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Erling Gresseth
Styreleder TYR

Dette har vært en lang og tidvis direkte kald
vår – og da tenker jeg ikke bare på tempera
turen utendørs. For meg som er en klemmer,
har det vært ei rar tid når jeg ikke en gang kan
håndhilse på folk – langt mindre klemme
dem. Det har vært rart og uvant med så få
fysiske møter. Teamsmøter er effektivt og
klimavennlig, men jeg innrømmer at det skal
bli godt å treffe folk igjen, nå når vi etter hvert
kommer tilbake til en mer normal hverdag.
Sannsynligvis har vi alle lært en del om oss
selv i løpet av denne perioden, og kanskje kan
vi ta med oss en del erfaringer videre. Gledelig
er det å se at etterspørselen etter norske
matvarer er så god. Forhåpentligvis har den
norske forbrukeren i enda større grad fått opp
øynene for at de norske husdyrproduktene
hvor det benyttes minimalt med medisiner, er
enormt viktige i møte med slike pandemier
som Korona. En ser jo at en del land hvor
medisinregimet er helt annerledes enn i
Norge, er enormt mye hardere rammet enn
oss av pandemien. Det er antatt at antibiotikaresistens er en medvirkende årsak til dette. De
norske husdyra behandles bare da de er syke
– ikke forebyggende. I disse dager slippes
også storfeet og sauen på beite – både i
utmark, ravinedaler og andre områder som
vanskelig kan utnyttes maskinelt. Dette gir
det reneste produkt du kan tenke deg – og
det gir et flott kulturlandskap, forebygger flått,
hjortelus og andre kryp vi ikke ønsker, og det
er god dyrevelferd.
Men vi vet at de siste tiåra har vi stort sett
ligget med 15 % underdekning på norsk
storfekjøtt – dette gapet importeres – noe
som tilsvarer om lag 600 000 kalver på ti år.
Tenk den verdiskapningen og de arbeidsplassene Norge går glipp av! Storfekjøttproduksjonen er den eneste husdyrproduksjonen hvor
det over tid har vært underdekning, alle andre
produksjoner har/har hatt til dels stor overproduksjon. Da er det merkelig hva som skjedde i
det forenkla jordbruksoppgjøret som faglaga

og staten gjennomførte i begynnelsen av mai.
En kan virkelig undre seg – en positiv inn
stilling til norsk mat hos forbruker og forstå
else for produksjon på norskeressurser. Da er
det merkelig at det ikke ble valgt en annen
strategi for de grasbaserte produksjonene. Vi
burde jo vært «vinneren» denne gangen. Men
det er tydelig at hva som sies i festtaler og
hva som er virkelighet ikke er det samme.
Undertegnede har på vegne av TYR sendt brev
til faglagene og bedt om en forklaring. Vi er
bekymret både for beitebruken og rekrutteringa til de grasbaserte produksjonene.
Som organisasjon kommer TYR framover
å være tydelig på ammekua sin rolle for økt
norsk sjølforsyningsgrad av storfekjøtt og
som virkemiddel for å ha et aktivt landbruk
over hele landet.
Å produsere på norske ressurser betyr å
utnytte det vi har mest av; gress. TYR innledet
i 2019 et samarbeid med Norsk Friluftsliv om
å utarbeide Kuvettregler. Kuvettreglene
forteller folk som befinner seg i beiteområder
hvordan de bør oppføre seg i møte med en
kuflokk. Vi har også i år et godt samarbeid
med Norsk friluftsliv, og det er blant annet
lagd to podcaster med tema beitende storfe
og hvordan vi ønsker folk skal opptre i møte
med dem. Den ene podden er med Lasse
Heimdal som er generalsekretær i Norsk
Friluftsliv og den andre med TYRs nestleder
Kristian Hovde. Norsk Friluftsliv er en samleorganisasjon for de ulike organisasjonene
som bruker utmarka slik som f.eks. Norsk
Orienteringsforbund, Norges Jeger- og
Fiskerforening og Norsk spedierforbund m.fl.,
dette sikrer at vi når veldig, veldig mange som
vi ellers hadde slitt med å nå. TYR har beiteplakater som bør brukes og oppfordrer alle
som har slikt behov om å bestille dette hos
administrasjonen.
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I dette TYR Magasinet kan du også lese om
Årets ammekuprodusent 2019 – som styre
leder må jeg innrømme at jeg ble oppriktig
rørt da jeg hørte hvem vinneren er. Jeg
gratulerer hjerteligst. Og til alle dere andre,
ønsker jeg en riktig god sommer med passe
mengder av alt fra solkrem til regnskyer.
Erling
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Fra venstre Sigurd S.
Wollan, Herman Lau
og Anette B. Kløvstad.
Foto: Jønsberg videregående skole

Landsvinner husdyrtreff
storfekjøttproduksjon

Tine, Nortura, Norsvin, TYR og Geno ønsker god kontakt med ungdom under utdanning.
Dette er bakgrunnen for «Husdyrtreff», som er en tevling laget for landbruksskoler i hele landet.
Tekst: Guro Alderslyst

Husdyrtreff-organisasjonene inviterer elevene
på VG3, studieretning for landbruksfag og
naturbruk og ettårig agronomkurs til å delta
på Husdyrtreff-tevling. Det er også mulig for
Vg2-elever å delta, og historisk sett har også
disse klart å hevde seg i toppen til tross for at
oppgavene er på Vg3-nivå.
I tillegg er det en egen klasse for voksen
agronom-elever der beste oppgave innenfor
voksenagronom kåres. Disse vil ikke inngå
i kåring av landsvinner og skolevinner.
Husdyrtreff i undervisningen
Husdyrtreff er et opplegg som er egnet som
gruppearbeid. Oppgavene er tatt rett ut fra
reelle problemstillinger innen valgte produksjon i bransjen. Det inneholder også et
konkurranseelement, som kan virke stimulerende for motivasjonen til elevene. I opplegget
inngår det også et tilbud om besøk av en
fagperson fra en av arrangørorganisasjonene.
Det ble levert inn åtte ordinære oppgaver
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på storfekjøttproduksjon og en fra voksen
agronomelever. Oppgavene sendes inn fra
hele landet, og det er de beste fra hver skole
som sendes inn. Det har vært noe større
oppslutning de senere årene, men med tanke
på den situasjonen vi har vært i denne våren
med elever som ikke har møtt opp på skolen
og så videre, sier vi oss fornøyd.
Husdyrtreff i undervisningen
Totaltsett ser vi at nivået på innsendte oppgaver er høyere i år – det er gledelig. Likevel,
elevene som vant leverer en fantastisk god
oppgave. En ser at de har satt seg godt inn i
ting, de vurderer og reflekterer godt både når
de skal velge semin til den enkelte ku og når
de skal si noe om dyrevelferdsregelverket.
Ekstra moro er det at årets landsvinner ikke er
elever på tredje, men andre året naturbruk.
Jønsberg videregående skole i Stange i
Innlandet har en lang og solid historie som
utdanningsinstitusjon i landbruket – og det er
gledelig at de nok en gang går av med seier i
husdyrtreff storfekjøttproduksjon. Elevene har
jobbet med oppgaven i faget yrkesfaglig

fordypning/husdyr (YFF). Læreren deres er
Inger Helene Lombnæs som også har vært
lærer for tidligere landsvinnere.
Alle de tre vinnerne skal fortsette med VG3
landbruk ved Jønsberg neste skoleår for
agronomutdanning.
Anette Berg Kløvstad vil fortsette med
påbygg til generell studiekompetanse og
videre med Husdyrvitenskap ved NMBU på Ås.
Deretter er planen å ta over hjemgården på
Brøttum for å starte med ammeku.
Etter påbygg ved Jønsberg planlegger
Herman Lau videre utdanning ved Høgskolen
i Innlandet, enten ved Blæstad eller Evenstad.
Deretter vil han vende hjem til gården han
kommer fra i Sjølisand i Rendalen og ta over
drifta med ammeku.
Sigurd Solberg Wollan vil jobbe videre innen
landbruket med både maskiner og husdyr.
Målsettingen er å opparbeide seg god praksis
i arbeidslivet, før han også etter hvert vil overta
hjemgården med kjøttfeproduksjon i Veldre.
TYR gratulerer vinnerne og ser lyst på
fremtiden med slike dyktige avlere på trappene.

Steinvik Gårdsutsalg

Alle foto: Rita Steinvik

Da Rita Steinvik tok over gården etter sine
foreldre for fem år siden hadde hun og
mannen Geir Ove en drøm. På gården var det
flere hus – noen de ville beholde og noen
hadde de bestemte seg for å rive. Det gamle
stabburet ville de beholde – og i det ville de
lage gårdsutsalg. Drømmen var å selge
Limousinkjøtt direkte til forbruker fra egen
besetning. Stabburet var i godstand, men etter
to flyttinger har de likevel skiftet bordkledning
og vinduer, og taket fra den gamle trønderlåna
som ble revet, er nytt tak på stabburet.
Det ble opprettet en egen side på Facebook
– Steinvik Gårdsutsalg, og lokalavisa kom på
besøk. De lagde en flott reportasje om Rita og
Geir Ove og deres kommende gårdsutsalg.
Oppslaget i lokalavisa førte til at andre
produsenter også ønsket å selge sine produkter fra stabburet ved Steinvikholmen. Så når
dørene åpnet 15.mai kunne de tilby ulikt
tilbehør til Limousinkjøttet fra Skatval Catering
samt egg, honning og poteter fra naboer. Mor
til Rita baker dessuten flatbrød. Alle er lokale
småskalaprodusenter. Alt selges via selvbetjening og Izettleløsning. Rita får en prosentandel av solgt vare fra de andre produsentene.
Gårdsutsalg og kortreist mat er i tiden, og
kanskje er det et spesielt gunstig tidspunkt å
starte opp med slik aktivitet nå. Uansett har
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utsalget på Steinvik blitt tatt godt i mot av
lokalbefolkningen. Folk kommer tilbake og
handler både to og tre ganger i uka. Rita og
Geir Ove har allerede måtte bestille ny okse til
returslakt – den første forsvant første helga
de holdt åpent.
Rent praktisk melder Steinvik inn til slakt på
vanlig måte, men tar kjøttet tilbake på nisjeavtale. Slakteskrotten blir så kjørt til Slaktehuset
i Trondheim hvor de deler og pakker. Tilbake
til Steinvik kommer pakkene ferdig merket
etter forskrift, og det Rita og Geir Ove må
gjøre er å sette på merker med egen logo.
Steinvikholmen er et kjent turristmål og
med nærheten dit håper en at salget vil øke
utover sommeren. TYR ønsker lykke til og
låver å kjøre innom dersom vi er i området.
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STYREMEDLEMMETS PLASS

Mari Østbye

Hei alle sammen, nå er det min tur til å dele noen tanker med alle dere
medlemmene i TYR.
Navnet mitt er Mari Østbye og jeg kommer
fra Grunnlovsbygda Eidsvoll, der driver jeg
familiegården sammen med min mann. Vi har
ei datter på 17 år som er veldig engasjert i
landbruket, og for tida går hun på landbruksskolen. Vi er så heldige at faren min valgte å
bli kårkall den gangen jeg tok over for snart
30 år sia, og han deltar fortsatt i det å få
hverdagen til å gå rundt. Det å ha kårfolk på
gården er en ressurs som jeg ofte synes blir
litt glemt. Det er mange fordeler og noen
ulemper med det, men for oss og ikke minst
odelsjenta er det gull verdt. I tillegg har vi to
veldig flinke karer fra Polen som bytter på
å være her, de har vært med oss siden i 2006
og 2011, og vi setter pris på den jobben de
gjør for oss. Og på andre året har vi med oss
en ung gutt som jobber i grisehuset, som en
del av opplegget til NAV med tilrettelagte
arbeidsplasser. Han er en trofast griserøkter
som gjør en god innsats, og til sammen får vi
hjula til å gå rundt. Vi produserer mat til glede
for folket og oss sjøl og har vel en hverdag
som vi alle stort sett er fornøyde med.
Drifta her på garden er under stadig utvikling. Vi har en kombinert besetning på gris som
ligger og vaker rundt konsesjonsgrensa. Den
har vært gårdens hovedproduksjon sammen
med sau og 1500 da skog, fram til vi i 2015
bygde for ammeku. Vi er nå oppe i ca. 100
kalvinger i året, og for første året skal vi nå stå
for all grovfôrproduksjonen sjøl. Vi valgte å
sette bort deler av grasproduksjonen i starten,
da vi ønska å bruke våre ressurser på å få best
mulig produksjon i det nye fjøset. Men i år skal
vi produsere alt grovfôret sjøl, og med ny innkjøpt presse fra far er odelsjenta klar for å
presse gras. Det er mange bunter som skal
kjøres til fjøsveggen og håpet er at vi etter
hvert får en plansilo.
Vi bor jo på sentrale Østlandet med kort vei
til det meste. Mange mener at vi ikke skal drive
med grovfôrbasert kjøttproduksjon, men det
stiller jeg meg litt undrende til. Det at vi har
beitende dyr her, betyr ikke at det ikke skal
produseres kjøtt på gras og beiteressurser i
resten av landet, og det betyr heller ikke at vi
skal gjøre det på arealer som vi kan bruke til
annen matproduksjon. Dyra våre beiter i
ravineområdene ned mot Vorma og Andelva.
I disse ravineområdene går jernbanen, og
dagelig passerer hundrevis av mer eller mindre
urbane mennesker her. Mens de er på vei fra
Oslo til Trondheim eller skal til Gardermoen for
å komme seg videre ut i verden, kan de glede
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Registrering er viktig skal du ha kontroll i husdyrproduksjonen din.

seg over å se dyr på beite. Mange av dem
skjønner også sammenhengen med det åpne
fine landskapet der dyra befinner seg og det
ugjennomtrengelige krattet som er der det ikke
finnes dyr. De som ikke skjønner det av seg
sjøl, kan vi lettere forklare sammenhengen for
når de daglig kan se hva beitende dyr gjør for
kulturlandskapet. Og at folk i våre urbane
områder kan se det med egne øyne, er jeg
sikker på øker forståelsen for at beitedyra er
en viktig ressurs for å omsette gras til
menneskeføde. Jeg trur ikke det er mange av
de som hver dag suser forbi våre bratte
hamninger som ønsker å klatre i dem for å
produsere noen salatblad.
At jeg som har såpass kort fartstid som
ammekuprodusent nå sitter i TYR sitt styre
synes jeg er en tillitserklæring og en utfordring
som jeg er glad dere har gitt meg. Jeg synes
det er moro og lærerikt å få ta del i utforminga
av organisasjonen vår framover, og det jeg er
spesielt opptatt av er at vi skal være en organisasjon for alle ammekuprodusentene. Vi skal
jobbe for at alle føler tilhørighet og at alle

ønsker å bruke oss som partner når det kommer til genetikk. Vi må og legge til rette for at
ungdommen finner seg til rette hos oss, og på
den måten sikre langsiktighet i arbeidet vårt.
Avlsarbeidet er en stor og viktig del av det vi
skal drive med i TYR, og der skjer det hele tida
noe nytt og spennende. Vi er i gang med
kjønnsseparert sed. Vi fikk en brå start, men
det mener jeg var et riktig valg. Det er viktig i
dagens samfunn at vi kan tilby den valgmuligheten det gir, både for ammekuprodusenten
som ønsker seg gode mordyr, men også for
kjøttprodusenten som ønsker å fôre flest mulig
okser til slakt.
Det som er viktig for en god og sikker
avlsframgang er at vi satser på de riktige dyra,
at vi får nok avkom etter dem og at det blir
registrert nok opplysninger om hvert avkom til
at vi får sikre og gode tall bak hvert individ som
skal være med i framtidens avl. Og her er det
noe vi alle sammen kan bidra med, til nytte og
glede for hver og en av oss, men også for
fellesskapet. Og det er å registrere. Registrere i
storfekjøttkontrollen, slik at alle kan dra nytte

SPESIALIST I LANDSKAPSPLEIE!

PROFESJONELLE BEITEPUSSERE
OG KANTKLIPPERE
KAMPANJE

av den jobben hver enkelt av oss gjør. Etter mange år med svin- og
saueproduksjon, har jeg lært meg at en kan aldri registrere for mye. Det
du tenker du husker forsvinner fort hvis det ikke er notert i et system
hvor du finner det igjen. I storfekjøttkontrollen er det mye som kan
noteres. Det er supert med alle som noterer fødsel, vekt, og far, men når
en først er inne og gjør det, gjør det til en vane å legge inn fødselsforløp
og registrer hva som er årsaken til eventuelt unormalt fødselsforløp. Til
mer opplysninger vi får samlet til tryggere blir vi på hva vi kan forvente
oss når vi velger hva vi skal avle videre på. En annen ting som er viktig
for fellesskapet er utrangeringsårsaker. Hvorfor slakter vi mordyra våre?
Er det stort sett for at de er gamle, eller har vi andre ting som gjør at de
ikke holder lenge nok? Er beina gode nok, har vi mye børframfall eller
går det ut mange på grunn av lynne? Dette er interessant å se på når vi
skal bli enda bedre på avl, og jo flere som bidrar med disse opplysningene til mer kan fellesskapet nyttegjøre seg dem. Det som kanskje er
det vi har mest behov for og hatt mest fokus på er veiing. Alle bør veie
dyra sine for å se om tilveksten er i tråd med innsatsen en gjør på
fôring, og skal du vite at du har et riktig fôringsregime er det slik jeg ser
det nødvendig med veiing igjennom vekstperioden. Vi har sett mange
fine anlegg for veiing av storfe, men de fleste av dem er for store
besetninger og ofte kostbare løsninger. Derfor har jeg et ønske om at
dere som ikke har så nye og store opplegg rundt det å veie dyra deres,
men gjør jobben med enkle og billige løsninger kunne sende oss noen
bilder og tips om hvordan det kan gjøres. Da kan vi dele det med alle og
kanskje flere får til både 200
og 365 dagers vekt. Jeg er av den oppfatning at målt vekt er bedre
en ingen vekt, og et målebånd har vi alle mulighet for å skaffe oss .
Så jeg håper dere alle samler dere om den jobben TYR gjør for avl
på ammeku og at vi framover får et avlsarbeid med enda større
oppslutning om å gjøre den norske ammekua til ei ku som utnytter
de norske ressursene på en enda bedre måte til glede for hver enkelt
ammekuprodusent og for landet som helhet.
Når det kommer til de andre tinga vi i TYR skal jobbe med, er jeg
spesielt opptatt av at alle organisasjoner bør bygges fra bånn av.
Derfor setter jeg stor pris på all kontakt med dere medlemmer, og er
glad for alle som vil gi meg tilbakemeldinger på hva som blir gjort og
på hva dere ønsker skal bli gjort. Tida som styremedlem har jo vært
preget av corona og møter på Teams, og vi må tilpasse oss den
hverdagen vi lever i. Noe jeg synes jgår greit, men gleder meg til
styremøte i juni hvor planen er at vi skal møtes fysisk. Men som 1. vara
i fjor fikk jeg jo gleden av å treffe mange av dere og det føler jeg er
veldig lærerikt og viktig for den jobben jeg skal gjøre i styret. Vi håper
jo at tida endrer seg igjen og at vi kan møtes. Vi ser nå hvor viktig det
er å treffes og på den måten blir vi bedre kjent og tryggere på hverandre. Det er viktig å ha med seg når vi skal jobbe for en framtidsrettet
organisasjon. Jeg håper vi også får mulighet til å reise mer ut til dere
og være med på deres arrangement og der få mulighet til å treffe enda
flere av medlemmene våre. Det å komme til andre deler av landet og
se og høre hva som opptar de vi besøker føler jeg er lærerikt og viktig
bakgrunn når avgjørelser skal tas.
Til slutt vil jeg si at vi som er medlemmer i TYR har en super administrasjon som gjør en formidabel innsats for oss alle. De er blide og
imøtekommende og stiller alltid opp. Det setter jeg stor pris på.
Og til alle dere medlemmer: Lykke til med årets beitesesong.
Mari
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Avrundet og praktisk design gir
høy kapasitet og driftsikkerhet.
Patentert motstål samt spiralrotor
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SMÅNYTT
Brosjyre med TYR-magasinet
Selv om beitesesongen ligger foran oss, så skader det ikke å se
enda ett skritt videre, og planlegge innsett til høsten. Da er det for
mange også tid for avvenning og et passende tidspunkt for å veie
kalvene, og gjerne mordyra også. Å veie alle kalvene er ikke bare
viktig for å få sikrere avlsverdier og dermed potensiale for større
genetiske framgang. Det er også viktig for å ha kontroll i egen drift.
Korrigerte 200 dagers vekter gjør at du kan sammenligne dyr født
på forskjellig tidspunkt, og om du også veier mødrene kan du se
hvilke mordyr som produserer godt i forhold til sin egen kroppsvekt.
Dyrenes vekt er navigeringsverktøyet til en storfekjøttprodusent,
og er essensielt for å kunne ta de beste valgene i produksjonen.
TYR ønsker å sette fokus på veiing av kalver, og i dette
TYR-magasinet følger det derfor med en brosjyre om veiing.

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
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Da Halvor Midtsundstad for seks år siden tok i bruk aktivitetsmåler, ønsket han seg et verktøy som gjør det enklere å avdekke brunst.
Nå inseminerer han mange flere dyr enn tidligere og treffer oftere. 
Foto: Halvor Midtsundstad

Tar nye steg med aktivitetsmåling
Med salg av livdyr og økologisk
kjøttproduksjon som levebrød,
kan man trygt si at Halvor
Midtsundstad er over middels
opptatt av avl. Som Heatime-
bruker over flere år ser han
at aktivitetsmåling er et godt
hjelpemiddel i avlsarbeidet.
Nå investerer han i SenseHub,
neste generasjon av Heatime,
med mål om å oppnå enda bedre
resultater på flere områder.
Tekst: Marie Bakås,
sjef for kommunikasjon og markedsføring Os ID
Tlf. 901 34 259
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Halvor Midtsundstad og kona Ragnhild
Kjeldsen kjøpte eiendommen Solgløtt i Våler
1997. Med leid areal har de rundt 580 dekar
dyrket mark og 200 dekar beite. Da familien
overtok eiendommen, la de om til økologisk
drift. Livdyr, Angus-kjøtt, korn og poteter er
de viktigste inntektskildene.
Både gården og besetninga har Midtsundstad bygd opp fra så å si null; fra fem kviger
og en okse i en stall, til dagens fjøs med en
flokk på 30 kyr og en insemineringsandel på
rundt to tredjedeler.
De første åra brukte Midtsundstad okse på
hele flokken. Ved et lykketreff fikk han kjøpt en
virkelig god okse fra Torkel Skinnes Myhre på
Tyristrand.
– Den oksen ga besetninga vår et kjempeløft, og det var moro å se utviklinga vi hadde
takket være ham.

Dette førte til at Midtsundstad begynte
å inseminere for å kunne velge blant de gode
oksene. Deretter ble det neste steget i avls
arbeidet enda mer systematisk inseminering,
med Heatime aktivitetsmåler som hjelpemiddel. Med SenseHub ønsker Midtsundstad nå
å ta aktivitetsmålinga enda noen skritt videre.
Ikke større, men bedre
Solgløtts Aberdeen Angus-besetning består
av i underkant av 30 kyr. Alle kalvene fôres
opp på gården, slik at flokken på det meste
er på rundt 85 dyr. Halvor Midtsundstad er
opptatt av å drive en produksjon mest mulig
tilpassa området han bor i.
– Med økofilosofien som bakteppe mener
jeg vi må utnytte områdets naturgitte forhold
best mulig. Derfor er det viktig for oss å holde
potet- og kornproduksjonen oppe. Ammeku er

Var komplisert å avdekke brunst
Da Halvor Midtsundstad investerte i aktivitetsmåler for seks år siden,
ønsket han seg et verktøy som gjør det enklere å avdekke brunst.
– Ettersom Angus er mørke dyr, er det vanskelig å se slim og blod,
og jeg brukte for mye tid på å se etter brunst. Jeg merka også at så fort
jeg kom inn i fjøset, ble dyra mer opptatt av meg enn av hverandre.
Slik ble det vanskelig å observere naturlige brunsttegn. Så i stedet for
å sitte timevis i et hjørne i fjøset og «spionere», ble aktivitetsmåling
en smart løsning for å lære mer om aktiviteten deres når jeg ikke var
til stede.

Det begynte med fem kviger og en okse i en stall. I dag har Halvor
Midtsundstad et fjøs med en flokk på 30 Angus-kyr og en insemineringsandel på rundt to tredjedeler.

Foto: Ragnhild Kjeldsen

en sentral del av produksjonen vår, men det skal ikke bli den største
og viktigste. Kjøttproduksjonen er en del av helheten for å utnytte
gårdens ressurser.
Midtsundstads ønske er å beholde dagens størrelse på storfe
produksjonen, og i stedet øke kvaliteten og bli flinkere med det antallet
dyr han har. Filosofien er å utvikle seg for å bli bedre, ikke for å bli
større. Og nettopp her spiller aktivitetsmålinga en viktig rolle for
Angus-produsenten.
Konsentrert kalving om vinteren
Dyra går i et enkelt, åpent løsdriftsfjøs om vinteren. I sommerhalvåret
er de ute på beite. Målet er å ha flest mulig kalvinger i januar og februar,
for erfaringa er at kaldt og tørt vintervær gir friske og fine kalver.
Samtidig blir disse kalvene store nok til å utnytte beitene godt om
sommeren.
– Det har tidligere vært vanskelig å oppnå konsentrert kalving. God
brunstkontroll ved hjelp av aktivitetsmåling gjør det lettere å inseminere
til rett tidspunkt, forteller Midtsundstad.
Insemineringsperioden er fra midten av mars til første uka i mai,
men Midtsundstad mener at han fortsatt har for mange kalvinger
i mars og utover. Det er dårlig butikk.
– Dyr som er født for seint på året er det uaktuelt å inseminere året
etter, og da kommer man enda mer på utur. Disse dyra blir da blant
dem som blir sluppet med okse om sommeren, og jeg ønsker meg
færrest mulig av dem.
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Økt andel inseminering
Resultatene lot ikke vente på seg.
– Jeg ser mer, treffer oftere og inseminerer mange flere dyr etter
at jeg fikk Heatime. Særlig er det lettere å avdekke stille brunst, altså
å fange opp brunsten hos de dyra som er lavt på rangstigen og gjør
lite ut av seg.
Men sjøl om Midtsundstad bruker aktivitetsmåling, tilbringer han
fortsatt mye tid i fjøset.
– Jeg sjekker slim og ser etter ridning og prøver å få med meg
det jeg fulgte med på før, i tillegg til at jeg bruker aktivitetsmåleren.
Til sammen gir dette meg bedre oversikt og kontroll.
I praksis prøver han å inseminere alle kviger og kyr, men innser
sin begrensning.
– Klarer jeg å inseminere to tredjedeler, er det bra. Men skulle jeg
klare opp mot 100 prosent, sier jeg sjølsagt ikke nei til det, ler han.
Inseminering av ammeku trenger slett ikke å være en komplisert
affære, mener Midtsundstad.
– I fjøset har jeg fanghekk på alle plasser. Alle dyr uansett alder
og kjønn står og spiser med fanghekk, så de brukes hele tida, og
det er veldig lett å få dyra inn i og fiksert i fanghekken når de skal
insemineres.
I tillegg synes han at han får god hjelp av Storfekjøttkontrollen
til å velge riktig okse til hver ku.
– Storfekjøttkontrollen har nå gode avlsprogrammer, slik at man
kan prøve ut forskjellige kombinasjoner og få opp modeller for hvilke
indekser et avkom vil få.
Nøye matching av ku og okse
Med inseminering har Halvor Midtsundstad tilgang på svært mange
okser og god mulighet til å tilpasse egenskaper hos seminoksen til den
enkelte kua. Dette er et fagområde Solgløtt-bonden brenner for, og han
har alltid det mål for øye at avkommet skal bli så komplett som mulig.
På veien synes han det er svært interessant å teste ut ulike kombinasjoner av dyr.
– Å komme fram til avkom som har riktig tilvekst, god kjøttkvalitet,
sunne klauver og samtidig lette kalvinger og gode moregenskaper, det
er nærmest umulig. Men det er jo likevel det man alltid prøver på. Jeg
er opptatt av kjøttkvalitet og mener at Angus er blant de beste rasene
på det området, så da er det viktig å foredle denne egenskapen.
Etter seks år med aktivitetsmåling ser Halvor Midtsundstad imidlertid at både systemet i seg selv og han som bruker av systemet har noe
å gå på.
– Heatime har helt klart gitt drifta et løft, men jeg har nok ikke klart
å utnytte aktivitetsmålinga hundre prosent. Jeg synes jeg bruker en
del tid på å tolke dataene fra hvert dyr og har muligens vært litt for ivrig
etter å få inseminert. Derfor har jeg også av og til bomma på
❯❯❯
insemineringstidspunkt.
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Hos Solgløtt Økoangus går dyra på innmarksbeite i sommerhalvåret er de ute på beite. Med kalving i januar og februar blir kalvene store nok til
å utnytte sommerbeitene godt. 
Foto: Ragnhild Kjeldsen

Med SenseHubs antennerekkevidde på
ca. 200 x 500 meter ved optimale forhold, er
det mulig å avdekke drektighet hos dyr etter
inseminering og beiteslipp. Med aktivitets
måler vet man om kua er drektig, når hun ble
drektig og om det skyldes inseminering eller
oksen hun går med på beite. Midtsundstad
har så langt ikke benyttet seg av aktivitets
måling mens dyra går på innmark, men han
ser ikke bort fra at det kan bli aktuelt.
– Noen år tror du at du har hatt full kontroll
på insemineringa, men når kalvinga kommer,
ser du at det ikke stemmer. Flere ganger har jeg
trodd at jeg har hatt en vellykka inseminering,
og så sender jeg kua på beite. Året etter får jeg
en kalv som er født på en brunst eller to seinere
enn det jeg har registrert, og kalven er da
sjølsagt et resultat av at kua har gått med okse.
Ønsker forbedring med SenseHub
Med SenseHub håper Halvor Midtsundstad
å kunne forbedre drifta på flere områder. Selv
om enda mer nøyaktig avdekking av brunst,
og med det flere vellykkede insemineringer, er
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hans sentrale grunn til å investere i SenseHub,
ser han fram til å bli kjent med tilleggs_
effektene. Systemet som Midtsundstad
har brukt fram til nå, registrerer først og
fremst aktivitet. Med registrering av også
drøvtygging og etetid som en del av SenseHub, vil han nå kunne få enda tydeligere
indikasjoner på brunst.
Aktivitetsmåler på mobilen gir frihet
Særlig ser Midtsundstad fram til å bruke en
aktivitetsmåler han kan «ha med seg i
lomma». Som en ivrig friluftsmann har det
til tider vært problematisk å befinne seg høyt
til fjells på ski når avløseren ringer og spør
om hvordan han skal tolke Heatime-grafene
på skjermen i fjøset.
– Jeg tror nok at jeg har gått glipp av noen
insemineringer fordi jeg ikke har vært fysisk
til stede. Å ha SenseHub-appen på telefonen,
slik at jeg sjøl kan sjekke grafer og tall uansett
hvor jeg befinner meg, blir et vesentlig framskritt. Nå kan jeg være på fjelltur og samtidig
følge med og veilede avløseren bedre.

Kan fange opp problemer før de utarter
Halvor Midtsundstad er spent på SenseHub-funksjonen som varsler problemer før og
etter kalving. Han understreker at Aberdeen
Angus generelt har lette kalvinger. Med snart
400 kalvinger bak seg, har han sett få og
hjulpet til på enda færre.
– Jeg er mest opptatt av å sørge for at
kalven får råmjølk så tidlig så mulig, så derfor
ser jeg fram til å kunne fange opp eventuelle
problematiske kalvinger.
SenseHub har også en bedre helsefunksjon
enn forgjengeren. Aktivitetsdata sammen
lignes med tidligere gjennomsnittsverdier.
Unormale endringer i aktivitet og drøvtygging
fanges opp på både individ-, gruppe- og
besetningsnivå, og varsles med alarm.
Midtsundstad vil dermed få tidlig varsel om
begynnende sykdom og andre hendelser
som kan påvirke besetningens helse.
Spent på nettstabilitet
Ettersom SenseHub er knytta til internett,
er Midtsundstad spent på om det nye fiber
nettet i bygda er stabilt nok.

– Først og fremst en det jo en kjempefordel
at SenseHub er nettbasert, men det gjør det
jo også mer sårbart fordi det er flere ledd som
kan svikte. Å ha et stabilt internett i bygdene
som fungerer 24/7 uten at vi trenger å be
kymre oss for det, er viktig hvis slike satsinger
skal være vellykka.
Praktisk erfaring kombinert med ny teknologi
Bonden på Solgløtt er etter eget sigende ingen
typisk teknologibonde. For ham er den
praktiske nytteverdien det viktigste, ikke
teknologien i seg sjøl. Men teknologioptimist,
det er han.
– Jeg følger med på spennende løsninger
og har veldig tru på ny teknologi, selv om jeg
ikke er spesielt glad i å drive med det sjøl.
Men hvis jeg mener at et hjelpemiddel er
interessant, klarer jeg å få brukt det. Jeg er
mest opptatt av de gode mulighetene som
teknologien kan by på for jordbruket. Alt som
er med på å øke avlingene og gi bedre utnyttelse, det er jeg interessert i. Jeg drømmer om
sjølgående lukeroboter som kan følge radene
og luke døgnet rundt for oss. Og så er jeg opptatt av kua som individ, at hun har gode bein,
er ei flink mor og god på beiteutnyttelse. Slike
dyr kan vi få flere av ved hjelp av ny teknologi.

Vil du vite mer
om SenseHub?
OS ID og Geno samarbeider om
å tilby aktivitetsmåleren SenseHub.
For mer informasjon om SenseHub,
kontakter du Genos SenseHub-team.
Ring Geno på tlf. 950 20 600 og spør
etter Kristin Mengshoel, Inger Husveg
Lassen eller Harald Kleiva.
Kontaktinfo på nett: www.geno.no/
Start/Brunst/Hjelpemidler/
aktivitetsmaler/kontakt-salgsteamet/
Med SenseHub aktivitetsmåler ønsker Halvor
Midtsundstad å kunne ta enda noen steg når
det gjelder avlsarbeid og dyrevelferd. Filosofien
er å utvikle en bedre Aberdeen Angus-besetning, ikke en større.

Her leser du mer om SenseHub:
www.osid.no/aktivitetsmaling/

Foto: Halvor Midtsundstad

Så det handler om å kombinere praktisk
bondeerfaring med nye muligheter på en god
måte, konkluderer Halvor Midtsundstad.

Denne saken har også stått
på trykk i Angus-kontakt
nr. 1/2020

Med SenseHub har du full oversikt over dine
dyrs aktivitet, helse og velferd – uansett hvor
du befinner deg. Løsningen er enkel å bruke
og gir deg råd om hva du bør gjøre og når.
Slik blir det lettere for deg å ta gode valg som
bidrar til å forbedre drifta di.
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Foto: Morten Berntsen

Økt fokus på avling og
fôrkvalitet gir bedre økonomi!
For å lykkes som ammeku- og storfekjøttprodusent er godt
grovfôr og riktig fôring et viktig suksesskriterium. TYR ønsker
å sette dette på dagorden og har i den anledning inngått et
samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving (NLR), hvor målet
er å videreutvikle en bærekraftig ammeku- og storfekjøtt
produksjon gjennom styrket økonomi og gode fagmiljøer.
Ragnhild
Borchsenius

Tekst: Eli Hveem Krogsti

Avlingsnivå viktig for billigst mulig grovfôr
Nå står vi rett foran årets førsteslått, og de to
viktigste spørsmålene som dukker opp er hvor
mye grasavling som høstes og kvaliteten på
det som høstes, sier Norsk Landbruks
rådgivings fagkoordinator i grovfôr, Ragnhild
Borchsenius i et intervju til TYR-magasinet.
Svært mange norske bønder er usikre på eget
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avlingsnivå. Med bakgrunn i økonomiske
beregninger har vi i Norsk Landbruksrådgiving
erfart at avlingsnivået er den enkeltfaktoren
som påvirker prisen per forenhet i størst mulig
grad. Høyere avling per daa gir lavest grovfôrpris. Ved å kjenne til eget avlingsnivå vil en
lettere kunne sette økte avlinger som mål og
planlegge for det, sier fagkoordinatoren.

Kjenn din grovfôrkvalitet
For å kunne bedømme kvaliteten på grovfôret
er det også viktig å ta én, eller aller helst flere
fôrprøver. Kvaliteten vil variere fra år til år, og
for å optimalisere drifta og kraftfôrforbruket
vil en grovfôranalyse være avgjørende be
slutningsgrunnlag for å kunne sette opp en
nøyaktig fôrplan. Kraftfôret skal være tilpasset

man sette seg tydelige mål for sin produksjon.
Det handler om bevissthet på hvilket fôr man
skal ha til hvilken tid. Man kan ikke planlegge
godt høstevær, men en god plan og en god
strategi har aldri gjort grovfôr dårligere,
snarere tvert imot, hevder Ragnhild
Borchsenius.

Forprøver gir en viktig kunnskap for å optimalisere fôringa til ammekyr.

Foto: Morten Berntsen, NLR Innlandet

grovfôrkvaliteten. Usikkerhet kan gi større
utgifter til kraftfôr, dårligere produksjons
resultater, og unødvendig utslipp av nitrogen
gjennom urin og gjødsel.
Ulike typer besetninger vil også ha ulike
behov når det gjelder grovfôrkvalitet. Det
viktigste er å ha en plan, og her har Norsk
Landbruksrådgiving rådgivere over hele landet
som vil kunne være en viktig sparringspartner

også for ammekuproudsenter for å kunne
optimalisere grovfôrproduksjonen på det
enkelte bruk.
Sett et mål
Grovfôr og beite er grunnlaget i norsk storfekjøttproduksjon. En annen kjepphest som
fagkoordinatoren i NLR snakker engasjert om,
er at skal man ha god økonomi i drifta må

Nye ammekuprodusenter får tilbud om
en gjennomgang av sin produksjon
I samarbeidsavtalen vil nyoppstarta ammekuog storfekjøttprodusenter som melder seg inn
i TYR få uttak av fôrprøver til medlemspris.
TYR betaler for selve analysen. NLR-råd
giveren vil gi en tolkning av resultatet av
fôranalysen slik at du som næringsutøver får
en praktisk tilbakemelding på hva de ulike
parameterne i surfôranalysen betyr for din
drift.
Klima
Vi i NLR gleder oss til et konstruktivt samarbeid med TYR, og håper vi sammen kan skape
engasjement og motivasjon for god grovfôrproduksjon over hele landet. Det vil være et
viktig bidrag for økonomien i næringa og ikke
minst den klimasatsingen som næringa har
blitt utfordret til å bidra på.
Vi i NLR er glade for samarbeidet, og
håper på gode konstruktive bidrag til ei viktig
næring.

Spar tid
med nytt gjerdeSyStem

Tåler store påkjenninger
Lett å vedlikeholde
Kan ha lengre strekk mellom pålene
“Gjerdesystemet som sparer deg for mye”
- Av bønder til bønder
www.gjerdesystem.no
post@gjerdesystem.no
tlf 414 44 878
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Hereford på beite på Kvamsfjellet.

Kjøtfe på utmarksbeite
I utmarka ligg det store ressursar som kan nyttast til produksjon av mat. Dette er ressursar
som ikkje kan sentraliserast – skal dei nyttast må vi ha husdyr over heile landet. I det meste
av utmarka er beitetrykket no for lågt, slik at grasrikdomen frå tidlegare generasjonars langt
hardare utmarksbruk, forvitrar. Storfe kultiverer frodige areal betre enn sauen, og er derfor
særleg viktig å ha til stades i utmarka.
Tekst: Yngve Rekdal, NIBIO

Rike beiteressursar
At beiteressursen er stor er dokumentert
i ein nyleg utgjeve rapport frå NIBIO; «Kjøtfe
i utmark – beiteressursar i soner for areal
tilskot». For heile landet er 136 millionar
dekar eller 45 % av landarealet nyttbart beite.
Nyttbart i den meining at det er areal der det
kan haustast planter som gjev tilvekst hos
beitedyr. Her er ressursen berekna for det
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som kan haustast av storfe og sau samla.
Kor mykje som berre kan haustast av storfe er
vanskeleg å berekne. Høgt i fjellet vil det vera
mest å hente for sau da det her er lågtproduserande areal som gjev for lite fôr til storfe.
I lågare delar av utmarka vil ressursen vera
større for storfe, da dei nyttar myr og anna
forsumpa areal i langt større grad enn sau.
Det er berekna at 90 % av den samla ressursen i teorien kan haustast av storfe, men her
er det ikkje lagt inn terrengvurderingar. Storfe
vil ikkje kunne nytte bratt lende slik som

sauen, og det er lite aktuelt å sende storfe
langt inn i uvegsame område. Det som er
praktisk nyttbart beite for storfe er derfor
atskilleg lågare.
Beitekvalitet
Beitekvaliteten til eit areal er avhengig av kor
mykje beiteplanter som blir produsert og
næringsverdien av plantene. Det er i første
rekkje ulike grasartar som er beiteplanter for
storfe og sau. I tillegg kjem nokre storrartar,
urter og litt lauv. Vurdering av beitekvalitet kan

gjerast svært komplisert, men også enkelt ved
å sjå på tilhøvet mellom gras og urter på den
eine sida og lyng og lav på den andre. Dominerer lyng og lav er beitekvaliteten låg.
Ved beitevurdering blir vegetasjonen delt inn
i tre beiteklasser. Klassen mindre godt beite
inneheld vegetasjonstypar der beiteplanter
forekjem så spreitt at dyr i liten grad vil oppsøke slike stader dersom alternativ finst. Klassene
godt beite og svært godt beite utgjer til saman
nyttbart beiteareal. Det vil seie det arealet der
beitedyr vil ta plantemasse av betydning for
tilvekst i frå. For landet i snitt fordeler det
tilgjengelege beitearealet (totalt landareal
fråtrekt jordbruksareal, busetnad og vegetasjonslause areal) seg med 52 % mindre godt
beite, 38 % godt beite og 10 % svært godt beite.
Geografisk variasjon i beitekvalitet
Kvaliteten på beitet i utmark har stor variasjon
både regionalt og lokalt, og viser i grove trekk
høg samanheng med berggrunn og topografi.
Rik berggrunn og variert topografi gjev beste
beitet. Troms og Nordland kjem godt ut da det
her er både mykje rik berggrunn og terreng
med bratte relieff og store høgdeskilnader.
Områda kring Oslofjorden kjem også bra ut da
det er mykje rik berggrunn, men òg mykje areal
under marin grense med rike raviner. Det
flatare landskapet i delar av Hedmark, Agder
og Finnmark kjem dårleg ut da det her også er
mest fattig berggrunn. Trøndelag har mykje rik
berggrunn, men myrdanning «kamuflerer» her
verdien av berggrunnen over store areal. I
område med skogbruk er det stor usikkerheit
i tala, da det er på hogstflater det er mest beite
å hente. Skogtilstanden og praksis ved skogskjøtsel, betyr derfor mykje for beitekvaliteten.
Regionale tal skjuler store lokale varia
sjonar i utmarksbeite i både rike og fattige
regionar. I det meste av norsk utmark kan ein
derfor finne areal brukande for utmarksbeit
ande husdyr. I dei meir skrinne områda er det
særleg viktig å vurdere kva beitemark ein har
til dyra, og dyretalet som blir sleppt på beite.
Beitekapasitet og nyttbar beiteressurs
Som uttrykk for beitekapasitet i utmark er det
vanleg å bruke saueeiningar. Ei saueeining
(s.e.) er eit dyr med gjennomsnittleg fôrbehov
i ein flokk med normal fordeling mellom søyer
og lam. Dette fôrbehovet er om lag 1 fôreining
(f.e.) per dyr per dag. For andre dyreslag er
sett 1 storfe = 5 s.e. (passar for ungdyr av
NRF-rase mellom 1 – 2 år), 1 geit = 1,5 s.e. og
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Aberdeen Angus på frodig hogstflate i Ringsaker.

1 hest = 5 s.e. Kjøtfe vil ligge noko høgare
avhengig av rase, flokksamansetting,
kalvingstid m.m.
Berekna praktisk nyttbar beiteressurs for
husdyr i utmark gjev rom for om lag 8 mill.
saueeiningar totalt. Det er heilt sikkert plass til
mange fleire dyr i norsk utmark, men kanskje
må ein da gå litt ned på venta tilvekst av di
dyra må eta planter av lågare fôrverdi, til
dømes lyngartar. For storfe åleine er det i
teorien plass til 1,4 mill. storfeeiningar med
fôrkrav på 5 f.e. per dyr per dag. Dette talet er
truleg litt høgt for sonene med mykje fjell og
bratte dalsider, da særskilt terrengvurdering
ikkje er utført. For dei beste sonene kan det
synast som om kapasitetstala er sett litt for
lågt, særleg under skoggrensa.
Beitetrykk
Kor mykje av utmarksbeitet som blir utnytta
er forsøkt berekna ut frå søknadar om produksjonstilskot (PT-data). For sau er truleg desse
eit nokolunde godt uttrykk for beitetrykk da
det meste av norsk sau brukar utmark i det
som kan reknast som beitesesong. Kor gode
PT-data er for storfe er meir usikkert. Det har
samanheng med at driftsopplegg for storfe
kan vera svært ulike, og beitesesongen vil
oftast vera langt kortare enn for sau. Det ser
òg ut til å vera noko ulik praktisering av kva
som skal godkjennast som utmarksbeite hos
landbrukskontora. Mykje storfe går i grense-

sona mellom innmark og utmark, og seter
vollar blir ofte bruka i tillegg til utmark. Dette
gjer det vanskeleg å sortere kva som er kva.
Tilleggsfôring kan også tidvis bli bruka for
storfe i utmark. Det er derfor valt å redusere
storfetalet med 25 % i høve til PT-data, men
kanskje skulle det vore redusert meir.
Beitetrykk frå hjortedyr må òg takast inn
i rekneskapen da delar av fôropptaket er i
konkurranse med husdyra. Her er det stor
usikkerheit, men i mange bygder på Vestlandet
og skogbygder på Austlandet og i Trøndelag,
er det no hjortedyr som haustar mest i utmark.
I Finnmark er fôruttaket frå husdyr i utmark lite,
men svært høgt frå reindrifta.
Rikelege utmarksressursar for meir storfe
Samla beitetrykk i utmark frå husdyr inkludert
hjortedyr er berekna til 4 300 000 s.e. Trekkjer
ein dette frå den totale ressursen ser det ut til
at 54 % er bruka. Berekningar viser at det er
rikelege ressursar for meir storfe på utmarksbeite i alle AK-soner så nær som Jærregionen,
som utmerkar seg med eit beitetrykk høgt
over det som er berekna ressurs i utmark. Her
kan forståinga av kva som skal reknast som
utmark spela inn. I denne sona er det svært
mykje innmarksbeite. Grensa mellom innmark
og utmark er uklar og det er ofte ikkje gjerde
mellom. Da vilkåra for utmarksbeitetilskot er
at minst halve fôrinntaket skal vera frå utmark, er truleg dyretalet som brukar utmark
❯❯❯
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sett for høgt. Det er likevel grunn til å tru at
beitetrykket er svært høgt i sona.

Kjøtferasar tilpassa beiteressursane
Ved sida av kjøtproduksjon har storfe ein
viktig rolle i skjøtsel av beite og kulturland-

Beitetrykket må haldast så høgt at tyrihjelmen trekkjer seg inn i einerkratt der
han ikkje blir trakka på.
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Heile rapporten finn du her:
https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/
handle/11250/2650257

All rik skog kan ved rett skjøtsel bli gode beite.

Info om prosjektet
Bærekraftig storfeproduksjon basert
på grovfôr (GrassFedCattle)
Prosjektet (2016-2020) er finansiert
av Forskningsmidla for jordbruk og
matindustri, Nortura, Animalia og TYR.
Forskningsarbeidet blir utført av IHA
og NIBIO, i samarbeid med forskningsmiljø i Irland og Canada.

FAKTA

Beitebruk – slepp dyra tidlegare
I utmark er det som i fjøs og på innmark –
kvaliteten på fôret dyra har tilgang til er svært
viktig for kva tilvekst ein kan vente. For sau
har vi veldig mykje tilveksttal frå ulike beiteområde. For kjøtfe har vi svært lite tal, men
nokre rapporterer om vektauke mest som på
innmark. Frå skogsbeite av middels kvalitet i
Stange fann Morten Tofastrud ved Høgskolen
Innlandet tilvekster kring 900 g per dag på
vårfødt kalv. Resultata her viser stor variasjon
mellom dyr. Dette kan tyde på at det ved avl
kan gjerast mykje for å få til ei god utmarksku.
Beitekvaliteten i utmark vil også ha ein
sesongvariasjon. Det er nygroen som har mest
av både energi og protein. Det er særleg
nedgangen i protein utover sommaren som
er problem i utmarksbeitet. Diverre ser eg at
mange kjøtfe kjem altfor seint ut. Ved slepp
i juli er mykje av beste tida over. Tidleg slepp
med god avbeiting gjev nygroe i beitet og
gjer at beitet held betre på kvaliteten utover i
sesongen. Tidleg slepp kultiverer også vegetasjonen mykje betre da høge urter og bregner
blir hemma i vokster, og meir lauv blir ete.

skap. Mykje av den innmarksnære utmarka er
svært godt eigna for storfebeiting. Her er
eigedomsforholda ofte vanskelege for å få til
ei fornuftig utnytting. Smale teigar frå lågland
til fjell er ikkje eigna for store buskapar. Ei
utfordring for framtida er derfor organisering.
Det er mykje snakk albedoeffekt og beiting.
Skal kjøtfe vera noko til hjelp her må dyra vera
der attgroinga skjer. Det er kring skoggrensa
og langs kysten dei store attgroingsareala ligg
– ikkje i skogbruksområda, her er det skogbruket som bestemmer.
Storfetalet i utmark har vore aukande i fleire
år og det er særleg auken i ammekutalet som
er årsak til dette. Det har kome til lite dyr i dei
to nordlegaste AK-sonene. Det er tunge rasar
og intensive krysningar som har hatt den
største auken dei siste sju åra. Det vil seie dyr
som treng intensiv fôring.
Ei ekspertgruppe nedsett av Landbruks- og
matdepartementet peikar på betydninga av
å velgje rett rase til garden sitt produksjonsgrunnlag. Det er grunn til å stille spørsmålsteikn ved utviklinga innan kjøtfehaldet, om
det fremmar bruk av utmark. Dette både med
omsyn til geografisk fordeling, val av rase og
driftsopplegg.

KVALITETSPRODUKTER TIL

LANDBRUKET

Alt innen storfeinnredning – vi lager etter mål

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

Kontakt oss for et godt tilbud i dag:

RE FJØSINVENTAR
Salg ∙ Veiledning ∙ Livdyrformidling

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

ALKA Ultra Storfe
Pellets 5,5 mm med grov struktur

ALKA Ultra Storfe er varmebehandlet fôr på lik
linje med annet kra�fôr og består av valset og
alkalisk bygg �lsa� vitaminer, mineraler og
melasse.Mineralinnholdet er �lpasset dyr med
høy �lvekst med ekstra kalsium. Inneholder
organisk selen for økt selenoverføring �l melk
og større selenlager i dyret.
Fakta:
Høy norskandel med over 90 % norske råvarer
Alkalisk kra�fôr med grov struktur
i pellets form
Svært guns�g buﬀereﬀekt i vom som
oppre�holder et stabilt vommiljø og
bidrar �l økt utny�else av grovfôret
Må kun gis �l dyr med
utviklet drøvtyggerfunksjon.
Gradvis �lvenning er vik�g.
Produseres kun hos
enkelte Norgesfôranlegg.

norgesfor.no
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En glad prisvinner tok i mot diplom og sjekk fra avlskonsulent Julie Vaagaasar i TYR.

Årets ammekuprodusent
Dette er en pris som deles ut av
TYR, Animalia, KLF og Nortura.
Vanligvis foregår overrekkelsen
på TYRs årsmøte i mars, men
i år ble alt litt annerledes.
TYRs årsmøte ble gjennomført
som et digitaltmøte og deretter
var det auksjon.
Tekst og foto: Guro Alderslyst
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Men endelig, 27. mai reiste fagkonsulent avl,
Julie Vaagaasar og informasjonsansvarlig
Guro Alderslyst ut med blomster, sjekk og
diplom til Lena på Toten.
Veterinæren som hadde uttalt seg om
produsenten hadde sagt at «Når dere kommer
til dem, så kommer først bikkja, deretter ett
par av yngste generasjon, så kommer Olav og
deretter kommer Hans.» Det stemte godt, en
svært lykkelig hund kom settende i det vi
kjørte inn på tunet, siden det fortsatt var skole
kom ingen av de yngste, men Olav og så
deretter faren, Hans kom oss i møte. Som
totninger flest, så er de ikke av de som bruker
de størst ord og fraser. Men for oss som er
vokst opp i Innlandet så vet vi at «Dætta var
skikkelig koselig» betyr at en er både rørt,
stolt og glad.

Historien
Olav bygde nytt fjøs i etter at han tok over
Lunna i 2014 – og høyt oppunder taket i dette
fjøset har han et koselig kontorrom. Der ble vi
servert kaffe, og fikk en god prat med Olav og
faren Hans. Det er mye takket være faren
Hans som lot Olav få være med på alt da han
var liten, at Olav er bonde i dag. Som yngst av
tre var ikke det noen selvfølge, men kalle
navnet de satte på gutten på den lokale FK
avdelingen sier sitt – de kalte han bare
«skyggen». For Olav var med far på alt, og ble
han sliten så tok han en dupp i fanget til far.
Men denne fortellingen må likevel starte
med begynnelsen. I 1964 skulle bestefar til
Olav kjøpe ny traktor, eller egentlig skulle han
ikke det. Men selgerne på Eik-senteret syntes
det ville være gøy om han kjøpte MF nr. 1000

ut fra dem i og med at han byttet traktor ofte.
Og slik ble det. Da Erling Rognerud skrev
under kjøpekontrakten, fikk han en billett til
landbruksutstillingen i Smithfeeld. I England
fikk han se hvor flotte de renrasa Charolaisene
var. Det gjorde at han valgte å importere til
Lunna – og resten er historie. Det var noen
få som hadde startet opp med Charolais
tidligere, men ingen av dem er fortsatt i drift.
Så besetningen på Lunna er landets eldste
rene Charolaisbesetning.
Hans tok over gården etter Erling i 1982 –
han tok bare over Charolais, ingen melkekyr.
Både Erling og Hans har hele vegen vært
opptatt av å benytte sæd fra de beste oksene
ut fra hva de selv har ønsket i sin besetning.
Det har blitt brukt både svenske, danske og
franske okser i tillegg til norske. Hans har hatt
veldig stort fokus på klauver og bein – det er
avgjørende for dyrevelferden. Men stort fokus
her, kan jo gå litt på bekostning av andre ting.
Olav har også fokus på semin og er sågar
eierinseminør på tredje året. Han jobber nå for
å få inn litt mer melk i besetningen, og å få
god nok kvalitet på dyra til å kunne selge noe
livdyr. Etter at han bygde nytt fjøs har han ikke
hatt noen dyr som han har ønsket å selge. «Vi
selger ikke dyr vi ikke mener er bra nok!» Og
det er bare Charolaissemin det går i, selv om
de kan innrømme å ha forsøkt noe innkryss av
Angus på noen kviger. Likevel, Olavs to sønner,
Oscar og Aksel har hver sin kvige – den ene er
krysning mellom NRF og Simmental, og den
andre mellom Charolais og NRF. TYR skjønner utfra samtalen mellom far og sønner at
det KAN ligge an til at det blir noe annet enn
Charolais på disse krysningene.
Nettopp de to sønnene, og datter Elvira er
tydelig stolte av prisen far har fått. Far forteller at spesielt gutta er opptatt av å være med
på dyrehandtering og veiing. «Vi veier på
ettermiddag, for gjør vi det uten at gutta er
med så blir det bråk», sier Olav.
Og veiing er en naturlig og viktig del av
drifta på Lunna. Bestefar Erling reiste rundt
med vekta si og veide kjøttfe i Oppland og
Hedmark. Gårdbrukerne synes det var stas
å få besøk av den kunnskapsrike bonden som
kunne fortelle så mye om dyra deres.

Erling var svært viktig for dannelsen av Norsk
Kjøttfeavlslag i sin tid, og for betydningen av
veiing og registrering.
Det er tydelig at Olav har gått i god lære
hos far og bestefar for han sier; «Uten veiing
og registrering har du ikke kontroll på hva du
driver med i ammekuproduksjonen. Faktisk
bruker vi samme vekta som bestefar reiste
rundt med i distriktet her, så det krever ikke
så mye. Men jeg håper kanskje å få på plass
en ordning med vekt i en behandlingsboks
en gang.
Årets ammekuprodusent
Olav ble årets ammekuprodusent 2019 med
god margin til neste mann på lista. Omtalen
som baserer seg på fakta fra avlsavdelingen
i TYR og Animalia, samt uttalelse fra rådgiver
og veterinær viser at han er en verdig vinner;
Olav Rognerud er tredje generasjon som
driver med ammekuproduksjon på Lunna ved
Lena i Østre Toten. Den første reinrasa

Charolaiskua ble importert fra Frankrike av
bestefar Erling i 1969, og siden har det blitt
avlet på denne rasen både av far Hans og
nå Olav. Det har blitt brukt en del embryo
overføring og mye kunstig inseminasjon for
å bygge opp den besetningen de har i dag.
Olav har tatt dette opp på et enda høyere nivå
ved å inseminere selv, noe som har ført til at
en større andel av dyra blir inseminert. Olav
bygde for et par år siden nytt ammekufjøs,
i tillegg til utvidelse i den gamle låven. Dette
har ført til at volumet og kvaliteten på produksjonen har økt, de nye lokalene er romslige,
lyse og trivelige. Olav ønsker hele tiden å
utvikle produksjonen og prøver gjerne ut nye
ting som f.eks. å slippe dyra på skogsbeite
om sommeren.
Besetningen hadde i 2019 63,1 årskyr med
79 kalvinger og 78 levendefødte kalver. Det gir
1,24 levendefødte kalver per årsku. De oppnådde et kalvingsintervall på 12,1 måneder.
❯❯❯

Far Hans og bestefar Erlings interesse
for Charolais har vært avgjørende for
at Olav skulle bli ammekubonde
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Hele familien på Lunna er stolte av de flotte dyra sine.

forløpet. Avhorning av kalver skjer til rett tid,
og skjer i små grupper etter hvert som de
kommer til. Det blir solgt en del avlsokser
som skal ha veterinærattest, og det er aldri
aktuelt å selge et dyr som ikke er av god nok
kvalitet.
Veterinæren er ikke i tvil om at Olav
Rognerud er en verdig vinner. Han er en
engasjert person med stor interesse for
ammekuproduksjon.
Også rådgiver mener vi har funnet en
verdig og flott vinner; Olav Rognerud er en
bonde som gjerne spør om råd om f.eks.
foring selv om han sitter inne med meget god
kunnskap om temaet selv. Slakteresultatene
viser at dette er en besetning i elitedivisjonen.

Besetningen har et dyrehold som det ikke er
noe å utsette på. Godt management og god
dyrevelferd, noe som gjør at vi er stolte av å ha
Olav Rognerud som vår leverandør. En verdig
vinner av prisen «Årets ammekuprodusent»

Lunna Gård
Dyrka jord totalt 650 dekar
Ca. 200 dekar bygg resten gras
230 dekar skog
80 kalvinger årlig
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Innkalvingsalder var 26,9 måneder. og andel
førstegangskalvere var 33%. Besetningen
hadde ingen kreperte, men 4 dødfødte kalver
i 2019. Gjennomsnittlig 200 dagersvekt per
årsku var 452 kg. Korrigert for mordyrstør
relsen avvente hver ku 92,0 kg kalv per 100 kg
årsku. Dette plasserte Olav på toppen av årets
rangering av beste ammekuprodusent.
Besetningens veterinær sier følgende om
kandidaten til årets ammekuprodusent;
Gardsdrifta og særlig dyra, er en lidenskap
for denne familien. Alle tre generasjoner er
med stort engasjement når det er noe som
skjer i fjøset. Det er god dyrehelse og lite
sjukdom i besetningen, og det som er blir
behandlet på et tidlig stadium i sjukdoms

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

www.fjossystemer.no

Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no
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Sør
3178 Våle
Tlf. 33 30 69 61
sor@fjossystemer.no

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

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

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

Bygg
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
bygg@fjossystemer.no
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Beitesesongen 2020
Den aller fineste tida som
husdyrholder er vel når du
kan slippe glade, friske dyr
på beite?
Tekst: Guro Alderslyst

En håper på en god sommer, at dyra får gå i
fred og at de skal beite seg fine. Det er ingen
tvil om at dette er god dyrevelferd – kyr og
kalver som kan bevege seg som de selv vil
og leve sammen på en naturlig måte. Et annet
moment ved beitebruk er betydningen for
miljø og kultur. Det å utnytte norske ressurser
til miljøvennlig matproduksjon er en unik
mulighet for de som driver med drøvtyggere.
Dyra holder også kulturlandskapet åpent slik
at vi som liker å gå på tur både har fine stier
å gå på og noe vakkert å se på – det er
triveligere med åpne kulturlandskap enn
gjengrodde områder med kjærr og vier.

oppføre seg dersom en møter en
kuflokk på beite. I 2019 lagde vi
Kuvettregler sammen – dette var et
samarbeid også Norges Bondelag
var med på. Plakater med Kuvett
· Gå utenom flokken – ky
regler kan bestilles vederlagsfritt
rne vil
beskytte kalvene sine
hos Norges Bondelag
At du som slipper dyr også har et
· Husk båndtvang!
ansvar, er selvsagt kjent. Det skal
Men slipp hunden ved ko
nfrontasjon
ikke slippes dyr som ikke er skikket
· Please show consideration
for beite – det betyr at syke/skadde
– leash laws
for dogs are in effect
dyr og dyr med avvikende adferd
ikke skal slippes i utmark (og
dersom det går tursti eller lignende
gjennom det beite du har, ellers så
skal du tenke deg svært godt om.)
Noen ganger ser turgåere og andre
ting de gjerne vil melde fra om, det
kan jo f.eks. være et dyr som har
fått beinet inn i bjelleklaven, en
kalv som går alene eller lignende
Takk for at du viser hens
yn – god tur!
– da er det greit at det er et
Ved behov for kontakt
med
dyree
telefonnummer folk kan ringe –
ier:
Navn
enten til en vakttelefon i beitelaTelefon
get, eller direkte til deg som
husdyreier. Når noen ringer så
skal du svare høflig og hyggelig
uansett om det er den tiende telefonen du
Norsk Friluftsliv skal
får om det samme. Vi ønsker et godt forhold
• løse oppgaver og samordne saker
til de som ferdes i utmarka.
av felles interesse.
TYR har fine værbestandige
• fremme disse overfor myndighetene
plakater hvor det opplyses om at en
og andre aktuelle målgrupper.
befinner seg i et beiteområde og det
• styrke friluftslivets posisjon og utbredelse
er plass til å fylle inn telefonnummer
i samfunnet.
til husdyreier. Disse koster kr 30,- /
• arbeide for et trygt og mangfoldig friluftsliv
stk. og kan bestilles på tyr@tyr.no
for alle.
• fremme allemannsretten.
Pod
• fremme naturvennlig og hensynsfull ferdsel
I forbindelse med beiteslipp 2020
på eget ansvar.
er det spilt inn to ulike podcaster.
• sikre friluftslivets naturgrunnlag og skape
Den ene er med Lasse Heimdal
økt forståelse for naturens egenverdi.
som er generalsekretær i Norsk
• styrke kunnskap om friluftslivets gevinster
Friluftsliv. Norsk Friluftsliv er en
for den enkelte og for samfunnet.
fellesorganisasjon for 18 norske
frivillige friluftslivsorganisasjoner,
Dette er en organisasjon som skjønner
med over 950 000 medlemskap
betydningen av beitedyr og som sammen
og flere enn 5000 lag og
med oss gjerne jobber for at folk og dyr skal
foreninger. Organisasjonene har
kunne dele utmarka på en god måte.
individuelle medlemskap og er
åpne for alle. De er lands
Den andre podden er med TYRs nestleder
omfattende eller har mer enn
Kristian Hovde. Han snakker om betydningen
10 000 medlemmer.
av beitedyra for de som liker å være ute,
produksjon på norske ressurser og storfekjøttproduksjon generelt.
Begge podcasts kan lyttes til via www.tyr.no
og TYRs facebookside.

Her beiter storfe som ta
r
vare på kulturlandskap
et!

....................................
....................................
....................................
....................................
.......................

Informasjon
Sommeren 2020 må vi forvente økt ferdsel
i utmark og andre steder hvor det er beietedyr
i og med at «alle» skal feriere i Norge. Det er
derfor flott at TYR har opprettholdt sam
arbeidet med Norsk Friluftsliv i forhold
til hvordan en bør
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ANGUSAVTALEN
Bruk Angus som farrase og få opptil 7,5 kr per kg
i tillegg på slaktet – også på halvkrysninger.
Bonus:

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.

ALLE FOTO: JAN ARVE KRISTIANSEN

Kontakt
Nortura for mer
informasjon om
Angusavtalen:

95 51 84 00
www.norskangus.no

Ungokse 74085 Nanook av Høystad

Okse med flott eksteriør og godt muskelsatt.
Forventes lette kalvinger med god produksjon.
Forventes å nedarve meget gode moregenskaper.

WWW.TYR.NO

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.

Ungokse 74087 Napolion av Bognes

Godt eksteriør, bra grovfòropptak.
Forventes lette kalvinger med god produksjon.
Potensiale for godt med moregenskaper

TYRmagasinet 3-2020
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Jubilanter

Aktive Avlsbesetninger 2020
Rase

Besetningsnavn

År Jubilant

Angus

Funnaune Angus v/ Magnus Ness

5 år

Angus

Li Angus v/ Steinar Schanke

15 år

Charolais

Helgerud Charolais v/Torill Helgerud,Wiggo Andersen

5 år

Charolais

Arnøen Lille Charolais v/ Maren og Alf Roger Arnø

5 år

Charolais

Osmarka Charolais v/ Asbjørn Dalen

5 år

Charolais

Grøthom Charolais v/ Olav Lie

10 år

Charolais

Hovde Kjøttfe v/Kristian Hovde

10 år

Limousin

Utgårdstrøen Limousin v/Bjørn Aasen

5 år

Limousin

Susort Limousin v/Torleif Susort

5 år

Simmental

Avlund Simmental V/Simen Avlund

5 år

Hereford

Skjatvet Hereford v/H.R Astrup

5 år

Hereford

Deset Hereford V/Anne og Ludvig Dieseth Fjell

5 år

Tiroler Grauvieh

Hanto Tiroler Grauvieh V/Anita Høidalen

5 år

Vi
gratulerer

TØRRGJØDSELSPREDERE
G ar antert f ornøyd!

- 3 års garanti
- Mange utstyrsmuligheter
- Lang levetid
- Solid konstruksjon
- Lite vedlikehold
- Kalk

Kan leveres med GPS - veieceller med automatisk hastighetskontroll

Eksperter på gjødselhåndtering
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Ta kontakt for tilbud - salg@hektner.no

Tlf: 63 83 90 00 - hektner.no

Nye Eliteokser
Oppdretter

Rase

Seminnr

Ellen og Kjetil Bergan

Charolais

70148

Jesper av Lauvstad

Hans Terje Hamremoen

Charolais

70161

Karl av Hamremoen

Kjell Bredholt

Charolais

70162

KB Kramer

Anne og Harald Graarud

Charolais

70164

Komatsu av Lenna

Anne og Thomas Rindal

Hereford

71081

James av Rindal

Simmental

73102

Jägermeister P av Hovde

Kristian Hovde

Navn på oksen

Alle foto: Jan Arve Kristiansen, Geno

WWW.TYR.NO
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Nye Eliteokser
Oppdretter

Rase

Seminnr

Simmental

73110

Kevin P av Morken

Ståle Westby

Angus

74060

Junior av Nordstu

Harald Dahl

Angus

74061

Jens av Grani

Hvam VGS

Limousin

72150

Intègre av Hvam

Kristian Hovde

Limousin

72151

Ibiza P av Hovde

Leif Hartveit

Limousin

72195

Kaptein av Viersdalen

Anders Morken

Alle foto: Jan Arve Kristiansen, Geno
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Navn på oksen

e 2020:
Guiding them
e food chain“
”Farming in th

Foto: Jan Arve Kristiansen, Geno

Avlsdiplom
Kristian Hovde for eliteoksen 73102 Jägermeister P av Hovde

☎
☎

Postboks 28
3107 SEM
62 49 39 80
915 36 899

Verdens ledende messe
for profesjonelt dyrehold

Flyttbar hall:

163.000 høykvalifiserte besøkere som
interesser seg for ny teknologi innen
områdene storfe, svin, fjærfe og akvakultur

og treverk. Pris hall 5x6 meter

Mer enn 2.600 internasjonale utstillere på
over 280.000 m2 utstillingsareal

kr 27 500,- eks. mva.

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

Det komplette programmet for
dyreproduksjon: oppdrett, fôring, dyrehold,
foredling og markedsføring
Ledende på teknologi innen fornybar
energiproduksjon og desentralisert
energiforsyning

17. – 20. november 2020
Hannover, Tyskland
Reisegleder c/o Internasjonale Messetjenester AS
Marit Aadnøy | Tel.: 63 99 07 99
post@reisegleder.com
www.eurotier.com | facebook.com/eurotier

Inklusiv

RZ_89x260_Anzeige_ET_2020_NO .indd 1
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AVLSFORSKERENS HJØRNE

Katrine Haugaard

Ultralydmål: Fett-tykkelse og IMF
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 vil jeg ta for meg statistikk om
fettmål og intramuskulært fett (IMF).
IMF og slakte- og kjøttkvalitet
Marmoreringen (intramuskulært fett) i kjøttet
har noe å si for spisekvaliteten. Høy andel IMF
har i studier vist tydelig sammenheng med
mørhet og saftighet, samt at fett gjerne setter
mer smak på kjøttet. Men der mørhet kun kan
måles på døde dyr, så kan IMF måles på
levende individer og brukes som seleksjonskriterium i et avlsarbeid. Det er antatt at
marmoreringsprosenten må være på minst
2,5 – 3 % for å gi en merkbar effekt på spisekvaliteten. IMF kan måles ved bruk av ultralyd,
og i Norge måles dette ved ungdyrkåring ved
ca. ett års alder.

men er målt ved en yngre alder
enn hva som er normal slaktealder.
Det er en klar sammenheng
mellom IMF og fettlaget på utsiden
av muskelen (subkutant fett), når
begge er målt ved ultralyd. Dyr med
høy andel IMF, også kalt marmorering, er gjerne fete utenpå. Men ikke
alltid, da enkelte dyr har høy
IMF-prosent til tross for lite annet
fett. Vi vet også at det er rasemessige forskjeller med tanke på hvor
mye eller lite fett de har, som du
kan se av figurene under. Samtidig
er det større variasjon mellom
individer innen i samme rase, som
det er forskjeller mellom rasene.

Spisekvalitet er påvirket av flere faktorer:
• Genetisk disposisjon
• Fôring fram til slakt
• Forhold rundt slakting
Selv om dyret har god genetisk disposisjon for god
IMF-prosent, så må det fôres riktig for å utnytte dette
potensialet. Det er i fôringen at bonden kan utgjøre en
forskjell. Et underfôret dyr vil ikke ha mulighet til å
produsere fett på kroppen, hverken intramuskulært eller
overflatefett. Et overfôret dyr vil ikke gi mer intramuskulært fett enn det er genetisk disponibelt for, men vil heller
avleire fettet subkutant og kan da gi fett-trekk på slakteriet. Her er det altså viktig å finne en balansegang, og
slakte til rett tid. Forhold rundt slakting kan også påvirke
spisekvaliteten. Stress påvirker pH-verdien i kjøttet, som
vil gjøre kjøttet seigt. Å unngå stressede dyr er ikke bare
god dyrevelferd, men også god matproduksjon.

Figurene som er presentert her er basert på
ultralydmål gjort ved norsk ungdyrkåring fra
2014 til 2019, der hovedvekten av dyrene er
okser. Aberdeen Angus, Hereford og Simmental er de tre rasene med størst fett-tykkelse,
og også de rasene med høyest IMF-prosent.
Vi ser allikevel at selv om gjennomsnittlig
fett-tykkelse for de tre rasene er lik, så er den
gjennomsnittlige IMF-prosenten noe høyere
for Angus enn for de to andre rasene. Tiroler
Grauvieh, Charolais og Limousin har tilnærmet likt gjennomsnitt for begge egenskaper,
mens Blonde d’Aquitaine ligger noe lavere
både for fett-tykkelse og IMF.
Norske dyr ligger generelt lavt på IMF, med
gjennomsnitt stort sett under 2 % for alle
raser, som det kommer fram i figuren presentert her. Dette er lavere enn de antatt 2,5 % for
hva som gir merkbar effekt på spisekvaliteten,

Gjerdeapparat

Secur gjerdeapparat for 230 V
og batteri. Mange modellar.
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Klippemaskin Vatn på beite
,00
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Kraftig batterimaskin for
skitne kulår og halar.

Tlf. 57 69 48 00
Drikkebehaldar.
Fleire modellar og størrelsar.

www.nessemaskin.no

Flere og flere bønder har fått øynene opp for Limousins
unike kombinasjon av egenskaper som den mest
lønnsomme og produksjonseffektive kjøttferasen i Norge.
Kjøttkvaliteten er helt unik.
Det følger av kjøttets struktur med korte fibre og lite fett.
Tester utført ved nasjonale og internasjonale forskningsinstitutter viser at kjøttet fra Limousin,
scorer høyest på de områdene som betyr mest for et smakelig måltid.

Isle ET av Øiestad. Full french eliteokse.
Bra tilvekst og ryggmuskel, kombinert med
rasens høyeste grovfôropptak i årgangen
på Staur. Gode tall på fødsel i storfekjøttkontrollen. Avlsverdiene dokumenterer topp
resultater på produksjon, både på tilvekst,
slakteklasse og fett. 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 intensivt driftsopplegg. Topp
ryggmuskel, godt grovfôropptak og tilvekst fra
Staur. Kombinerer høy produksjon og lettkalver-egenskaper og anbefales brukt til kviger på
tungrase kjøttfe. Anbefales også brukt til krysning med melkeku. Produksjon/lettkalver.

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

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

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

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

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

WWW.TYR.NO
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Ikke bare skyv fôret

BLAND
DET

DeLaval
OptiDuo

™
DeLaval stasjonær vertikal mikser VSM og
DeLaval bandfôrer BF500

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

ANERKJENTE PRODUKTER SOM
GIR DEG TOPP FÔRKVALITET
C100- M10 - Y90 - K1
R29 - G149 - B92
#1d955c
Pantone 7725

Den klassiske filmen
for proffesjonelle
brukere

Gir kostnadseffektiv
og tidsbesparende
innpakking

For ekstreme oppgaver,
både for rund- og
firkantballer

Vi realiserer
dine drømmer
ENERETT
FOR
NORGE

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

Sterkere og lengre
høyteknologiske
7 lagers filmer

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

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

SE VÅRE NYE NETTSIDER WWW.FORSENTRALEN.NO

kr 1190,-+mva
WWW.SHH.NO - TLF 63 94 39 00 - SHH@SISU.NO

FÅR DYRA DINE DET
DE TRENGER PÅ BEITE?
Innholdet av sporemne i gras dekker
ofte mindre enn 20% av behovet

Bevaringsverdige storferaser
er perfekte på seteren og i utmarka.
Lite tråkkskader og godt beitemønster
gir rikt biologisk mangfold og vakker
kulturlandskapspleie.

Fås
også
uten
kopper

Kontakt Inge: inge@animax-vet.com
913 50 752 | animax-vet.com
VetMidtveitAS

Be sure with

Grass deficiency Cattle ad_Norwegian_Animax_89wx127h_v8_8-6-20.indd 1

WWW.TYR.NO

Støtt bevaringsarbeidet,
ta setra i bruk og få smakfulle
kvalitetsprodukter fra ei mindre,
nettere ku som hører hjemme
i kulturlandskapet den var
med på å skape.
Følg oss på hjemmeside og facebook

08/06/2020 11:10:13
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Påmeldingsrekord – Testomgangen 2020/2021!
Tekst: Julie Vaagaasar

Fristen for påmelding til kommende test
omgangen 2020/21 har gått ut, og vi har nå
oversikt over kalver til vurdering inn til Staur.
Det er påmeldt 411 oksekalver til testomgangen
2020/2021, fordelt slik rasevis:
Antall
påmeldte

Antall
testplasser

Aberdeen Angus

65

14

Charolais

147

24

Hereford

66

11

Simmental

56

13

Limousin

77

18

Rase

Noen få oppdrettere vil få mail allerede uke 23 om
at de ikke har noen kalver som er aktuelle for
besiktigelser. Dette er oppdrettere med påmeldte
kalver som ikke oppfyller kravene i avlsplan til rasen.

Alle kalver i de ulike puljene skal
være besiktiget før uttaksmøte.

Datooversikt over besiktigelse og inntransportuker:

Inntransport:

Pulje

Fødselsdato

Dato for uttak

Pulje

Innkjøringsuke

Pulje 1

21.12.2019-30.01.2020

08.07.2020

Pulje I

Uke 31

Pulje 2

31.01.2020-27.02.2020

06.08.2020

Pulje II

Uke 35

Pulje 3

28.02.2020-31.03.2020

03.09.2020

Pulje III

Uke 39

Gangen videre for påmeldte oksekalver:
Tirsdag 02.06. ble det kjørt ny avlsverdibe
regning. Etter at denne er klar tar vi ut nye lister,
sorterer og sender til raselag. Møter med respektive raselag for utvelgelse av kalver som skal
besiktiges var torsdag og fredag 4. og 5. juni.
Hver enkelt produsent får etter denne datoen
en oversikt over påmeldte kalver fra sin besetning
som viser hvilke okser som skal besiktiges og
ikke. Vi håper dette gjør det mer oversiktlig og
lettere logistikk-messig for hver enkelt produsent.

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.
79512 Whitepool McCoy

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

galloway.tyr.no

Serigstad Agri AS - fra eng til fôrbrett
GP-serien

SmartLink

MP-serien

OneTouch Feeder

Automatisert fôringsløsning

Serigstad utstyr for ensilering
NYHET - SmartLink for automatisk start/stopp av pumpe
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www.serigstad.no
ordre@serigstad.no | 46854665

Simmental – kjøttferasen med
naturlig allroundegenskaper
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

Bruk av Simmenta
l avlsokser og
semin har hatt en
formidabel
økning i krysningsa
vl de siste åra.
Simmental har gene
tisk de beste
forutsetninger for
å tilfredstille
både avler og forb
rukers krav til
bærekraftig storfe
kjøttproduksjon
i et klima tilpasset
landbruk.

Simmental kan gjennom testa og avkomstgranska
seminokser tilby genetikk med god sikkerhet for allroundegenskaper på fødsel, produksjon og moregenskaper.

73102 Jagermeister P av Hovde

73110 Kevin P av Morken

e
eliteoks
k
s
r
o
n
y
N
Fødselsindeks: 102
Produksjonsindeks:127
Morindeks: 88
Totalindeks: 123

e
eliteoks
k
s
r
o
n
y
N
Fødselsindeks: 108
Produksjonsindeks: 108
Morindeks: 109
Totalindeks: 114

Se oksekatalogen til TYR for flere interessante seminokser fra Simmental!

Norsk Simmentalforening | Følg oss på Facebook | e-post: bengvest.online.no

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

Bønesvegen 70, Torvastad
Tlf. 52 84 67 88

Passer til alle Batemans behandlingsbokser for storfe og sau!

MAN-FRE 07-17
LØRDAG 09-14

Vi har
eget
verksted og
delelager!

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

- melkerom
- tekniske rom
- våtrom
- husdyrrom

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

%L
-1E0
P
L AL

PÅ H

Stort utvalg av lagerførte varer i Norge. Tykkelse 1,5 - 42 mm.
1735 Varteig
918 45 004
ole@bergerud-gaard.no
www.bergerud-gaard.no

HEREFORD – EN ROLIG OG
ROBUST RESSURSUTNYTTER

Skjer
a’ ?

Gode beitere
Dyrevelferd
Harmoniske
Best lynne

Foto: Reidun Sande.

Landskapspleiere
Solide bein

Minst dødfødsler og best overlevelsesevne på kalvene frem til avvenning
Høyt grovfôropptak og god fôrutnyttelse
Hereford i krysning: gir roligere dyr, økt livskvalitet og smakfullt kjøtt.

www.hereford.no

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!

Fjøssyste

mers port

Fjøssystemers fangfront

www.fjossystemer.no

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

WWW.TYR.NO

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

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

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

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

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

www.animalia.no

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

Beite/binge i Storfekjøttkontrollen
Beite/binge-funksjonen er et nyttig verktøy for å holde oversikt over
besetningen. Her kan du både planlegge og etterregistrere flytting av
dyr. Du kan ta ut individlister for hvert enkelt beite og ha dokumentasjon på hvilke dyr som har gått på hvilke beiter.
Lag ny
Det første du må gjøre når du skal ta i bruk beite/binge-løsningen er
å legge inn aktuelle beiter og binger som du ønsker å flytte dyr til.
Dette gjøres via administrer beite/binge --> Lag ny. Du må angi navn,
type (binge, innmark, utmark) og kan i tillegg fylle ut areal og
beskrivelse. Beitet/bingen settes automatisk som aktiv.

Endre beite/binge
For å endre et beite eller en binge, gå til detaljer --> endre. Her kan du
endre navn, areal, type og beskrivelse. Det er også her du sletter beiter/
binger. NB! Hvis du har beite/binge som ikke er tatt i bruk kan du slette
denne, men når det først er tatt i bruk inngår det i beite/binge-historikken i besetningen og kan derfor ikke slettes. Da er det kun mulig å
slette alle flyttinger eller alle beite/binger, dvs. at man sletter all historikk. Ønsker du å skjule beiter/binger som det har vært dyr i, men som
du av ulike grunner ikke bruker lenger, endrer du feltet aktiv ja/nei.
Beite/binge som ikke er aktiv vil ikke komme opp som valg når du skal
flytte dyr. Hvis det skal tas i bruk igjen må du endre status til aktiv.

Oversikt
Under «oversikt» ser du en liste over dine beiter/binger med antall
dyr på dagens dato, både totalt og fordelt på ulike dyregrupper. Du
ser også antall dyr som er planlagt flyttet til beitet/bingen. Du kan
sortere på de ulike kolonnene ved å klikke på dem. Klikker du på
«detaljer» kommer du til en mer detaljert oversikt for gitt beite/binge,
med dyreliste og mulighet for å ta ut noteringsliste og tilsynsliste
som pdf. På denne siden kan du også slette flytting inn i beitet/
bingen på ett og ett dyr.

Registrer/planlegg flytting
På oversiktssiden trykker du Registrer/planlegg flyttinger. Søk opp
dyrene du skal flytte på venstre side. Du kan for eksempel søke på
kjønn, fødselsår eller kategori, eller du kan søke opp dyr i et gitt beite/
binge. Dyr som flyttes første gang finner du som «bingeløse» i søket.
Hak av de dyrene du vil flytte til samme beite/binge på samme dato.
Velg beite/binge de skal flyttes til i høyre kolonne. Legg inn flyttedato
og trykk «Flytt nå». Pass på at feltet «Kalv følger mor» er overens med
praksis.
Dyr som meldes ut (for eksempel blir slaktet), går automatisk ut av
beite/binge på utmeldingsdato.

Automatisk paringsregistrering
Dersom du flytter en okse som ligger med kategori avlsdyr inn til kyr med
kategori avlsdyr eller ungdyr vil det genereres paring i den perioden oksen er i
beitet/bingen. Det samme gjelder dersom kyr flyttes inn til avlsoksen. For å
avslutte en paringsperiode, må du flytte enten kyr eller okse. Hver gang du
prøver å gjøre flyttinger som vil starte paringsperioder, får du opp et varsel
om dette slik at du kan velge å avbryte flyttingen.
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Avlsverdiberegning
Neste avlsverdiberegning i 2020 gjennomføres i august.
Frist for registrering av data som skal være med er innen
utgangen av juli. Husk å legge inn alle vekter og kalvinger.

SIL-ALL 4x4+
Det trygge
valget for
deg og din
gård

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

RASE- OG FYLKESLAG

Tekst: Anita Sæther
TYR Sogn og Fjordane

På gamle stiar
– med ny teknologi

Foto: Øyvind Mjønerud

Det var beitesesongen for tre år sidan. Bu
skapen vår hadde vi fordelt rundt på fleire
innmarksbeite. Men ein søndag var den eine
flokken vekk – og det var berre å ta fjellskoa
og mjølbøtta fatt og følgje etter på ferda ut
i marka. Vi fekk nokre hint på vegen, om kvar
utflukta deira hadde starta. Seinare nokre
spor av klauver, og ei og anna fersk ku-ruke.
Vi gjekk rundt på stadene der vi tenkte at dei
kunne vere. Og brått gjekk det opp for oss for
eit stort matfat vi gjekk og leita i! Uttrykk som
«nåla i høystakken» fekk ny meining, der vi
trakka rundt på leiting. Omsider fekk vi auge
på eit av dyra, og dei andre gjekk i skogen like
ved. Dei er glade i både oss og mjølbøtta, så
dei var villige til å følgje med oss «heim». Men
på vegen nedover tenkte eg på kor gale det
var, å lokke dei med seg tilbake til eit innmarksbeite som var på hell, og gå i frå alt
utmarka kunne by på. Utmarksressursane var
vi sjølvsagt kjende med før denne ufrivillige
søndagsturen. Men utfordringa var gjerde.
For det er ikkje til å komme i frå at det er
krevjande å setje opp og vedlikehalde gjerde
som skal halde ein bøling på plass. I utmarka
ville det blitt mange meter, og vi såg det som
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uoverkommeleg. Men biletet av dyra i utmarka
brann seg fast på netthinna. Vi hadde høyrt
om Nofence, og deltok på eit seminar om
pilotprosjektet på storfe. Dette måtte prøvast,
og etter kontakt med Nofence gjorde vi avtale
om bestilling av fem klavar. Forventningane
var store, samtidig som vi berre skulle prøve
nokre klavar. På starten av beitesesongen
slapp vi dei på innmarksbeitet som vanleg,
med både fysisk og virtuelt gjerde. Etter eit
par veker «teikna» vi gjerde i kartet, og opna
grinda mot utmarka. Det var til stor glede å
observere at opplæringa var vellykka, og at
dyra gjekk der dei var «gjerda» inne. I løpet av
sesongen kunne vi følgje med på informa
sjonen om kvar dyra var, om nokon hadde
vore nærme «gjerdet», og status for kor mykje
batteri som var att på dei ulike klavane. Vi
skifta batteri eit par gonger i løpet av beite
sesongen, og dette blei gjort ute i felt med
kraftfôr som lokkemiddel. Det skal kanskje
nemnast at vi hadde plukka ut nokre av dei
mest sosiale dyra til å vere med på test-
sesongen (Tre 1-års gamle kviger, og to
kyr med kalv. Kalvane gjekk utan klave).
Erfaringane vi gjorde oss i fjor, var så positive

at vi gjorde bestilling på ti nye klavar før årets
sesong. På dei nye klavane skal batterikapa
siteten vere enda betre. Kor lenge batteriet
varer, er avhengig av fleire faktorar, blant anna
kor stort område dei har tilgjengeleg og
dermed kor hyppig dei er i kontakt med
«gjerdet». Vi er usikre på mange sesongar
vi kan rekne som levetid per klave, men sikre
på at virtuelle gjerde i utmark er bra for folk
og fe, og komme for å bli.
Anita Sæther, nestleiar
TYR Sogn og Fjordane

Foto: Øyvind Mjønerud
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TopBull MAX

Soyafritt kraftfôr
med maxammonbygg
MAXAMMONKORN GIR FLERE FORDELER OG NYE MULIGHETER:

•
•
•
•
•

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

•
•
•
•

Soyamel er unødvendig og brukes derfor
ikke. Det gir økt norsk selvforsyning.
Passer til okser og kviger frå 4-5 mnd alder
avhengig av grovfôrkvalitet
Alkalisk fôr og grovere partikler gir bedre
vommiljø
Tørrere binger, renere dyr

FISKÅ MØLLE

FISKÅ MØLLE

FISKÅ MØLLE

FISKÅ MØLLE

FISKÅ MØLLE

FISKÅ

Tlf. 51 74 33 00

Tlf. 53 77 13 77

Tlf. 73 85 90 60

Tlf. 62 95 54 44

Tlf: 62 50 89 89

Tlf. 69 81 49 40

ROGALAND

WWW.TYR.NO

ETNE

TRØNDELAG

FLISA

LØTEN

ØSTMØLLENE

www.fiska.no
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Klima- og miljødepartementet
Postboks 8013 Dep
0030 Oslo

Hamar 29.04.2020

Høringssvar – Klimakur 2030
TYR er avls- og interesseorganisasjonen for norske storfekjøttprodusenter, og teller
per i dag ca 2000 medlemmer. Vi ønsker å gi vårt høringssvar på Klimakur 2030.
Del A i rapporten har beregnet et potensiale for reduksjon av klimagasser i
jordbrukssektoren på om lag 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter for perioden 20212030. Tiltakene som er foreslått i rapporten handler om flere områder, som for
eksempel tiltak innen gjødselhåndtering, forbedret dyrehelse, mer bruk av beite,
avlstiltak osv.
Generelt støtter TYR opp om målet med tiltak som bidrar til reduksjon av klimagasser
slik som Norges Bondelaget har vedtatt. For TYR som avls- og interesseorganisasjon
vil vi i vårt høringssvar konsentrere oss om det rapporten omtaler som størst
reduksjonspotensiale – overgang fra rødt kjøtt til mer plantebasert kost og fisk.
TYR har ansvaret for det nasjonale avlsarbeidet for kjøttfe i Norge, og har de siste 20
årene prioritert å avle fram dyr som er gode på grovfôropptak og fôrutnyttelse. Så vidt
oss bekjent er TYR den eneste avlsorganisasjonen som har slike prioriteringer i
avlsarbeidet nasjonalt og internasjonalt. Våre prioriteringer er forankret i vår visjon:
Norsk storfekjøtt produksjon – bærekraftig og lønnsom. Bærekraft er for TYR, og bør
være for alle, noe mer enn bare reduksjon av klimagasser. Tiltakene som settes inn
må bidra til å gjøre norsk matproduksjon mer robust ut ifra de nasjonale
forutsetningene.
Bærekraftbegrepet må settes inn i en større samheng og en helhetlig forståelse av
begrepet og konsekvenser som forslås. Tematikken vil i dette dokumentet bli belyst
gjennom følgende punkter:
•
•
•
•
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utnyttelse av nasjonale naturressurser ut fra landets arealtilgang
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bosetning og arbeidsplasser i hele landet
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• beregning av metanutslipp
Nasjonal sjølforsyningsgrad
• importvern og handelsavtaler
Norge har siden år 2000 importert over 220 millioner kg storfekjøtt til det norske
• overestimerte helseeffekter
markedet, noe som gir en sjølforsyningsgrad på om lag 80-85%. Dette er etter TYR
sin mening, en svært uheldig situasjon da import av storfekjøtt har en vesentlig større
klimabelastning
enn det som produseres nasjonalt. Figuren nedenfor viser forholdet
Nasjonal
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produkter og fisk. Dette vil, etter vår mening, føre til økt import og økt grensehandel.
Som konsekvens vil norsk sjølforsyningsgrad svekkes og være lite bærekraftig.
Klimakur 2030 legger opp til at det skal være en vesentlig reduksjon av forbruket av
blant annet storfekjøtt, og at dette skal erstattes med norskproduserte vegetabilske
produkter
og fisk.
Dette vil, etter vår mening, føre til økt import og økt grensehandel.
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som
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store land, må det i større grad enn tidligere tas hensyn til at dette kan påvirke den
nasjonale matsikkerheten. Sårbarheten knyttet til denne tematikken er tydelig nå
under
korona-pandemien.
Dette er i svært liten grad tatt med i forslaget til endringer i
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store
land, må
det i større grad enn tidligere tas hensyn til at dette kan påvirke den
nasjonale matsikkerheten. Sårbarheten knyttet til denne tematikken er tydelig nå
under korona-pandemien. Dette er i svært liten grad tatt med i forslaget til endringer i
Klimakur 2030. Å øke norsk matsikkerhet knyttet til nasjonale forutsetninger er
WWW.TYR.NO
TYRmagasinet 3-2020
avgjørende framover.

TYR – Storhamargata 44, N-2317 Hamar – Orgnr: 970 142 223 ORG – E-post: tyr@tyr.no – www.tyr.no

41

Utnyttelse av nasjonale naturressurser ut ifra landets arealtilgang
TYR avler fram dyr som er gode på grovfôropptakskapasitet og fôrutnyttelse. Disse to
egenskapene er vektlagt med om lag 50% av det totale antall egenskaper vi har i
avlsmålet for den enkelte rase. Disse egenskapene er høyt prioritert på grunn av
erkjennelsen av at andre fôrressurser, med basis i korn og importerte råvarer, vil
være en knapphetsfaktor på sikt. Det vil i tillegg være en prioritering mellom
produksjoner på en-magede dyr og fisk som ikke kan benytte seg av gras, grovfôr og
beite til å omdanne dette til menneskeføde.
Klimakur 2030 tar ikke slike hensyn og de forslagene som er gjengitt er i strid med
FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) sine anbefalinger om utnyttelse av
nasjonale ressurser for økt nasjonal matproduksjon. Konsekvensen av forslaget i
Klimakur 2030 med å redusere bruken av gras- og beiteressurser, vil være at store
arealer som i dag benyttes av drøvtyggere, går ut av produksjon.
Rapporten legger til grunn at økt norsk produksjon av grønnsaker, poteter, frukt, bær
og korn forutsetter en vesentlig reduksjon av norsk husdyrproduksjon. Det er i den
sammenheng viktig å poengtere at en stor andel av arealer som i dag benyttes til
grasproduksjon, ikke kan tas i bruk til produksjon av andre vekster. Tall fra NIBIO
viser at av arealet som i dag brukes til grasproduksjon vil det sannsynligvis bare
være ca 5% som vil kunne omdisponeres til dyrking av planter direkte til humant
konsum.
Biologisk mangfold
Husdyras vedlikehold av beiter både i inn- og utmark har i tillegg en positiv miljøeffekt
i form av bevaring av biologisk mangfold. I Norge er det gjennom flere generasjoner
utviklet viktige miljøer og habitater for biomangfold, nettopp i disse beiteområdene.
Ifølge Artsdatabanken er det 685 arter som påvirkes så negativt av gjengroing at de
står i fare for å dø ut (Strand, NIBIO). Når gjengroing av beitemarker og slåtteenger
medfører at pollinerende insekter dør ut fordi de mister sitt levebrød og matfat, er dette
bekymringsfullt (ref. Katrine Andersen Nesse, Animalia). Beiting, spesielt i utmark,
bidrar til å hindre uønsket gjengroing og til å bevare kulturlanskapet.
Med dette som utgangspunkt mener TYR at bruk av beiteressurser og
grasproduksjon til nasjonal matproduksjon er et viktig bidrag både til økt bærekraft,
selvforsyning og et viktig klimatiltak.
Karbonbinding og albedoeffekt
TYR mener at det i liten grad er tatt hensyn til elementer som karbonbinding og
albedoeffekt i rapporten.
I Norge er utmarka en stor ressurs som på langt nær utnyttes for det potensialet den
har. Agri Analyse sin rapport «Beitemarka – et ukjent karbonlager» viser at selv om
husdyra er en kilde til klimagassutslipp, har de også et stort potensial for å bidra til
lagring av karbon i jord gjennom veldrevne beitesystemer. Produksjonssystemer med
mindre bruk av eksterne innsatsfaktorer, kan være av fundamental betydning for
bærekraftig matproduksjon.
Naturbeitemark, ofte det vi har i utmark, er beitemark med et rikt biologisk mangfold.
Sopp og bakterier påvirker karbonlagringen i jorda. Naturbeitemark har mye
mikroorganismer. Spesielt mykorrhiza, som er en symbiose mellom sopp og
planterøtter, styrker næringsopptak og karbonlagring. Forskning viser også at
organisk materiale i grasarealer lagrer mer karbon enn arealer med monokulturer og
TYR – Storhamargata 44, N-2317 Hamar – Orgnr: 970 142 223 ORG – E-post: tyr@tyr.no – www.tyr.no
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grønnsakproduksjon. Dette er viktige elementer å ha med i beregningsgrunnlaget for
klimagassutslipp kontra karbonlagring i jord for den enkelte produksjon.
Det finnes flere internasjonale forskningsrapporter basert på potensiale for lagring av
karbon i jord. En av rapportene, «The greenhouse gas balance of European
grasslands» (Chang et al, 2015) viser et lagringspotensiale på 190kg
CO2ekvivalenter/ha/år. Lagring av karbon vil derfor være et viktig element i
beregningen av netto utslipp fra enkelte produksjoner.
Betydningen av albedoeffekten
Albedoeffekten er en del av et større komplekst system som påvirker oppvarmingen
av jordoverflaten. Albedoeffekt forklarer hvordan klimaet på jorda blir påvirket ved at
sollys blir mindre reflektert i mørke overflater (som havvann) enn i lyse overflater
(som is og snø). I vinterhalvåret vil et gjengrodd område med skog ha en albedo på
0,15, mens en åpent beitelandskap med nysnø vil ha en albedo på 0,90.
Beitedyrene holder landskapet åpent og bidrar til større albedoeffekt. Skog, særlig
barskog, absorberer sol-innstråling i mye større grad enn grasmark, og har mindre
albedoeffekt. Hvor mye dette utgjør i det totale klimaregnskapet er ennå ubesvart,
men vi kan ikke la kompleksiteten forhindre at albedoeffekten blir en del av det totale
bildet.
Betydningen av å utnytte drøvtyggere som virkemiddel for å opprettholde
bosetning og arbeidsplasser i hele landet
TYR har alltid hevdet at det er arealets produksjonsgrunnlag og klimatiske
forutsetninger som skal danne grunnlaget for hvilken landbruksproduksjon som
passer best i de forskjellige områdene. Klimakur-rapporten tar begrensede hensyn til
at det i alle deler av landet finnes områder som ikke kan brukes til noe annet enn å
produsere gras. Det blir etter vår menig å legge generelle betraktinger til grunn for å
definere at det er stort rom for økt nasjonal produksjon med andre produkter enn de
som best kan utnyttes av drøvtyggere.
Et annet element som synes å være fraværende i rapporten er at det er drøvtyggere
som er det beste virkemiddelet for å opprettholde et distriktslandbruk og dermed
bosetning i alle deler av landet. Med en reduksjon i antall melkekyr siden 1990 på
nesten 100 000 kyr har derfor ammkuproduksjonen en viktig rolle i å ivareta
distriktene. På denne måten vil også kanaliseringspolitikken ivaretas, som har vært
grunnlaget i forhandlinger mellom staten og landbruket. Forslaget i rapporten er
derfor dramatisk med tanke på faren for redusert matproduksjon i Norge og redusert
antall arbeidsplasser i distriktene. Den norske landbrukspolitikken har kanalisering
som en bærebjelke. Klimakur 2030 vil umuliggjøre fortsettelsen av en slik politikk, og
medføre en sterk sentralisering.
Klimakur 2030 legger til grunn 33% reduksjon av forbruket av rødt kjøtt i forhold til
norske kostholdsråd. Dette kan medføre at om lag 70% av det totale antall årsverk
innen ammekuproduksjonen forsvinner. En undersøkelse utført av OECD i Canada i
2009 viser til en estimert multiplikatoreffekt av distriktslandbruket på 2,8 for
verdiskaping og 1,9 for sysselsetting (ref. Norsk Landbruk 12. mars 2020). Det vil
med andre ord si at rapportens anbefalte reduksjon i forbruk av rødt kjøtt vil få en
dobbelt så stor effekt i tap av lokale arbeidsplasser og en tre ganger så stor
reduksjon i lokal verdiskaping. I enkelte deler av landet vil dette tilsi fraflytting og
nedlegging av lokalsamfunn.
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BESETNINGSANNONSER
Aberdeen Angus

Charolais

Hereford

Simmental

Tiroler Grauvieh

Høystad Angus

Dillerud Charolais

Deset Hereford

Hægeland Simmental

Røstad Tiroler Grauvieh

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

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

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

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

Magnus Hauge
Børtevannsveien 336
1730 Ise
Telefon: 419 04 628

Aberdeen Angus

Charolais

Hereford

Simmental

Tiroler Grauvieh

Li Angus

Nyheim Charolais

Lilands Hereford

Morken Simmental

Hanto gård

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

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

Terje Liland
Liland
4438 Sira
Telefon: 38 37 59 42

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

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

Aberdeen Angus

Charolais

Hereford

Simmental

Holthe Angus

Søndre Huser Charolais

Skjatvet Gård

Skjølaas Simmental

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

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

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

Aberdeen Angus

Charolais

Hereford

Simmental

Grani Angus

Jahrengard Charolais

Søndre Årø Hereford

Thorshov Simmental

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

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

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

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

Aberdeen Angus

Charolais

Hereford

Nordstu Angus

KB Charolais

Vestgård Hereford

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

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

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

Aberdeen Angus

Charolais

Hereford

Molland Angus

Degerdal Charolais DA

Birkeli Hereford

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

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

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

Høystad Angus er på Facebook

Aberdeen Angus

Hereford

Sjøvoll Angus

Løsnes Poll Hereford

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

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

Aberdeen Angus

Hereford

Holen Angus

Rindal Hereford

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

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

www.rostadtiroler.no

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

Hereford
Rauland Hereford
Guro Lien og Morten Elgaaen
Bjålivegen 49
3864 Rauland
Telefon: 970 22 625
E-post: mortenelg@hotmail.com
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Hovedsamarbeidspartnere på Staur

Bingesponsorer på Staur

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

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

Fjøssystemer
tlf. 61 28 35 00

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

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

Fatland v/Axel Dønnum
tlf. 976 92 650

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

Vardevegen 50, 2072 Dal
tlf. 63 97 70 10
e-post: furuseth@furuseth.no

Tlf. 63 94 39 00
www.sisuhestoghusdyr.no
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Langsiktighet,
sikkerhet og
best økonomi
Enten du er storfeprodusent med 2 års
produksjonssyklus eller kyllingprodusent med 30
dagers oppforingstid, så ligger det et langsiktig
perspektiv bak investeringene dine.
Da er det trygt å ha en samarbeidspartner
med den samme langsiktigheten som
selve grunnlaget for sin virksomhet. En
samarbeidspartner som også garanterer for
avsetningen din, uansett hvor du bor eller hvor
stor produksjon du har. Men kanskje aller viktigst:
En samarbeidspartner med et overordnet mål
om å bidra til best økonomi for bonde - både på
kort og lang sikt.

Returadresse: TYR, Storhamargata 44, 2317 Hamar

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

Hodeløfter for s
innlegg av bolu

BBagro-hekken

Sikkerhet satt
i system

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

Fanghekk ROBUST!
For hornede dyr.

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

Telefon: 69 12 68 00

www.bbagro.no

