdiavgift og distriktstilskudd. Sistnevnte faktor vil derfor gi høyere priser 
i enkelte deler av landet. 

Tekst: Erland Wigenstad

Presentasjon av storferasen 
 limousin

Slakteresultater 
ungokse

Klasse 9,6 (U÷) Fettgruppe 5,9 (2+) Slaktetilvekst  
654 g/dag

Slakteresultater 
kvige

Klasse 8,3 (R) Fettgruppe 6,9 (3÷) Slaktetilvekst  
454 g/dag

Slakteresultater 
Ung ku

Klasse 7,2 (R÷) Fettgruppe 6,9 (3÷)

Storfe- 
slag

Slakte- 
vekt

Slakte- 
klasse

Fett- 
gruppe

Avregningspris 
inkl. alle tillegg

Samlet 
 slakteverdi

Ung okse 450 U + 2 + 73,35 33 007

Ung ku 430 U 3 ÷ 72,40 31 132

Kalv Unik 270 U 2 + 81,15 21 910

Tabell 2

Tabell 1

(Kilde: Storfekjøttkontrollens årsmelding for 2018).

Foto: TYR
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RASE- OGFYLKESLAG

Velg en vinner ved slakt av kalv
Limousin Unik er en avlereid salgskanal for 
Limousinkjøtt, der det primære formålet er  
å øke lønnsomheten for kalveslakt. Limousin 
Unik Norge har i dag avtale med Fatland og 
Midt Norge Slakteri, noe som gir et stort 
nedslagsfelt. 

For oksekalver inntil 11 måneder og 
kukalver inntil 13 måneder, er tillegget hos 
Limousin Unik kr 13,- per kg. For å sikre god 
kvalitet på kjøttet, er det både vektkrav, klasse-
krav, rasekrav og fettgruppekrav til slaktet. 
Leverandører til Kalv Unik trekker frem at 
slaktetidspunkt mellom 10 – 13 måneder er 
ideelt, fordi man da får frigjort plass til neste 
kalvingssesong. Det gir også en fleksibilitet til 
å ta ut slaktedyr til en god pris gjennom hele 
året. Nevnes bør også den gode prisen 
limousin oppnår på hodyra. Hodyra represen-
terer 50 % av slaktedyra, og oppnår høy 
slakteklasse, lite fett og gode priser. Du kan 
lese mer om Limousin Unik via denne linken: 
https://www.limousinunik.no/

Eliteokser hos Norsk limousin 
Norsk Limousin har i dag følgende eliteokser, 
bruksokser og ungokser, som kan bestilles  
på dunken. 

Eliteokser: 72150 Integrè P av Hvam,  
72151 Ibiza P av Hovde, 72152 Isle ET av 
Øiestad, 72175 Javardage av Utgårdstrøen, 
72195 Kaptein av Viersdalen.
Bruksokser: 72177 Jovna av Gorseth,  
72179 Jovial PP av Utgårdstrøen.
Ungokser 2018-årgang: 72255 Nathaniel  
av Utgårdstrøen, 72256 Nestor P av Utgårds-
trøen, 72257 Nugatti av Søstuen,  
72258 Nawab PP av Søstuen. 

Det er med glede Norsk Limousin også kan 
tilby kjønnsseparert hanndyrsemin. Ungoksen 
72256 Nestor P av Utgårdstrøen, er nå klar  
for bestilling hos Geno. 

Norsk Limousin har 296 medlemmer, men vi 
har plass til mange flere. Har du lyst til å være 
med på laget, er du hjertelig velkommen!

Nestor P av Utgårdstrøen 
Foto Jan Arve Kristiansen

Kaptein av Viersdalen Foto Jan Arve Kristiansen

• 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 
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DeLaval  
OptiDuo™

Ikke bare skyv fôret 
BLAND 

DET

For mer informasjon ta kontakt med 
Felleskjøpets I-mek-selger, eller besøk våre internettsider: 
www.delaval.com og www.felleskjopet.no/i-mek

DeLaval stasjonær vertikal mikser VSM og 
DeLaval bandfôrer BF500



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  

Charolais
Degerdal Charolais DA
Trond og Malin Andresen
Kongsvingervegen 1351
2165 Hvam
Telefon: 995 39 913     
E-post: 
malin.iren.andresen@gmail.com  

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

WWW.TYR.NO 45    TYRmagasinet 2-2020

DeLaval  
OptiDuo™

Ikke bare skyv fôret 
BLAND 

DET

For mer informasjon ta kontakt med 
Felleskjøpets I-mek-selger, eller besøk våre internettsider: 
www.delaval.com og www.felleskjopet.no/i-mek

DeLaval stasjonær vertikal mikser VSM og 
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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.



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.



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


