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Raselag

Leder

Norsk Aberdeen Angus

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

Norsk Blonde d’ Aquitaineforening

Lasse Stæhr, tlf: 928 13 761, lass-s@online.no

Norsk Charolais

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

Norsk Dexterforening

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

Norsk Gallowayforening

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

Norsk Herefordforening

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

Norsk Høylandsfeforening

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

Norsk Limousin

Lars Erik Megarden, tlf: 917 41 198
lars.megarden@gmail.com

Norsk Simmentalforening

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

Norsk Tiroler Grauvieh Forening

Hans Johan Grjotheim, tlf: 934 89 634
hj.grjotheim@gmail.com

Regionlag

Leder

Sekretær

TYR Buskerud

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

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

TYR Hålogaland

Torben Arneberg Jensen, tlf: 480 47 925
tbkjens@gmail.com

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

TYR Sogn og Fjordane

Hogne Bjørkelund, tlf: 918 59 933,
hogne.bjorkelund@bhogne.no

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

TYR Sørlandet

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

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

TYR Akershus

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

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

TYR Hordaland

Erlend Moberg, tlf: 911 87 152
emo@hrposjekt.no

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

TYR Innlandet

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

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

TYR Møre og Romsdal

Knut OIe Overaa, tlf: 958 26 374
knutoleoveraa@live.no

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

TYR Nordland

Tove Berre, tlf: 907 72 912
tove.berre@sbnett.no

Emma Lorentsen Laumann, tlf: 915 91 384,
emma.lorentsen.laumann@nortura.no

TYR Rogaland

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

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

TYR Telemark

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

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

TYR Trøndelag

John Ole Bakheim, tlf: 901 51 964
john.ole.bakheim@ntebb.no

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

TYR Østfold

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

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

TYR Vestfold

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

Liv Astrid Varlo, tlf: 481 92 911,
liv.astrid.varlo@nortura.no
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Erling Gresseth
Styreleder TYR

Det siste halvåret har vært et veldig spesielt år
i TYR, og jeg innrømmer gjerne at det har vært
både tøft og slitsomt å være styreleder. En
kan nesten lure på hvorfor en holder på med
dette? Hvorfor engasjerer jeg meg så veldig?
Det blåser ofte på toppene, hadde det ikke
vært mer behagelig å stå i ly gjemt bak andre
inne i skogen?
Vel, uansett hvor mye det blåser – ammeku er
livet. Jeg er genuint glad i storfe og miljøet.
Jeg liker at folk er engasjert og jeg synes det
er vakkert å se en ammekubonde som er stolt
av besetningen sin. Jeg vil jobbe for ammekua og ammekubonden. Jeg vil bidra til at vi
har den rettmessige plassen vår i landbruksfamilien. Og heldigvis er jeg ikke alene – jeg
har engasjerte tillitsvalgte og en dyktig og
arbeidsom administrasjon i ryggen. Sammen
skal vi klare å vise hvor fin vår produksjon er
og hva vi får til. Vi har unike muligheter i
forhold til produksjon på norske ressurser,
dyrevelferd og distriktslandbruk. Nå må vi
bare stå sammen og dra i samme retning
– uavhengig av raser og produksjonsformer.
Det er sammen vi blir sterke! Derfor er det
positivt at vi i disse dager har en vervekampanje gående – TYR-magasinet nr. 4 og
informasjon er sendt alle som søker produksjonstilskudd for annet storfe enn melkeku, og
vi har gode støttespillere som har bidratt med
flotte vervepremier som kan vinnes. Om alle
TYRs medlemmer verver en person hver, så er
snart Geno bare dobbelt så store som oss i
antall medlemmer.
Ny daglig leder er også på plass. Per-Sigve
Lien har allerede vært i TYR sammen med
avtroppende leder Oddbjørn Flataker i en
måned. Lien har skrevet noen ord om sitt
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første inntrykk av organisasjonen vår i dette
TYR-magasinet – vi ønsker han velkommen.
Flataker blir etter åtte år i TYR, pensjonist –
han har løftet vår organisasjonen enormt. Det
er viet flere sider til han i dette bladet. Jeg vil
likevel benytte anledningen til å takke han
også her i Lederspalten.

Avgjørende mentorhjelp
i starten som bonde ...........................10
RAULAND HEREFORD
– fremadstormende produsenter med
sin første okse inn på fenotypetest ....12
Storfekjøtt viktig i Innovasjon Noreg ..16

21. og 22. oktober skulle TYR avholdt ledersamling på Gardermoen. Dette er organisa
sjonens nest høyeste organ etter årsmøtet.
Men i siste liten ble det fattet vedtak om at
også ledersamlingen skulle være digital i dette
annerledesåret. Vi kortet ned til en dag og
torsdag 22. oktober benket nok en gang våre
tillitsvalgte seg foran pc'n for å delta på møte.

Alkalisk korn kan være løsningen
på høy norskandel i fôrblandinger
til okser med høy tilvekst .................... 18
Utmarksbeite – næringsrikt
matfat for firbeinte .............................20
Utmarksbeite er så mangt ..................22

Etter mye skriverier på sosiale medier, rykter
og snakk føltes det riktig å starte møtet med
informasjon knyttet til den medlems
informasjonen som ble sendt alle TYR-
medlemmer i juli og som omhandlet justering
av tall i storfekjøttkontrollen. Møtedeltagerne
fikk mulighet til å stille spørsmål, og jeg er
glad for at forsamlingen mente styret hadde
handtert saken godt, og at vi nå skal jobbe
for å bygge oss opp igjen.
Organisasjonsstruktur var også tema på
møtet, en komité bestående av styremedlemmer, fylkesledere og ansatte har jobbet med
dette. Saken har også vært på høring i fylkesog raselagene. Dette er et tema det skal
jobbes mer med, og det var flott å se at det
er engasjement.
Som denne lederen startet med, så blåser det
litt på toppene, «men vi står han av» og
sammen skal vi jobbe oss oppover og fremover for storfekjøttproduksjonen og storfekjøttprodusenten.

Aktivitetsmåling i ammekuproduksjon .. 24
Nytt fra Storfekjøttkontrollen................26
Avlsforskerens hjørne
Hvordan beregnes egentlig
avlsverdier? ........................................28
Et skritt nærmere Genomisk
Seleksjon i norsk kjøttfeavl ................30
Styremedlemmets plass –
Per Ivar Laumann ................................32
Rase- og fylkeslag ..............................36
«Norwegian Airways» .........................42
Besetningsannonser...........................45

Med hilsen
Erling Gresseth, styreleder

TYRmagasinet 5-2020

3

Nyhet!

Nå bygger
vi med tretakstoler igjen!
I løpet av 40 år har vi levert mer enn 400 fjøs med tretakstoler til
alle dyreslag. De siste 10 årene har vi hovedsakelig bygd fjøs med
stålkonstruksjon. Etterspørselen etter bygg med tretakstoler og tre
er økende. Derfor ønsker vi å tilby også disse byggene til våre kunder.
Kontakt en av våre selgere hvis du er interessert i tilbud på bygg i stål
eller tre. Vi leverer bygg til alle dyreslag, samt lagerbygg, industribygg
og plantørker.
Innlandet, Vestland og Trøndelag:
Roy Magne Storholm
roy@fjossystemer.no
918 98 684

Trøndelag, Nordland og Troms:
Paul Waadal
paul@fjossystemer.no
901 26 195

Innlandet og Sørlandet:
Runar Granskogen
runar@fjossystemer.no
485 04 000

Trøndelag, Nordland og Troms:
Per Tore Bratberg
pertore@fjossystemer.no
952 00 858

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

Oddbjørn takkes
Da Oddbjørn Flataker ble ansatt i TYR, var det nok noen som var litt skeptiske til at
en person som ikke hadde den typiske husdyrfagligbakgrunnen med grunn
utdanning på Ås skulle få en slik stilling. Flataker kom fra matbransjen
der han blant annet hadde vært både fabrikksjef og adm.dir i SPIS og
produksjonssjef i Nordmøre og Romsdal slakteri. Det var tidligere
avlssjef Vegard Urseth, daværende styreleder Erlend Røhnebek og
daværende nestleder Karl Roger Hegseth som satt i ansettelses
utvalget den gangen. Den gangen som nå, hadde de mange, vel
kvalifiserte søkere, men valget ble altså Oddbjørn Flataker. Nå har
tiden kommet for at Flataker skal takke for seg, og vi skal takke for
den innsatsen han har gjort for TYR gjennom de siste 8 årene.

Oddbjørn Palmer Flataker er oppvokst i Molde,
nærmere bestemt på Hustad. Der så han
dagenslys i 1950. I dag bor han i Ottestad
med konen sin Helen. Flataker har tre voksne
sønner som så langt har gitt han fem flotte
barnebarn som han absolutt engasjerer seg i,
og ellers er han opptatt av både jakt og fiske.
Akkurat det har jo også TYR-familien fått
erfare, for Oddbjørn er glad i å fortelle både
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(4 liter), 1 smokk og 1 sonde.
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om fuglehundene sine og laksefiske. Noen
dager i juni og september er i hvert fall
«hellige» for han.
Det at Flataker ikke var «skolert» i nøyaktig
samme løype som alle andre i landbruket, var
nok en fordel for TYR. Han kom «utenfra» og
så ting på en litt annen måte. Uredd gikk han
inn i diskusjoner, og har ikke vært redd for å ta
tak i ting andre kanskje kunne kvie seg litt for.
Det ble tidlig prioritert å reise ut til rase og
fylkeslagene for å gjøre seg kjent med organisasjonen. Noe som selvsagt ble satt stor pris
på. Oddbjørn prater mye, og noen lurte nok litt
på denne nye fyren som prater og prater –
kunne han også prestere?
Men om han prater mye, har han også en
utrolig evne til å sette seg inn i ting. Dette gjør
han ved å stille spørsmål, noen ganger litt
krevende spørsmål også.
Etter at Oddbjørn kom inn som daglig leder
ble det tatt tak i mange ting i organisasjonen.
Vedtak og styrende dokumenter ble satt
i system og økonomien ble gjennomgått.
Akkurat det har nok ikke alltid vært like
populært for alle. Men Oddbjørn har også
stått i bresjen for å trekke mer penger til
organisasjonen
Tidligere avlssjef Vegard Urseth, som selv
er nordøsterdøl, sammenligner Oddbjørn med
Solan Gundersen – han gir seg ikke på første
avvisning… «Som jeg mange ganger har sagt
lurer jeg på om noen av disse tilskuddsmyndighetene har gitt Oddbjørn penger for at han
da skulle bli stille ei lita stund…»

Fødselshjelp
Fleire

llar.
mode

Flataker forlanger at alt som presenteres
skal være faktabasert og godt dokumentert,
og at det skal føres skikkelige referater fra
alle møter. Vi skal ikke stikke under en stol at
TYR er en organisasjon der diskusjonene går
høylytt fra tid til annen. Det har vært tøffe tak
også for Flataker innimellom. Men med fokus
på gode referater, fakta og ikke minst en evne
til å le litt også på grå dager går det som
oftest greit.
Flataker har svært stor arbeidskapasitet,
og ingen løper så fort som han rundt i kontorlandskapet. Så det er egentlig ingen som tror
han kommer til å sette seg ned å nyte sitt
otium, men kanskje Helen kan få sett litt mer
til deg og slippe å vente like mye – for vi i
administrasjonen vet ikke om en mer t ålmodig
ektefelle enn henne.
I løpet av tiden sin i TYR har Oddbjørn
forholdt seg til tre ulike styreledere, de ville
gjerne si noen ord til han alle tre.

Frostfritt vatn
Flottør

Med vekseltrekk eller trekkkraftgrense.

I sin tid i TYR har Flataker blant annet bidratt
til at:
– Det er utviklet tydelige retningslinjer som
organisasjonen skal jobbe etter.
– Det har skjedd en svært positiv endring
i økonomisk status.
– Det har blitt flere ansatte
– TYR er blitt satt på kartet i landbruks
politikken, og blir lyttet til i viktige fora
– TYR har blitt langt mer profesjonell og
utfører i dag langt flere oppgaver i forhold
til antall ansatte enn tidligere

60 liter

Stort utval av drikkekar,
balje og bøtte med varme.

Tlf. 57 69 48 00

www.nessemaskin.no
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Oddbjørn og daværende styreleder Erlend Røhnebæk takker av tidligere avlssjef Vegard Urseth.

Takkeord til Oddbjørn Flataker
Jeg fikk jobben med å ansette ny daglig leder
i TYR etter Halvor Nordli. Det er jo styrets
viktigste jobb, å ansette daglig leder, og som
ganske fersk styreleder var dette en oppgave
jeg gikk til med stor respekt. Med god hjelp av
et bemanningsbyrå og et eget ansettelsesutvalg var det en kandidat som i alle fall bemanningsbyrået pekte tydelig ut: Oddbjørn Flat
aker. Ingen var i nærheten av hans meritter og
resultatoppnåelse i næringslivet. Men en tørr
kommentar kom fra bemanningsbyrået:
«Oddbjørn er kanskje ikke den mest
sofistikerte lytter.»
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For meg som styreleder var Oddbjørn en gave.
TYR manglet struktur og prosedyrer, og var
sånn sett sårbare for endringer i administrasjonen. Økonomien var også presset. Oddbjørn satte i gang et stort arbeid med å få
forankret et planverk i styret og årsmøtet.
Økonomien bedret seg også raskt, og har
i hele Oddbjørn tid vært mer enn tilfreds
stillende.
Oddbjørn har hatt en avgjørende rolle i ammekuproduksjonens positive utvikling de siste
årene. Stor utholdenhet og arbeidskapasitet
har gjort at TYRs lobbyisme har blitt mer og
mer effektiv. Oddbjørn har alltid sagt at synes

det er interessant å arbede i skjæringspunktet
mellom børs og katedral. Eller business og
tro. Og det har nok Oddbjørn fått erfare at det
ikke alltid er de økonomiske funderte spørsmålene som gir mest engasjement, men like
mye de ideologiske. Oddbjørn har skapt
engasjement, og mye av tiden har gått med
til å tøyle medlemmenes engasjement.
Jeg vil takke Oddbjørn for et godt personlig
forhold, og for den unike jobben han har
gjort for TYR.
Erlend Røhnebæk
tidligere styreleder

Oddbjørn følger nøye med på styrledere Leif helge Kongshaugs tale
på årsmøtet.

Nåværende styreleder Erling Gresseth og Oddbjørn fornøyde etter
møte på Stortinget.

En stødig skipper mønstrer
av TYR-skuta

Takk for innsatsen,
Oddbjørn!

Oddbjørn sjekket fødselsattesten sin og fant ut at han ville gi beskjed til
styret om at det var på tide å overlate roret på TYR-skuta til yngre
krefter. Det var året på fødselsattesten og ikke mangel på energi og
drivkraft som var årsaken til avgjørelsen. Som tidligere styreleder
oppfordret jeg Oddbjørn til å fortsette som kaptein noen år til, selv om
han hadde nådd aldersgrensen for å mønstre av. Jeg er glad for at
Oddbjørn takket ja til å være med videre på seilasen. Men nå nærmer
det seg avmønstring for en kaptein som har ført TYR framover med
stor drivkraft og stødig kurs mot de målene som årsmøtet og styret har
satt. Alle kan holde i roret når sjøen er rolig. Verre er det når stormkastene er sterke og uforutsigbare. Med Oddbjørn ved roret har det vært
stø kurs hele tiden. Mange medlemmer vet det, men det er også mange
som ikke er klar over den enorme innsatsen Oddbjørn har lagt ned til
beste for TYR og medlemmenes interesser.
Og det har ikke bare vært enkelt. Ammekua, den nye næringen som
skulle ha sin rettmessige plass i den norske landbruksfamilien, ble ikke
møtt med utrullet rød løper. Til det var og er særinteressene for sterke. Det
har vært mange horn i siden opp gjennom årene. Det er annerledes å være
fører for en liten hær som rykker fram enn for en stor som må vike fronter.
I denne marsjen har Oddbjørn gått i fremste rekke. Der har også de
tøffeste slagene stått.
Med kunnskap, saklige argumenter og god strategi er det blitt mange
seirer for TYR.
«Dog fred er ei det beste, men at man noget vil», sa Bjørnson.
En høvding vil ta det litt roligere i årene som kommer. Det er vel
fortjent. Det er sjelden en får gleden av å samarbeide med en så
strategisk tenkende og effektiv person som Oddbjørn.
Mitt håp er at et kreativt styre fortsatt ser de store ressursene
Oddbjørn er i besittelse av og vet å utnytte disse til TYR sitt beste.
Det er ingen øvre aldersgrense for fortsatt å være «ung» og aktiv.
Med hilsen fra en styreleder som setter utrolig pris på din innsats
og samarbeidsevne: Tusen, tusen takk.

Jeg var selv med i TYR-styret, da Oddbjørn ble ansatt i 2012.
I likhet med de andre, var jeg litt usikker på hva det bodde i den
aldrende mannen med gode meritter og lang fartstid fra næringslivet; Var dette for han en nedtrapping og forberedelse til pensjonisttilværelsen, eller hadde han mer å gi? Etterat Oddbjørn hadde
vert på signingsferd rundt om i landets fylkes- og raselag den
første årsmøtesesongen, ble jeg enda mer usikker.
Tilbakemeldingene var mildt sagt blandede, en nær venn nede
i TYR Vestfold kom nesten gjennom telefonrøret mitt etter sitt
første møte med den nye daglige lederen. Han mente at det var et
dårlig tegn at han pratet så mye, da blir det sjelden gjort noe. I sitt
neste møte viste snart Oddbjørn seg å være unntaket som bekrefter regelen; han prater definitivt mye, men han fikk også gjort mye!
I dag samarbeider de to meget godt og det er ganske betegn
ende for de som har vært så heldige å jobbe tett på vår nå avtroppende daglige leder.
Oddbjørn er utrolig dedikert og engasjert i det han gjør, han har
«øynene på ballen» hele tiden, er strukturert, har teft, han værer
farer lenge før vi andre gjør det, han ser muligheter der vi andre
ikke gjør det og han har en imponerende energi og gjennom
føringsevne. Mange av de grepene Oddbjørn har tatt initiativet
til og gjennomført, har vært helt avgjørende for at TYR i 2O2O er
i en helt annen stilling økonomisk og strukturelt enn vi var da han
kom. Det er ganske krevende å sitte i styret med Oddbjørn som
saksfremlegger og sekretær. Han stiller høye krav til seg selv,
men også til styret. Det siste halvannet året som styreleder
merket jeg dette spesielt godt. Nå som Oddbjørn skal slutte har
jeg et like ambivalent forhold til det, som da han startet; jeg vet
ikke om det er bra eller dårlig. Det blir godt å slippe å ha ham
pustende i nakken hele tiden, samtidig gir vi slipp på en helt
usedvanlig ressursperson som har jobbet for TYR 24/7 i 8 år.
Dette vil merkes! På vegne av hele TYR vil jeg takke Oddbjørn
for innsatsen og ønske lykke til videre på ferden !

Leif Helge Kongshaug, tidligere styreleder
Erling Gresseth, styreleder
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Noen ord
fra Oddbjørn
TYR Magasinet har selvsagt stilt Oddbjørn noen
spørsmål nå som han går av som dagligleder i TYR
1] H
 va var visjonen din da du begynte som dagligleder i TYR – og
føler du at det er oppnådd?]
Å komme fra industrien til en organisasjon som på den tiden ble
oppfattet av mange på ulike måter mente jeg var spennende og
utfordrende.
Det ble fort klart for meg at vi måtte få noen felles knagger å henge
arbeidet og utviklingen i organisasjonen på.
Min visjon var å få satt ammkunæringen inn i en større kontekst, og
derfor lanserte vi i 2012.
Ammekua sin rolle i norsk storfekjøttproduksjon
Videre hadde jeg også en visjon å gjøre TYR til en organisasjon andre
landbruksorganisasjoner og ikke minst politikere, måtte ta på alvor i de
landbrukspolitiske diskusjonene.
Produsentøkonomi og organisasjonsøkonomi
2] K
 an du nevne 3 ting du er oppriktig stolt av å ha fått til i TYR og
norsk kjøttfeavl?
Å bare nevne 3 ting i utviklingen for TYR som organisasjon, som jeg er
stolt av er kanskje litt lite.
Nå er det slik at jeg som daglig leder bare er en brikke i den jobben som
er gjort fra 2012 og fram til i dag, men jeg håper at de endringene som
er gjort har bidratt til utvikling.
Hvis jeg skal nevne 3 ting så må det være.
1. T
 YR blir oppfattet som en annerledes og forhåpentligvis en bedre og
mer robust organisasjon i 2020 enn i 2012. Det er hyggelig at TYR
som organisasjon blir spurt både av andre organisasjoner og
sentrale politikere, om hva vi mener er viktig for norsk landbruk
generelt og norsk storfekjøttproduksjon spesielt
2. A
 t vi har fått satt ammkuproduksjonen på dagsorden som et viktig
bidrag for økt norsk sjølforsyningsgrad og som et virkemiddel for et
landbruk over hele landet.
Det er imidlertid en stor utfordring for norsk landbruk at produksjon
av kjøtt fra drøvtygger /gras etere de siste 20 årene er blitt redusert
fra om lag 50 % til vel 30 % av det som blir produsert i Norge.
Men jeg vet at TYR har bidratt til at både produksjonsøkonomiene
og organisasjonsøkonomien har bedret seg disse årene, selv om en
nå ser noen tydelige utfordringer framover.
3. L
 aget regelverk og gjort alle dokumenter knyttet til avlsarbeidet til
styrende dokumenter slik at det ble tydelige rolleavklaringer mellom
årsmøte, styret, raselagene og administrasjonens rolle i dette
arbeidet.
3] F
 remtiden for TYR og norsk kjøttfeavl – hva tror du?
Norsk landbruk generelt og norsk storfekjøttproduksjon spesielt står
over for noen utfordringer framover. For meg som leder har det
viktigste vært å ha søkelys på mulighetene som ofte er større enn
utfordringene. Hvis TYR sine prognoser for utvikling mellom ammekyr
og melkekyr slår til, blir det om 8 – 10 år neste like mange ammekyr
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som melkekyr. Dette gjør at TYR må bygge organisasjonen slik at vi
kan være det viktigste redskapet for ønsket utvikling både økonomisk,
og i vår rolle i norsk landbruk framover.
Norsk kjøttfeavl er helt avhengig av stor oppslutning knyttet til avls
arbeidet. Det er helt nødvendig å gjøre viktige rolleavklaringinger internt.
Jeg mener at vi fortsatt skal ta vare på både entusiasmen og entusias
tene i avlsarbeidet, men felleskapet sine løsninger kan ikke vike for enkelte
sine ønsker, slik som noen forslag jeg presenterte på siste ledersamling.
Norsk kjøttfeavl med basis å avle på grovfôropptak og fôrutnttelse er
nøkkelen framover.
Drøvtyggere skal ha sin forseddel med basis i gras og grovfôr og
derfor vil avlsarbeidet knyttet til disse egenskapene være enda
mer viktig framover.
Produksjonsformen vil etter min menig, være enda viktigere å ha
søkelys på framover. Framtidens forbrukere vil i større grad enn
i dag stille spørsmål om både dyrevelferd og produksjonsform.
Derfor er det viktig at TYRs medlemmer utnytter disse mulighetene.
4] Hva skal du gjøre nå – jakte fugl og fiske laks?
Du nevner noen av mine friluftsinteresser. Jeg kommer nok til å fortsette
med disse interessene, men har også lyst til å få reise litt mer. Målet er
å få besøkt det kontinentet som jeg ikke har vært, nemlig Australia.
Håper vi snart har vaksine mot korona så dette lar seg gjøre de nærmeste årene. Jeg vil fortsatt være opptatt av utviklingen av norsk landbruk og
dens utvikling generelt og TYR spesielt. Jeg må derfor få meldt meg inn
som støttemedlem i TYR slik at jeg bla får TYR-magasinet.
Jeg vil som avslutning få takke alle tillitsvalgte og medlemmer i TYR
for den perioden jeg har vært daglig leder. Vet at jeg den første tiden,
før jeg har lært meg å være pensjonist kommer til å savne organisa
sjonen, medlemmer og ikke minst TYR sine ansatte.
En spesiell takk til styrelederne i min ansettelsesperiode som har vært
Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug og Erling Gresset.
Håper at jeg har fått bidratt litt i TYRs utvikling og vil ønske nye daglig
leder Per-Sigve Lien lykke til med en spennende og utviklende jobbe
framover.

Ny daglig leder – Per-Sigve Lien
Tekst: Guro Alderslyst

Per Sigve Lien kommer fra stillingen som
medlemssjef i TINE. Han er 54 år, vokst opp
på Gol, men er nå på Lillestrøm. Der bor han
sammen med samboer, en bonussønn og en
cocker spaniel. Han har to voksne sønner som
lever studenttilværelse i Trondheim, og en
bonusdatter som er konditor. Per Sigve er i
likhet med sin forgjenger glad i natur og
hytteliv. Fritida blir derfor blant annet brukt til
reinsjakt på Hardangervidda eller hytta på
Nesbyen.
Per-Sigve er ikke fra gard, men i oppveksten
ble all fritid, ferie og helger brukt på gården til
besteforeldrene. De drev med mjølkeproduksjon, og det var nok denne interessen som
førte han til Norges Landbrukshøyskole. Han
var ferdig utdannet landbruksøkonom i 1992.
Deretter ble han ansatt i TINE og har hatt ulike
lederstillinger der, i hovedsak innenfor organisasjon. Per-Sigve har også jobbet 3 år i
Norges Bondelag.

Den første måneden skal Per-Sigve jobbe i
tospann med Oddbjørn Flataker. Så langt er
Per-Sigve imponert over organisasjonen og
profesjonaliteten i det arbeidet som gjøres.
Dette må vi fortelle omverden, sier Per-Sigve.
TYR er en profesjonell avlsorganisasjon som
samtidig skal jobbe for å sikre ramme
betingelsene til norsk storfekjøttproduksjon.
For å nå våre mål på disse områdene er det
viktig med et godt omdømme hos både
medlemmer, beslutningstakere og omverden
ellers. For å oppnå et godt omdømme er det
viktig at alt vi gjør er av høy kvalitet og at
organisasjonen er preget av åpenhet og
lojalitet. Per-Sigve er svært opptatt av at vi
lykkes med dette framover.
Ellers gleder Per-Sigve seg til å bli videre kjent
med organisasjonen både ansatt og tillits
valgte, så han vil benytte anledningene som
byr seg til å bli kjent med både medlemmer
og tillitsvalgte.

Noe av det første den nye daglige lederen tok
seg tid til var å hilse på noen av oksene som
står til tapping på Store-Ree

HØY tilvekst med HØY norskandel
Norgesfôr har fokus på norske og kortreiste råvarer.
I Alka-serien har vi blandinger som består av over
90% norske råvarer. Alka Storfe Ultra er et alkalisk
kraftfôr der råvarene i pelletsen har en grov struktur
som fremmer godt vommiljø. Nå kommer NYHETEN
Alka Storfe Ultra Høg. En pellets med fortsatt grov
struktur, men nå med høyere proteininnhold.
Vi har også kraftfôr fri for soya og palmeprodukter,
basert på råvarer som kan dyrkes i norsk klima i
N-serien til Vestfoldmøllene. Lokalt har vi også
blandingen DRØV Orkla 80% Kåinn basert på mer
enn 80% norsk og lokalt bygg og havre fra Trøndelag.
Til storfe i vekst kan du velge mellom følgende
blandinger med høy norskandel:
•
•
•
•
•
•

norgesfor.no
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Alka Müsli
Alka Storfe Ultra
Alka Storfe Ultra Høg NYHET
Alka Kjøtt
Drøv Orkla 80% Kåinn
Drøv Tilvekst N

Alltid der for deg

TYRmagasinet 5-2020

9

Dag Erik Skagmo (t.h.) har denne sesongen startet opp med ammeku, og har nå seks mordyr av rasen Highland cattle. Gjennom Mentorordninga
i landbruket har han fått god hjelp av mentor Terje Sviland. – Mentorordninga har vært vanvittig hjelpsomt, sier Skagmo.

Avgjørende mentorhjelp
i starten som bonde
MENTORORDNINGA: Med de fem første kyrne på plass denne våren, og den sjette kua
på tur til gården nå i høst, kan Dag Erik Skagmo ta fatt på tilværelsen som ammekuprodusent.
Mentorhjelpen fra Terje Sviland har vært viktig i starten som bonde.

Tekst og foto: Morten B.
Livenengen,
Norsk Landbruksrådgiving

– Gamle flyfoto viser at mye av arealet her har
vært brukt som beiter. Nå har alt grodd igjen.
I første omgang har vi gått i gang med å rydde
og gjerde inn 50 dekar med beite til dyrene,
forteller Dag Erik Skagmo.
Han står på tunet på gården i Svarstad i
Vestfold og peker utover skråningene ned mot
den dyrka marka. Her beiter nå fem Highland
cattle-kyr med kalver. Snart kommer også den
sjette og foreløpig siste kua til gards.
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RIKTIG RÅD TIL RETT TID
Det er mange spørsmål som melder seg når
man starter opp som bonde. Og det er langt
fra sikkert at man selv vet hva man lurer på.
Gjennom Mentorordninga i landbruket har Dag
Erik fått god hjelp av Terje Sviland under tiden
som fersk bonde. Sviland har lang fartstid
som ammekuprodusent.
– Ett år er kort tid i landbruket. Dag Erik er
helt i starten, og da er det mange ting å ta tak
i. Min oppgave er å gi de riktige rådene til rett
tid. Mentorordninga er et tilbud jeg har skikkelig trua på, sier Terje Sviland.

Korona-viruset har satt stopp for fysiske
møter mellom den unge gårdbrukeren og
hans mentor, men de har til gjengjeld hatt
hyppig telefonkontakt.
– Vi har hatt mange telefonsamtaler,
og Terje tar seg bestandig tid til å svare
på spørsmålene vi har, sier Dag Erik.
FOKUS PÅ GROVFÔRPRODUKSJON
Dag Erik fikk tips om Mentorordninga i landbruket via sin regnskapsfører. Etter å ha lest
seg opp på vilkårene for ordningen, bestemte
han seg raskt for å søke.

– Søknadsskjemaet lå på nett og det var enkelt å sende inn,
sier Dag Erik.
Han er svært fornøyd med at han fikk en mentor dette året,
og roser kunnskapen og erfaringene som Terje deler.
– Litt har man jo fått med seg i løpet av en karriere som gårdbruker. Jeg har også hatt stor glede av å være mentor. Man må
jo være skjerpet, sier Terje.
Det ble raskt klart at Dag Erik hadde behov for hjelp med det
agronomiske og grovfôrproduksjonen. Jordprøver ble rekvirert
og Terje satte i gang med å sette opp en plan for sesongen.
– Med bakgrunn i jordprøveanalysene lagde jeg et oppsett
for dyrking av grønnfôr med gjenlegg. Planen inneholdt også
et oppsett for gjødsling, forklarer Terje.
Grønnfôret er nå høstet og mentorparet gjør en vandring
i gjenlegget. Dag Erik får gode tilbakemeldinger på jobben han
har gjort på jordet.
– Du har lagt et godt grunnlag for kommende år med gras
høsting. Nå må du bare følge opp enga med gjødsling neste
sesong, sier Terje.
LOKAL OMSETNING
Selv om det er ei tid fram til Dag Erik får salgbare slakt, har han
planene for omsetning klare.
– Vi tenker å omsette kjøttet gjennom vår lokale Reko-ring.
Selv om det blir en del merarbeid, regner vi med å hente ut en
merpris for varene som forsvarer innsatsen, sier Dag Erik.
Med en nøysom rase og god tilgang på beiter, satser Dag Erik
på å fôre opp dyrene på grovfôr.
– Det er mange som etterspør grasfôra kjøtt med den rette
fettsyresammensetningen, forklarer han.
UVURDERLIG HJELP
Dag Erik er svært takknemlig for hjelpa han har fått av mentoren
gjennom året som er gått.
– Det har vært vanvittig hjelpsomt. Maskiner og utstyr har jeg
rimelig styr på sjøl, men vekster og jord har jeg null erfaring med.
Dette hadde jeg faktisk ikke klart uten hjelp fra mentoren min,
sier Dag Erik.
På sin side er Terje glad for at han får dele av erfaring og
kunnskap opparbeidet gjennom et langt liv som bonde.
– Du vet, noe har man jo plukket med seg på disse årene. Det
har allikevel vært viktig å si at mine råd som mentor ikke er en fasit,
og at Dag Erik kan bruke dem som han vil eller la være, sier Terje.

Dag Erik Skagmo har et gårdsbruk der mye av beitemarka har grodd
igjen. Nå har han startet med å gjerde inn 50 dekar hvor ammekyrne
er med på ryddejobben. Gjerdejobben høster han ros for fra mentor
Terje Sviland.

WWW.TYR.NO

Knut Olav Omholt er ansvarlig for Mentorordninga i Norsk Landbruksrådgiving Viken. Han oppfordrer alle som er ferske enten som bonde
eller som skal starte en ny produksjon på gården om å søke opptak til
Mentorordninga i landbruket 2021 innen fristen 1. desember.

Mentorordninga
i landbruket
Mentorordninga i landbruket innebærer at en
fersk bonde gjør en formell avtale med en erfaren
kollega om å bistå som diskusjonspartner i drifta
gjennom ett år. Tilbudet omfatter alle produk
sjoner, også Inn på tunet og lokal foredling.
Fra 2017 til 2019 ble det gjennomført et vellykket prøveprosjekt i
Trøndelag, Vestland, Agder og Innlandet. Fra 2020 er ordningen utvidet
til hele landet. Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har ansvaret for
mentorordninga i samarbeid med Norges Bondelag, Norsk Bondeog småbrukarlag og Innovasjon Norge regionalt. Det gis økonomisk
støtte over jordbruksavtalen.
Alle mentorpar blir tilknyttet en regionkontakt i NLR. Før de setter
i gang får de opplæring i hva opplegget går ut på og hva det vil si
å være mentor. Opplæringen skjer regionvis der mentorer, ferske
bønder og regionkontakter i NLR møtes. Mentorparene inngår en avtale
som innebærer kommunikasjon og møter gjennom ett år. Mentor får
godtgjøring for arbeidet. Tilbudet er gratis for ny bonde.
– Mentorordninga har fungert veldig godt. Vi har ni par som NLR
Viken har hånd om og vi får utelukkende positive tilbakemeldinger.
Dette er et gjennomarbeidet opplegg med opplæring av mentorer,
samling og oppfølging gjennom året, sier Knut Olav Omholt som
er regionkontakt i NLR Viken.
Han mener det er et godt tilbud til alle som er nye i landbruket
og oppfordrer alle ferske bønder til å søke.
– Du får gode, praktiske råd fra en erfaren bonde. Av og til kan det
være vanskelig å spørre en nabo eller kollega om råd igjen og igjen.
Da er det lettere med fast mentor som får godtgjørelse, sier Omholt.
Han oppfordrer samtidig erfarne bønder til å melde seg som
mentorer.
– Vi trenger dyktige bønder som kan dele av sin kompetanse,
sier Omholt.
Nå har du muligheten til å være med i Mentorordninga i landbruket
i 2021, enten som mentor eller som fersk bonde. Søknadsfristen er
1. desember. Du finner søknadsskjema og mer informasjon på nlr.no.
Les mer om mentorordningen på www.nlr.no/mentor
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Guro, Morten og jentene trives i fjøset sammen med dyra. 

Foto: Privat

RAULAND HEREFORD

– fremadstormende produsenter med
sin første okse inn på fenotypetest
Med sterk optimisme, kunnskap og fremtidstro kan en få til det meste – og også ganske fort.
Rauland Hereford har fått inn okse på fenotypetesten allerede i sitt tredjedrifts år. Det er veldig gøy
med så positive «nykommere» inn i næringa vår.
Tekst: Guro Alderslyst

Da listene over testokser var klare, var det
gledelig å se at det var flere nye navn på
oppdrettere. En av de ni(!) nye oppdretterne
var Rauland Hereford. Rauland Hereford er
Guro Lien og Morten Elgaaen fra Vinje i
Telemark. De tok over gården etter Guros far
i 2015. Han hadde holdt på med melkeproduksjon i løsdriftsfjøs, men etter en diskusjon
med Guro og Morten om hva de ville, ble både
kvote og besetning solgt før eiendomsoverdragelsen fant sted. De ferske bøndene hadde
begge fulltidsjobber utenom gården og holdt
drifta i gang med å selge fôr. Likevel, de følte
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ganske fort at det var trist at en såpass bra
gård, i ei bygd med så bra landbruksmiljø ikke
skulle ha dyr. Morten er fra Elgåa i Engerdal
og er vokst opp med sau. Men han har sett
hva dagens rovviltforvaltning har gjort med
saueholdet på nærthold, og følte ikke at det
var noe de ville satse på – og melkekvota var
solgt. I omgangskretsen var det folk som drev
med ammeku. Morten som blant annet har
drevet mye med avl på svart elghund, var
fasinert av storfekjøttavlen.
De så på sitt eget ressursgrunnlag – 145
dekar godt arrondert jord lett tilgjengelig rundt
gårdstunet. Ikke er det bratt og all innmark
nåes med slangespreder. Dessuten har de
700 dekar utmark samlet i en teig rundt

gården. Tilgang på 100 dekar fulldyrket beite
og 20 dekar overflatedyrka beite på noen leide
småbruk hadde de også – og de hadde
løsdriftsfjøset etter Guros far.
Men både gjødseltrekket og spalten som
ungdyra hadde gått på i løsdriftsfjøset var
utslitt.
Det satses:
Morten og Guro reiste rundt og inviterte seg
inn i fjøset hos ammekuprodusenter, de
studerte fjøsløsninger, fôringssystemer og
ikke minst raser. De er svært takknemlige for
hvordan de ble tatt i mot med åpne armer. Folk
viste villigvekk frem det de har og paret følte at
folk var ærlige på hva som fungerte og ikke.

som Vinje at en kan ha beitende dyr i bygdene
og ikke bare på fjellet. «En ser tydelig at
ammekua rydder opp og områder som
tidligere var gjengrodd kommer frem igjen,
det er fint!»

God kontakt med dyra er viktig!. 

Morten roser dessuten landbrukskontoret i
Vinje – «de er så positive og støttende og vil
virkelig at folk skal tørre å satse.»
Med utgangspunkt i det gamle løsdriftsfjøset
begynte de å innhente hjelp og tilbud fra ulike
leverandører. Guro hadde som kvinne under
35 år, mulighet for god støtte fra Innovasjon
Norge, og søknad ble sendt. De fikk innvilget
støtte fra Innovasjon Norge. I Vinje har de
dessuten et kommunalt fond på 1,5 mill som
landbruket kan søke på. Landbruksrådgiver

Foto: Privat

Thor Christiansen forteller at dette er midler
som er svært populære og som har utløst
mye positivt i landbruket. «Vi er en del av den
nasjonale virkeligheten her også, men de siste
årene har vi ikke hatt netto avgang på antall
søknader om produksjonstilskudd!» I dag
ligger det på om lag 70 søknader om produksjonstilskudd på husdyr. Fortsatt er nok
melkeproduksjon på både ku og geit, og vanlig
sauehold størst. Men en kan i Vinje se en
dreining mot mer ammeku. Christiansen
synes det er veldig fint for en turristkommune

Guro og Morten fikk støtte, og de ribbet hele
det gamle fjøset slik at bare skallet stod igjen.
Fjøssystemer fikk jobben med all Imek – og
budsjettene holdt, bortsett fra på egeninn
satsen… den sprakk, og det skikkelig. Det ble
om lag 700 timer mer enn budsjettert. Men
Landbruksrådgiver Christiansen bekrefter at
både Morten og Guro er flinke folk som ikke
er redde for å jobbe. «Innsatsen deres både
med driftsbygning, gjerding, grøfting og alt er
imponerende.» Morten selv trekker dessuten
frem naboer som de har ulikt samarbeid med
– «det å føle at en har støtte i folk rundt seg
er viktig!»
Dyra:
Men så var det dette med rase og dyr da.
Morten og Guro hadde sett på eget ressursgrunnlag og de hadde sett på masse dyr. Med
en gård som ligger 750 moh og noe skrint
jordsmonn, samt det faktum at de selv er
nybegynnere med ammeku – ja da synes de
valgte om Hereford var forholdsvis greit.

❯❯❯

Beitetilsyn fra båt er greit.
Foto: privat
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De hadde lagd seg en femårig driftsplan med mål om å bli Aktiv
avlsbesetning innen 2022. Dette var bakgrunnen for at de kjøpte inn
stambokførte mordyr fra fem ulike Aktive Avlsbesetninger. «Vi opp
levde stor velvilje til at vi skulle komme oss i gang.» Men dette var
tørkesommeren 2018, og Morten kom over en annonse på Facebook,
der var det tre mordyr med kalver og en stambokført okse som var
meldt inn til slakt på grunn av fôrmangel. Det var bare oksen som var
stambokført, men Morten tilbød seg likevel å kjøpe dyra for slaktepris
– det fikk han, og de var brått i gang med dyr litt før enn planlagt.
Det var aldri noen tvil om at Guro og Morten skulle inseminere så mye
som mulig, så første året lånte de seg et Heattime anlegg – og etter
første året fikk de TYR prisen for Hereford og best av alle raser på
Dyrsku'n i Seljord. Heattimeanlegget er nå byttet ut med et Senshubanlegg, og de ligger nå på om lag 82 % inseminerte og målet er
selvsagt 100 %.

31856 Palmer av Rauland har funnet seg godt til rette i fjøset på Staur.

Foto: TYR

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

De oppnådde også status som Aktiv Avlsbesetning i 2020, og da er
et av kravene at det skal meldes på okse til fenotypetesten. De meldte
på Palmer av Rauland, Morten Ueland fra Nortura var på besiktiglese,
og han omtale oksekaven som svært lovende. Det er ikke fritt for at
både Guro og Morten ble skikkelig stolte over at han ble tatt ut, og nå
har de begge et ønske om å besøke teststasjonen «om ikke annet så
er det klart vi skal på auksjonen»
Morten er som sagt opptatt av avl og følger selvsagt med på mellomregninger og resultater fra Staur. At Palmer har startet testen sin var
han selvsagt veldig klar over. Fagansvarlig avl, Kristian Heggelund kan
fortelle at det går veldig bra med Palmer og at det er en trivelig okse.
At oksen er trivelig kan jo kanskje skyldes Mari på 4 og Solveig på 6
– døtrene til Morten og Guro. Det er jentene som har «ansvaret» for
kalvekosen på Rauland.
Det er ingen tvil om at dette er en veldig interessert og kunnskapsrik
ammekufamilie, som vi helt klart regner med å bli bedre kjent med
i åra som kommer.
Morten er svært opptatt av å rose Herefordfolket for måten de har
blitt tatt i mot på. «Den gjestfriheten og behjelpeligheten de har vist
er helt unik.» Norsk Herefordforening har en mentorordning, Guro og
Morten har ikke benyttet seg av denne i vanlig forstand, men de vil
likevel anbefale alle å bruke den. «Vi har nesten hatt menotorppfølging
av alle produsentene som har støttet oss i oppstarten» sier Morten.
TYR Magasinet ønsker lykke til med kommende kalvingssesong
og med Palmer av Rauland i testen.
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Bærekraftfôr

- redusert
metanutslipp

Enkel fôring og god
helse for både ku og kalv
Formel Ammeku Konsentrat sikrer
god dekning av vitaminer og mineraler.
Samtidig dekkes proteinbehovet
gjennom vinteren. Det legger et godt
grunnlag for friske kyr og kalver - og
god lønnsomhet.

Visste du at:
• Formel Ammeku Konsentrat
inneholder organisk selen
• Formel kraftfôr inneholder
essensielle oljer som
reduserer metanutslipp

Felleskjøpet Agri • Tlf.: 72 50 50 50 • www.felleskjopet.no
Felleskjøpet Rogaland Agder • Tlf.: 99 43 06 40 • www.fkra.no
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Storfekjøtt viktig
i Innovasjon Noreg
Innovasjon Noreg prioriterer
produksjonar der det er marknad
for produkta og prosjekt som
fremmar dyrevelferd.
Investeringar innan storfe
kjøttproduksjon utgjer framleis
ein betydeleg del av prosjekta
innan tradisjonelt landbruk.

Foto Anne Dieseth

Tekst: Kjell Bruvold,
spesialrådgiver

Rett nok har talet på prosjekt og investeringstilskott som går til storfekjøttproduksjon gått
ned dei siste åra, men utgjer på landsbasis
framleis omlag 25 prosent både av talet på
prosjekt og investeringstilskott til husdyr
produksjonar.
Fylkesvise prioriteringar
Storfekjøttproduksjon er prioritert i alle fylka,
men det er opp til kvart enkelte fylke korleis
dei vil bruke investeringsmidlane.
Dei siste åra har det i fleire fylke skjedd ei
endring ved at grovfôrbaserte husdyrproduksjonar som storfekjøttproduksjon berre vert
prioritert i grasområda. Grunnen til dette er
signala i Jeløyaplatt-forma om «å styrke
arbeidsdelingen i norsk jordbruk slik at arealer
til korn- og grøntproduksjon opprettholdse,
mens den gressbaserte husdyrproduksjonen
blir liggende i distriktene.»
Det er den regionale partnarskapen i fylket
som fastset prioriteringane i fylka. Den
regionale partnarskapen er samansett av
fylkeslaga til Norges Bondelag og Norsk
Bonde- og Småbrukarlag, fylkeskommunen,
fylkesmannen, Innovasjon Norge mfl.
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Gå på kostnadsjakt
Lønsemda er avhengig av både kor god
produksjonen er og kor store kostnadane er.
Dei variable kostnadane kan ein påverke
gjennom drifta. Dei faste kostnadane som
gjeld ein driftsbygning er det derimot vanskelegare å gjere noko med når bygningsinvesteringa er gjennomført. Innan storfekjøtt
produksjon kan det også gå lang tid før
inntektene aukar dersom ein skal utvide
produksjonen og byggje opp buskap. Dette
kan gjere likviditeten stram, og det er derfor
viktig ikkje å undervurdere trongen for driftskapital.

Kva kan Innovasjon Norge finansiere?
• Tilskott til investering i driftsbygning inntil
35 % av kostnaden og inntil 2 millionar
kroner. I tillegg kan det gjevast ekstra
tilskott på inntil 400 000 kroner dersom
ein vel tre som byggjemateriale.
• Tilskott til mindre investeringar inntil
1,5 millionar kroner i samband med over
taking av landbrukseigedom inntil 50 % av
kostnadane for menn og 70 % for kvinner.
Det er eit krav at søkjar er under 35 år.
• Lån, for tida med effektiv rente frå 2,2 %.
Innovasjon Norge kan også finansiere
prosjektet saman med andre banker.

Planlegging og involvering av rådgjevarar krev
at prosessen startar i god tid før ein ynskjer
starte opp. Rådfør deg gjerne med yrkesbrør
som har gjennomført liknande investeringar.
Bruk god tid på å rekne deg fram til eit
investeringsnivå som stettar både krav til
dyrevelferd, arbeidsmiljø og lønsemd, og
planlegg utbygginga etter dette. Ta også
tidleg kontakt med landbrukskontoret
i kommunen som skal vurdere søknaden
før innsending til Innovasjon Norge.

Ver klar over at det ikkje kan gjevast støtte
til investeringar som er påbyrja før søknaden
er avgjort.
Meir informasjon
Du finn meir informasjon på
https://www.innovasjonnorge.no/no/
tjenester/landbruk/finansiering-for-
landbruket/tradisjonelt-landbruk/, mellom
anna korleis investeringsprosjekt for storfekjøtt er prioritert i fylket ditt. Du kan også
kontakte landbrukskontoret i kommunen
eller fylkeskontoret til Innovasjon Norge.
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ANGUSAVTALEN
Nortura åpner for innmelding i alle uker av Nortura Angus
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!
Eliteokse 74061 Jens av Grani

Gode tall for fødselsforløp brukt på
ku, under snittet på fødselsvekt.
Meget gode produksjons- og
moregenskaper.

Kontakt
Nortura for mer
informasjon om
Angusavtalen:
ALLE FOTO: JAN ARVE KRISTIANSEN

95 51 84 00

www.norskangus.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.

WWW.TYR.NO

Ungokse 74087 Napolion av Bognes

Godt eksteriør, bra grovfòropptak.
Forventes lette kalvinger med god produksjon.
Potensiale for godt med moregenskaper
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Alkalisk korn kan være løsningen
på økt norskandel i fôrblandinger
til okser med høy tilvekst
Av Stine Gregersen Vhile
Innovasjonssjef kraftfôr/veterinær,
Norgesfôr AS/Strand Unikorn

Hvordan lykkes med høy norskandel
i fôrblandinger til okser?
Norske kraftfôrblandinger er i vinden, og TYR
er svært positive til aktører som jobber for
å gjøre rasjonen til drøvtyggere mest mulig
norsk. Men, hva er egentlig hovedutfordringen
med norske fôrblandinger når de skal gis
i større mengder til okser med høy tilvekst?
For å forstå mer av dette må vi «dykke ned
i den unike vomma og grave litt i vomfysiologien». I vomma finnes det et enormt antall
ulike mikrober (bakterier, protozoer og sopp)
som lever i et tett samspill med dyret. Det er
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faktisk mikrobene som bryter ned det meste
av fôret som oksen spiser. Hovedavfall
stoffene fra mikrobenes metabolisme (flyktige
fettsyrer) er oksens hovedenergikilde, og
mikrobene selv er oksenes hovedproteinkilde!
For å få til god tilvekst hos oksene må vi
derfor spille på lag med vommikrobene slik
at disse trives og vokser maksimalt.
Hva skjer når det brukes mye norsk korn
i rasjonen?
Den største utfordringen ved bruk av mye
norsk korn i rasjonen er at mikrobene bryter
ned stivelsen veldig raskt. Det dannes da så
mye flyktige fettsyrer på en gang at pH faller
og vommiljøet blir suboptimalt for mikrobene.
Importerte råvarer som mais og roesnitter
(betpulp) inneholder karbohydrater som
brytes saktere ned i vomma, og blir derfor

ofte tilsatt fôrblandinger som skal brukes til
okser med høy tilvekst for å begrense pH-fall
i vomma. Det er spesielt grovfôrutnyttelsen
som blir dårligere når mikrobene mistrives.
Norgesfôr og Strand Unikorn løser dette med
alkalisk korn i fullverdige kraftfôrblandinger
Norgesfôr har i mange år brukt en spennende
råvare i fôret til drøvtyggere som muliggjør en
norskandel opptil 95%, nemlig alkalisk korn.
Denne råvaren produseres ved Strand Unikorn
på Moelv ved å bruke alkalisk teknologi: Urea
og ulike enzymer og reaksjonsfremmere
mikses med norsk korn. Blandingen tilsettes
vann og lagres under plast i minimum to til tre
uker. Det skjer da en reaksjon mellom kornet
og urea, og det dannes alkalisk korn (høy pH),
som i tillegg har økt innhold av «ikke-protein
nitrogen», såkalt NPN. Vommikrobene er

i stand til å utnytte dette «ikke-protein nitro
genet» til produksjon av protein med høy
kvalitet (mikrobeprotein). Dette krever at de
samtidig får energi fra karbohydrater som
brytes ned i en hastighet «tilpasset nitrogenet». Den alkaliske teknologien motvirker
pH-fall i vomma, og medfører også at ufor
døyelig fiber i kornet blir mer fordøyelig.
95 % norske råvarer
Økt NPN-innhold kombinert med alkalisk
effekt som bufrer vommiljøet muliggjør en
større innblanding av norsk korn i rasjonen
til drøvtyggere på bekostning av både
importerte protein- og karbohydratråvarer,
uten negativ innvirkning på vomfunksjon
og ytelse. I ALKA-serien er det fullverdige
kraftfôrblandinger (varmebehandlet og tilsatt
vitaminer og mineraler) til okser med hele 95%
norske råvarer. Alka Ultra Storfe har i tillegg en
unik grov, indre struktur i pelletsen, noe som
ytterligere sikrer vommiljøet og dermed
tørrere møkk og rene dyr. ALKA-blandingene
er godt utprøvd til okser med høy tilvekst
som får mye kraftfôr, og viser svært gode
resultater.
Les mer om Alkaliske blandinger til okser her:
http://www.norgesfor.no/strand-unikorn/
produkter/kraftfor/storfe/storfe-i-vekst/

ALKA Müsli
Müslifôr med 95 % norske råvarer.
ALKA Müsli består av valset og alkalisk bygg tilsatt
vitaminer og mineraler. Svært gunstig buffereffekt
i vom. Gradvis tilvenning er viktig.
ALKA Müsli kan benyttes som et fullverdig kraftfôr
til storfe og som tilleggsfôring til høytytende melkeku i f.eks. en grunnblanding. Fôrblandingen har en
stabil tørrstoffprosent og er varmebehandlet
i henhold til Mattilsynets regelverk.
Må kun gis til dyr med utviklet drøvtyggerfunksjon.

ALKA Ultra Storfe
En videreutvikling av ALKA Müsli.
Pellets med svært grov struktur og 93 % norske
råvarer. ALKA Ultra Storfe består av valset og
alkalisk bygg tilsatt vitaminer, mineraler og melasse.
Svært gunstig buffereffekt i vom. Gradvis tilvenning
er viktig. ALKA Ultra Storfe kan benyttes som et
fullverdig kraftfôr til storfe og tilleggsfôring til
høytytende melkeku i f.eks. en grunnblanding.
Alka Ultra Storfe er produsert i vårt moderne kraftfôranlegg. Fôrblandingen har en stabil tørrstoff
prosent og er varmebehandlet i henhold til
Mattilsynets regelverk.
Må kun gis til dyr med utviklet drøvtyggerfunksjon.

Eurofins Agro Testing Norway AS
grovfor@eurofins.no
tlf. 92 23 99 99

Nye indekser gir grovfôranalysene større verdi
Konserveringsindeks

Hjelper deg å vurdere om ensileringsprosessen er vellykket og om fôret er
lagringsdyktig.

Varmgangsindeks

N-indeks og S-indeks

Viser om nitrogen- og svoveltilgangen i jorda
har vært tilstrekkelig for optimal proteinoppbygging i fôret, og hjelper deg å tilpasse
gjødslingen neste sesong.

N- og S-indeks inngår nå i vår standard analyseEt verktøy for å oppdage risikoen for
varmgang i tide, slik at tiltak kan settes inn pakke “NIR næringsinnhold gressensilage”
uten tillegg i prisen!
for å minimere verditap i fôret.

Les mer om våre indekser på www.eurofins.no

WWW.TYR.NO
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Utmarksbeite – næringsrikt
matfat for firbeinte
Matproduksjon og biologisk mangfald er trua av intensiv bruk verda rundt. Norsk utmark
er på si side i endring som følgje av minkande beitebruk og ressursutnytting.

Tekst: Kjersti Kildahl,
kommunikasjonsrådgiver, NIBIO

– Synd, seier storfe- og sauebonde Erlend
Moberg. Sidan 2013 har han hatt dyra sine på
sommarbeite i frodige Kvassdalen, ved foten
av Vikafjellet mellom Voss og Sognefjorden.
Bratte fjellsider ned mot ein grøderik
dalbotn serverer sikringskost til drøvtyggjarar.
Ikkje berre til sau og kyr, men og til hjorten
som det blir stadig fleire av.
Likevel er det nok ressursar å ta av.
Pengar å tene
Sjølv køyrer Moberg årleg dyra sine 15 mil
frå heimegarden i Os, sør-vest for Bergen,
til fjellbeita han har tilgang til:
– Eg meiner vi i næringa har pengar å tene
på større bruk av fôr frå utmarka. Økonomisk,
fordi dyra der lever på ein «gratis» ressurs som

20

TYRmagasinet 5-2020

ikkje ville blitt hausta, og helsemessig – fordi
dei mosjonerer og trivst når dei får vandre fritt,
seier han.
Slik beitebruk er og i takt med forbrukarane
sitt ønskje om rein og kortreist mat frå dyr
som har hatt gode liv.
– Det ligg eit uforløyst potensial både
i den direkte nytten av utmarksressursen og
i forteljinga om dyra i vår marknadskommunikasjon, kommenterer Moberg.
Mykje unytta beite
– 45 prosent av landarealet i Noreg reknar vi
er nyttbart beiteareal, fortel beitekartleggjar
Yngve Rekdal i NIBIO. Her finst fôr som er
eigna for å gi tilvekst til beitedyr. Ti prosent er
svært godt beite, det vil seie beste beiteklasse.
Som del av prosjektet Bærekraftig storfe
produksjon basert på grovfôr har Rekdal hatt
ansvar for å talfeste fôrpotensialet i utmarka,
med spesiell vekt på storfe. Arbeidet er samanfatta i rapporten Kjøtfe på utmarksbeite.

Ressursgrunnlag og beitebruk er kartlagt
regionvis landet rundt. Datafangsten er frå
ulike statistiske kjelder om naturtypar,
utmarksareal og bruken av dei.
– Dei siste åra har det vore ei stor satsing
på storfekjøt med bakgrunn i underskot av
norskprodusert kjøt. Mange som startar med
kjøtfe ser nytten av produksjonsgrunnlaget
i utmarka, seier Rekdal.
– Det er mogleg å auke denne delen av
norsk matproduksjon gjennom ny kunnskap
om grovfôrressursar som ikkje kan haustast
maskinelt, kun av beitedyr.

BEITE
• Samla nyttbart beiteareal i Noreg utgjer fôrgrunnlag for
8 millionar sau, eller såkalla saueeiningar. Ei saueeining er eit
gjennomsnittleg stort dyr i ein flokk med normalt lammetal.
Dette dyret vil ha eit forbehov på omlag 1 fôreining (f.e.) per
dag. Ei fôreining er eit uttrykk for næringsverdi i fôret.
1 f.e. = 1 kilo bygg med 14 % vatn.
• Ved å omrekne all faktisk beiting – frå sau, storfe, hjort, elg
og rein – til saueeiningar, finn ein at dagens bruk utgjer
4,3 millionar. Det vil seie at berre om lag halvparten
av beiteressursen i utmark er i bruk.

Stor variasjon
Dei mange naturtypane som møter beitedyra gir ulike moglegheiter
og utfordringar for den som driv beitenæring.
– Utmarka er ikkje noko eins fôrgrunnlag. Natur og beitekvalitet
vil variere med berggrunn, topografi og klima. Innan dei ulike sonene
vi har kartlagt, er variasjonen stor, seier Rekdal.
Til dømes gir rik berggrunn store areal med beste beiteklasse i
Nordland, Troms og låglandsbygdene kring Oslofjorden, medan fattig
grunnfjell i Agder gir skrinnare beite.
Typisk for fjord- og dalstrok på Vestlandet, i Trøndelag, Nordland og
Troms, er bratte dalsider som endar i dalbotnar og strandflater. I sidene
finst lausmassar (skredmark) danna av forvitra fjell.
– Slike skredsider er ofte svært frodige fordi dei blir overrisla av vatn
på veg ned, og gjødsla av snøskred som tar med næringsrikt vitringsmateriale frå fjellet høgare oppe.
Prima tilvekst 800 moh.
Bratt skredmark og eit frodig dalføre er akkurat det beitet som møter
Erlend Moberg sine ti Limousin-kyr med kalvar. Rundt tre månader skal
dei vere her, frå juni til august-september.
– Ingen tvil om at utmarksbeitet gjer dyra godt. Ofte blir eg over
raska over kor mykje dei har lagt på seg, seier han engasjert.
Han samanliknar med resten av flokken heime. Dei beiter delvis
i skog og delvis på innmark ute av drift.
– Det kunne vere interessant å «forska» meir på samanhengen
mellom gode utmarksbeite og tilvekst, reflekterer Moberg.

FAKTA

– Berre kring halvparten av denne beiteressursen er i bruk i dag,
legg han til.
Den ledige ressursen er utrekna som differansen mellom kor mange
beitedyr alt nyttbart beite potensielt kan gi fôr til minus dagens beitetrykk. Sjå faktaboks.

Andre dyreslag:
• 1 storfe = 5 saueeiningar (s.e.)
Ei storfeeining er her ungdyr av NRF-rase i vekst
ved 1 – 2 års alder. Ammeku vil liggje noko høgare.
• 1 geit = 1,5 s.e.
• 1 hest = 5 s.e.

UTMARK
«Å stimulere til auka bruk av utmarksressursane er eitt av måla
i jordbrukspolitikken. Beiting i utmark utnyttar fôrressursane
til matproduksjon samstundes som det òg bidreg til vedlikehald
av eit ope og artsrikt kulturlandskap».
Kjelde: Landbruks- og matdepartementet sin
budsjettproposisjon 2018 – 2019

NIBIO-publikasjon:
Kjøtfe på utmarksbeite. Beiteressursar i soner for arealtilskot.

Magasin - oppbevaring og distribusjon av fôr

Serigstad FeedBack
Vippbart fôrbrett

Serigstad Agri AS - Fra eng til fôrbrett

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

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.

Passer til alle Batemans behandlingsbokser for storfe og sau!

WWW.TYR.NO

Bønesvegen 70, Torvastad
Tlf. 52 84 67 88
MAN-FRE 07-17
LØRDAG 09-14

Vi har
eget
verksted og
delelager!
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Utmarksbeite er så mangt
Det langstrekte landet vårt har stor variasjon
i topografi, berggrunn og klima. Dette gjev ei
utmark med mange naturtypar som har ulike
mulegheiter og u
 tfordringar for den som skal
drive beitenæring. I det følgande er det gjeve
ein omtale av tilhøve med vekt på storfebeite
i seks viktige naturtypar.

Tekst og foto: Yngve Rekdal, NIBIO

Snaufjellet
Av landarealet i Noreg ligg om lag 42 % over skoggrensa. Høgde for
skoggrensa varierer mykje og kan nå opp mot 1200 moh. i sentrale
fjellstrok. Herifrå søkk grensa mot kyst og mot nord. Heier med ris og
lavartar dominerer her. Store myrareal kan opptre i lågare delar. Langs
bekkar, elver og i lisider med vassig er frodig vegetasjon med vierkratt
vanleg i innlandet. I bratte fjell på Vestlandet og nordover er det skredmarker med bregner. Der snøen ligg lenge utviklast snøleie. Dei utgjer
heile 25 % av fjellarealet i Hordaland, medan Hedmark har berre 3 %.
Høgt i fjellet blir livsvilkåra harde. Tørrgrasartar og snøleieplanter
overtek dominansen, før samanhengande plantedekke etter kvart tek
slutt. I fjellstrok med harde bergartar, er det ofte lite jorddekke og
dermed liten plantevokster. Det gjeld særleg mange fjellstrok i vest og
langs kysten av Trøndelag og søre delar av Nordland.
Storfe kan finne mykje beite i snaufjellet, og får her tilgang til vegetasjon på eit tidlegare utviklingsstadium enn i låglandet. Kaldare verlag
og meir streifing for å finne beste beitet gjer at meir av fôret går til
«vedlikehald». Mykje areal ligg langt til fjells og er ikkje så aktuelt å
bruke som storfebeite. Der dyra kan trekkje ned i fjellskogen i dårleg ver
er dette gunstig. Høgtliggande areal og snøleie vil ha låg planteproduksjon. For sau er snøleia særleg viktige da dyra her får tilgang til nygroe
utover seinsommar og haust når verdien av anna vegetasjon fell. For
storfe blir fôrmengda her oftast for lita. Bratt terreng kan også be
grense beitebruken for storfe. Dyr likar å streife og kan bli gåande høgt
i godversperiodar for å sleppe unna insekt. Tilveksten kan da bli låg.

Aberdeen Angus beitar i grasmyr 1250 moh.
i Vågå kommune.

I Grimsdalen i Dovre kommune er det samla mykje storfe. Dersom dyra
blir borte vil dalbotnen raskt bli tresett.
Fjellskogen
I Skandinavia utgjer bjørkeskog ei sone på 100 – 200 meter over der
bartrea må gje seg. Mykje av skogen nord for Saltfjellet kan òg reknast
inn i denne naturtypen. Der terrenget flatar ut kan det opptre store
myrareal, særleg typisk i Trøndelag.
Undervegetasjonen i fjellskogen kan vera svært variert frå frodig
gras- og urterik botn til skrinn lav- og lyngmark. Dette har tradisjonelt
vore den hardast nytta naturtypen i Noreg til beiting og utmarksslått.
Mykje av setrene vart lagt her, og stadvis var utmarkshaustinga så hard
at skoggrensa vart senka fleire hundre meter. Dette ser ein særleg i
fjella kring Gudbrandsdalen, Valdres og Hallingdal. Lågt beitetrykk gjer
no at mykje areal gror til. Først kjem buskvegetasjon som einer, dvergbjørk og vier, sidan skog. Ved klimaendring med høgare sommartemperatur vil skogen kunne innta svært store areal over det som i dag er
klimatisk skoggrense, dersom beiting opphøyrer.
Frodige bjørkelier er karakteristisk i denne sona der det er rik berggrunn. I Nordland og Troms er det svært mykje av desse rike bjørkeliene, men òg i Nord-Østerdalen og fjellbygdene i Sør-Trøndelag. Denne
skogen ber ofte framleis preg av lang tids hausting og kan vera veldig
grasrik. Der beitetrykket har vore lågt over mange år kjem høge urter og
bregner inn og skuggar ut graset.
Frodige bjørkelier er veldig godt eigna for storfebeiting, og det er
viktig at storfe er til stades her skal kultiveringa frå tidlegare tiders
hardare utmarkshausting, takast vare på. Storfe vil òg kunne hente
mykje fôr frå myr. I fjellskogen kan det vera sterke interesser knytt til
hyttebygging og reiseliv, og konflikter kan oppstå.
Produktiv barskog
Dette er areal under produktiv barskoggrense. I barskogen finn vi gran
på dei beste vekseplassane. Furu kjem inn på dei skrinnaste areala og
er eit godt teikn på at det er lite å hente for beitedyr. Der grana ikkje er
naturleg utbreidd som nord i Gudbrandsdalen og Østerdalen, på det
meste av Vestlandet og nord for Saltfjellet, kan furu også gå inn på
rikare mark.
Aberdeen Angus på frodig hogstflate
i Ringsaker.
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I barskogen er det avgjerande kor mykje lys og
varme som slepp ned i undervegetasjonen. Det
er derfor på hogstflater det er mest beite.
Skogbruket bestemmer mykje av skogtilstanden i barskogen og her kan det vera ulik praksis
med omsyn til skjøtsel, handtering av hogstavfall m.m. som verkar inn på beitetilgangen.
Beiting med storfe i produktiv barskog byr
på særskilte utfordringar da skogskader kan
oppstå ved nedtrakking av planter og trakk
som fører til rotråte m.m. Kor mykje skade
som oppstår vil vera avhengig av faktorar som
dyretal, rase og sleppetid. Mange avbøtande
tiltak kan settast inn. Beitedyr gjer òg nytteverknad ved å halde kratt og anna vegetasjon
nede, noko som betrar veksetilhøva for
bartreplantene.

Ravine i Nannestad rydda for storfebeite.
Raviner
Raviner i marin leirjord finst det mykje av i
låglandsbygdene på Austlandet og kring
Trondheims-fjorden. Dette er svært produktive
areal da leirjorda i seg sjølv er næringsrik, og i
tillegg kjem ofte avrenning frå ovanforliggande
dyrka jord. Mykje av ravinelandskapet har
tidlegare vore bruka til beite, men har no i stor
grad grodd att. Ofte er dette gråorskog, men
granplanting ser ein også ofte i ravinene.
Ved rydding av skog kan det gå fort å
tilbakeføre raviner til god beitestand. Leirjorda
kan vera trakksvak slik at det lett blir erosjon
ved mykje trakk med tunge dyr. Å sette igjen
tre som bind jorda på kritiske stader kan vera
gunstig. Samla er ikkje areala så store, og dei
kan vera vanskeleg arronderte der dei ligg i
fingergreina mønster som krev mykje gjerding.
Beitetida vil vera lang i ravinene.

Mykje av skredmarkene i Lofoten er svært grasrike, men ofte for bratte for storfe.

Foto: Finn-Arne Haugen

Fjord- og dalsider
Karakteristisk for fjord- og dalstrok på Vestlandet, men òg i Trøndelag, Nordland og
Troms, er dei mange bratte dalsidene som
endar ned mot dalbotnar og strandflater. I
sidene er det ofte skredmarker som kan vera
svært frodige. Desse lisidene har eit høgt
beitepotensial der terrenget tillet beiting.
Stadvis er dei godt kultiverte og grasrike, slik
ein ofte ser i Lofoten og Vesterålen, men
mykje ligg no til attgroing med bregner og
høge urter og sidan skog. Gråor er ofte
pionerplante på slike areal, og har innteke
store areal i mange dalføre der det tidlegare
var gode beitemarker.
Mykje av lisidene er bratte og lite eigna for
tunge storferasar. Beste beitet ligg i librotet
ned mot dalbotnar og strandflater. På desse
areala har ein verkeleg mulegheiter til å
avlaste dyrka jord til produksjon av vinterfôr.
Dette er også viktige kulturlandskap da dei er
veldig synlege der dei ligg heva opp frå
dalbotnar der ferdsel foregår.
For å få nytta desse innmarksnære utmarksareala er organisering ei utfordring.
Dette av di kvar gard ofte har sin smale teig
frå lågland til fjell som i dag er for liten for
store besetningar.

Fuktlandskap
Høg nedbør langs kysten og eit godt stykke
innetter midtre fjordstrok gjev ein særeigen
naturtype der vegetasjonstypane fuktskog og
fukthei er dominerande. Dette er ein mellomting mellom myr og fastmark. Artane blåtopp
og bjønnskjegg er svært pregande i dette
landskapet. På tørrare areal vil røsslyng og
andre lyngartar dominere. Denne naturtypen
finn ein frå Sørlandet til sør i Nordland.
Kor godt dette landskapet er som storfebeite er usikkert, særleg av di både blåtopp og
bjønnskjegg fell tidleg i kvalitet. På Jæren er
mykje areal gjødsla opp. Da tek kulturgrasartar som engkvein, engrapp, raudsvingel og
sølvbunke over og areal kan etter kvart
tilfredsstille kravet til innmarksbeite. Skogplanting med gran er stadvis i stor konflikt
med beiteinteressene her.
Ytst mot havet der stormflo og sjøsprøyt
overgjødslar strandnære areal, kan det vera
veldig frodig. Dette er strandenger som ofte er
godt kultiverte og grasrike, og svært gode
beite for storfe. Der beitetrykket blir lågt kjem
mjødurt og andre høgtveksande urter og
skuggar ut graset. Strandenger forekjem mest
frå Stad og nordover der høgdeforskjellen
mellom flo og fjøre er størst.

Storfe på strandeng i Hadsel kommune.
Foto: Per K. Bjørklund
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Aktivitetsmåling
i ammekuproduksjon
Salget av aktivitetsmålere går så det suser. Allerede i september nådde OS ID årets
salgsmål for SenseHub-anlegg i Norge. Så langt i år er det solgt hele 107 nye anlegg!
Halvparten av anleggene er solgt til ammekuprodusenter.

Tekst: Veronica Fjeld Sørensen,
TYR

Vi har hatt en prat med Vegard Urset, nordisk
sjef for aktivitetsmåling i OS ID, om hva det er
som gjør disse anleggene så populære. Han
kan fortelle at lille Norge ligger på en andreplass i verdenssammenheng på bruk av
SenseHub på kjøttfe, kun slått av Frankrike.
Urset mener dette handler om kultur. Norge er
et foregangsland både når det gjelder seminbruk og det å ta i bruk ny teknologi i landbruket.
En profesjonalisering av næringa
I andre land er det mer vanlig å bruke gårds
okse i kjøttfebesetninger, og mye av arbeidet
med kjøttfesemin har derfor blitt rettet mot
melkemarkedet når det gjelder ønskede
egenskaper. I Norge gikk derimot hele
næringen, med slakteriene og avlsorganisa
sjonene i spissen, sammen om en stor satsing
for å se på hvordan man kunne øke semin
bruken. Målet var bedre produksjon og økt
lønnsomhet. Avlsorganisasjonene ble ut
fordret på hvilke egenskaper det skulle avles
på. Denne felles satsningen har gitt økt
lønnsomhet vært nyttig for alle parter.
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 lakteriene får bedre produkter til riktig tid, og
S
produsenten nyter godt av avlsmessig fremgang og økt lønnsomhet.
Investering i aktivitetsmåler
De fleste av TYR’s medlemmer kjenner nok
Vegard Urset godt fra rollen han hadde som
avlssjef i TYR i perioden 2004 – 2013. «De
fleste som går til innkjøp av en aktivitetsmåler
gjør det for å lykkes med inseminering»,
forteller han. Det blir stadig mindre marginer
i landbruket, og kravet til lønnsomhet gjør at
du enten må ha flere dyr enn før, eller jobb
utenom. Det betyr at du får mindre tid til hvert
enkelt dyr enn tidligere, og det kan være
utfordrende å oppdage brunst på riktig
tidspunkt. Ved å ta i bruk en aktivitetsmåler
blir du mer fleksibel, og du får bedre resultater. En aktivitetsmåler er et verktøy du bruker i
tillegg til manuell kontroll – ikke i stedet for.
Årets 53 solgte anlegg til ammekuprodusenter fordeler seg med 28 anlegg til produsenter som driver med renrase, og 25 anlegg
til krysningsbesetninger. At flere krysnings
besetninger tar i bruk inseminering, har en
sammenheng med økt vektlegging av egenskaper som gir bedre lønnsomhet også ved
slakteproduksjon, mener Urset. Man har

dessuten en stor fordel ved at man ikke bare
kan velge ulike okser innenfor en rase, men
også på tvers av raser for å få til optimale
kombinasjoner.
Vegard Urset er naturligvis opptatt av alle
fordelene knyttet til inseminering. Det å ha
tilgang til de beste genene og sørge for
avlsfremgang i egen besetning, vil kunne bety
mye for lønnsomheten. I tillegg gir aktivitetsmåling mange andre fordeler, og for de fleste
er det god kontroll på kalvingstidspunkt,
oversikt over helsestatus, økt fruktbarhet og
muligheten til å velge rett okse til rett ku/kvige
som veier tyngst.
Helsegevinster:
«Selv om de fleste først og fremst ønsker
å lykkes med inseminering når de kjøper
aktivitetsmåler, så hører vi at mange produsenter fortelle at helsegevinstene alene
forsvarer investeringen». Urset forklarer dette
med at det er en klar sammenheng mellom
redusert drøvtyggerfunksjon og redusert
dyrehelse. Drøvtyggerfunksjonen i SenseHub
er nå så god at systemet på et meget tidlig
stadium fanger opp når noe er galt, ofte
før dyret begynner å vise tydelige tegn.

Dette fører til at man raskt kan gjøre tiltak, som å komme i gang med
behandling. Dermed reduseres både antall behandlinger og u
 ønskede
konsekvenser. I mange tilfeller vil man også kunne forebygge i stedet
for å behandle.
På samme måte vil man kunne oppdage om noe ekstraordinært har
skjedd, dersom man får utslag på hele eller deler av flokken. Eksempler
på dette kan være om det oppstår en feil i fôrskifte, eller at det er møkk
i drikkekaret. Systemet vil i slike tilfeller sende ut en alarm om at det er
redusert aktivitet i hele flokken. «Det fine er at det finnes en egen app,
både for Apple og Android, slik at du får varsel på mobiltelefonen med
en gang noe skjer», sier Vegard.
Brunst og brunstkontroll
Vegard Urset bekrefter også at aktivitetsmåling i de aller fleste tilfeller
gir like pålitelige målinger på kjøttfe som på melkekyr. Han understreker
imidlertid at mer bevegelse hos dyret gir bedre resultater. «Ammekyr
avles for vekst, noe som medfører at de ligger mye rolig og har et
generelt lavere aktivitetsnivå enn melkekyr. Her er det riktignok noe
variasjon både mellom individ, og mellom raser, men vi må i de fleste
tilfeller gjøre justeringer på grenseverdiene for at ammekyr skal få
samme utslag som melkekyr. Det er i tillegg andre forhold som kan
påvirke hvor gode utslag man får, som driftsforhold, fôring og irregularitet i rutiner i fjøset. Det jobbes kontinuerlig med innhenting og sikring
av data, for å kunne justere anleggene etter type produksjon og driftsopplegg. Kvaliteten på dataene er blitt veldig god de siste årene», sier
Urset og føyer til at SenseHub alltid vil være et hjelpemiddel i kombinasjon med visuell brunstkontroll.
Aktivitetsmåling på beite
En annen fordel med SenseHub er at systemet også kan registrere
målinger selv om dyrene er ute på beite. Dyrene må ikke holde seg
innenfor rekkevidden hele tiden, da alle data lagres i transponderen
i inntil 24 timer, og sendes til SenseHub-controlleren hvert tjuende
minutt. Det betyr at dyr på beite som kommer innenfor deknings
området, får sine data avlest for eksempel morgen og kveld. På den
måten vil aktivitetsendringer bli analysert jevnlig og brunstalarmer
utløses i tide. Hvis du inseminerer i en gitt periode, for så å slippe på
en okse når kyrne er ute på innmarksbeite, vil anlegget kunne gi deg et
mer korrekt forventet kalvingstidspunkt også på oksen, fordi anlegget
vil registrerer når siste brunst var.
Teknologisk utvikling
De som kjenner Vegard Urset, vet at han har vært en forkjemper for å
samle data på ett sted – og bruke det til det beste for fellesskapet. Da
han begynte i TYR, var det egne databaser for det meste i avlsarbeidet,
og det førte ofte til utfordringer. I Norge har vi imidlertid etter hvert klart
å samle oss om noen få databaser med høy oppslutning, som Storfekjøttkontrollen. Her samles alt av avstamning, testdata for Staur,
ungdyrkåring, data fra slakteri og bondens egne registreringer. Dette er
helt unikt sammenliknet med andre land, opplyser Urset. Til sammenligning har Italia hele åtte ku-kontroller, avhengig av hvem du leverer
melk til.
Felles oppslutning og deling av data kommer alle produsenter til gode,
og det eliminerer menneskelige feil og andre feilkilder. I løpet av kort tid
skal man kunne hente data rett fra Animalia og inn i SenseHub, for å
unngå dobbeltregistreringer. På sikt ønsker Urset at man også skal
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kunne overføre opplysninger tilbake. Da vil man etter hvert kunne bruke
opplysninger om dyrs aktivitet som et supplement til registeringer
i Storfekjøttkontrollen. På den måten vil man kunne se egenskaper som
fruktbarhet og brunsttegn, og aktive og mindre aktive dyr, opp mot
tilvekst og kjøttfylde, for så å ta disse resultatene med seg videre inn
i avlsarbeidet. Urset ser også for seg at det i fremtiden vil være mulig
å koble mer teknologi inn i samme løsning, slik at dyret kan benytte
én transponder til flere ulike funksjoner.
Interessert i å vite mer om aktivitetsmåling? Du kan lese mer om
de unike mulighetene med SenseHub på www.osid.no.

Vervekampanje 2020
I forbindelse med TYR’s Vervekampanje som går ut året,
trekkes det en heldig vinner av et komplett SenseHub-anlegg
med 15 transpondere til en verdi av kr 30 000,Vi har også mange andre flotte premier fra blant annet
Nortura, Felleskjøpet, BB Agro og Norgesfôr som skal deles
ut til nye medlemmer. Dette vil dere kunne følge med på via
våre m
 arkedskanaler i tiden fremover.
Tips gjerne andre produsenter om kampanjen vår –
medlemskap ut året er gratis!
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NYTT FRA STORFEKJØTTKONTROLLEN
Av: Kristin Bruun og Solveig Bjørnholt

Kalvingsregistrering –
Ny obligatorisk registrering
Fra og med 7. oktober er «Kalvingshendelse» obligatorisk
å registrere i Storfekjøttkontrollen
Kalvingsvanker er en viktig registrering for avlsarbeidet på kjøttfe.
Den eventuelle årsaken til den vanskelige kalvingen er også viktig
å få registrert. Samtidig kan det være lette kalvinger der man opplever
andre vansker, f.eks. børframfall. Med mål om å få bedre data rundt
dette har vi gjort kalvingshendelse til en obligatorisk opplysning.
Før var feltet som tidligere het kalvingsvansker (nå kalvingshend
else) kun obligatorisk dersom du registrerte kalvingsvansker: 2. «Noe»,
3. «Store», 4. «Vet ikke»,
Nå har dette feltet blitt obligatorisk også hvis du registrerer kalvingsvansker: 1. «Ingen».
For kalvingshendelse så skal kode 14 «Ingen» brukes dersom det
ikke er en kalvingshendelse å rapportere – den er lett tilgjengelig først
i lista.

Kalvingsvansker –
hvilken kode skal jeg bruke?
Riktig bruk av kodene for kalvingsvansker er viktig, både for din egen
del, men også for avl på nasjonalt nivå.
Kodene til bruk for å angi kalvingsvansker finner du også under
«Hjelp» oppe til høyre i skjermbildet når du står på Registrering >
Kalving.
1. I ngen: Normalt fødselsforløp og kua kalver uten å trenge hjelp.
Dersom du ikke er tilstede under kalvinga, men kalven er i live og alt
ser normalt ut bruker du også denne koden.
2. N
 oe: Hjelp som sannsynligvis øker kalvens sjanse for å overleve og
være livskraftig. Kua trenger fødselshjelp, men det skyldes enkel
feilstilling hos kalv, eller litt stor kalv.
3. S
 tore: Vanskelig fødsel, hjelp helt påkrevd. Kua trenger fødselshjelp
pga. feilstilling eller veldig stor kalv. Veterinær må tilkalles eller jekk
må brukes.
4. V
 et ikke: Kalven var død ved funn og du var ikke til stede da
kalvingen skjedde.

Avlserdiberegning
Neste avlsverdiberegning i 2020 gjennomføres i desember.
Frist for registrering av data som skal være med er innen 1. desember.
Husk å legge inn alle vekter og kalvinger

Avlsplaner i Storfekjøttkontrollen
Avlsplanen i Storfekjøttkontrollen er et verktøy som skal hjelpe deg
å sette opp en plan for hvilke okser skal brukes på hvilke hunndyr
i din besetning.
Okseliste
Avlsplanen tar utgangspunkt i aktive okser i okselista. Okselista finner
du under fanen Registrering -> Okseliste. Her legger du inn alle okser du
ønsker å benytte, både gårdsokser og seminokser. Bruk knappen «Hent
seminokser» for å finne aktuelle seminokser.
Dersom du vil begrense bruken av en okse kan du legge inn maks
antall kuer som oksen skal foreslås til. Dette gjør du ved å legge inn
antall doser på oksen i okselista. Avlsplanen vil da foreslå denne oksen
som førstevalg så mange ganger som du har doser til. Dersom du låser
denne oksen til et annet hunndyr enn avlsplanen foreslår, så vil den
tilpasse seg dette antallet når du klikker på knappen «oppdater avlsplan». Dersom du låser oksen til flere hunndyr enn du har doser til så vil
få opp en melding om dette. Gårdsokser har begrensning på 15 hunndyr hvis de er under 2 år gamle og 35 hunndyr hvis de er eldre, dette
kan du endre på hvis du ønsker det.
Når du har gjort klar oksene i okselisten kan du gå videre til Avlsplan
eller Avlsplan Krysning.
Avlsplan
Avlsplan må kjøres for hver enkelt rase for raserene dyr, det vil si dyr
som er 75% eller mer av en rase. Avlsplanen bruker indekser for å finne
de beste kombinasjonene, og kan derfor bare brukes i besetninger med
raser som får beregnet avlsverdier, dvs. aberdeen angus, hereford,
charolais, limousine, simmental og gråfe. Du finner den under Rapporter -> Avlsplan. Det første du gjør er å velge rase for hunndyrene og
trykk søk. Rapporten tar utgangspunkt i alle innmeldte hunndyr som har
kategori avlsdyr eller ungdyr. Pass på at de dyrene du vil ha med i
avlsplanen ikke står som diende kalv, da blir de ikke med.
Avlsplanen fordeler hunndyrene i tre grupper etter totalindeks. Den
beste 1/3 blir tildelt oksen med best totalindeks, den midterste 1/3 får
tildelt ungokser tilfeldig fordelt og den dårligste 1/3 får tildelt okse med
best totalindeks. Dersom hunndyrene ikke har totalindeks blir de rangert
etter produksjonsindeks. Det foreslås tre okser per hunndyr dersom tre
er tilgjengelig, trykk på + tegnet for å vise alle de foreslåtte oksene.
Kviger blir ikke foreslått med okser som har en fødselsindeks som er
lavere 105, uansett rase.
Avlsplanen er ferskvare, og du kan oppleve at neste gang du kjører
planen så blir andre okser foreslått til hunndyrene. Grunnen til dette er at
programmet hele tiden vil forsøke å finne de beste kombinasjonene av ku/
okse, og det kan ha kommer nye avlsverdier siden sist du så på planen.
Avlsplan-krysning
Avlsplan-Krysning i Storfekjøttkontrollen er et verktøy som skal deg
med å sette opp en plan for hvilke okser som brukes på hvilke hunndyr i
din besetning hvor hunndyra er mindre enn 75% raserene. I krysningsavl
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får man ekstra avlsmessig gevinst ved at man krysser dyr med stor
genetisk avstand. Avlsplanen er derfor satt opp slik at den velger
okse av en annen rase enn hunndyrets rase. Du finnen den under
Rapporter-> Avlsplan – Krysning.
Rapporten tar utgangspunkt i alle innmeldte hunndyr som har kategori
avlsdyr eller ungdyr. Pass på at de dyrene du vil ha med i avlsplanen
ikke står som diende kalv, da blir de ikke med. Krysningsavl baserer seg
på å krysse ulike raser, så dersom en ku er 50% eller mer av en rase vil
det derfor foreslås okser av en annen rase. For å forebygge kalvingsvansker hos kviger er fødselsindeks satt som standard for disse, og det
velges okse av samme rase i den grad det lar seg gjøre. Hvis en kvige
er 50% eller mer av en rase vil en okse av samme rase foreslåes, hvis
kvigen er 50/50 vil oksen med best fødselsindeks foreslåes og hvis
kvigen ikke har 50% av en rase foreslåes Angus eller Hereford okser
hvis dette er tilgjengelig. Kviger blir ikke foreslått med okser som har
en fødselsindeks som er lavere 105, uansett rase.
Innavlsrapport
Denne rapporten er et hjelpemiddel for å unngå paringer som gir
avkom av for nært beslektede dyr. Innavlsrapporten tar utgangspunkt i
alle innmeldte kuer/kviger i besetningen og alle aktive okser i okselisten. Forutsetningen for at denne rapporten fungerer er at alle dyrene er
registrert med riktig og komplett slektskap i tre ledd bakover. Dyr som
mangler informasjon om forfedre er markert med stjerne (*), og den
beregnede innavlsgraden får også en markering dersom den er usikker
på grunn av manglende informasjon i stamtavlen.

Rapporten viser hvor nært beslektet et potensielt avkom vil være hvis
kombinasjonen av ku/kvige og okse gjennomføres. Rapporten tar kun
hensyn til slektskap tre ledd bakover, men du kan øke antall genera
sjoner i søket øverst til venstre. De potensielle avkommene blir merket
med ulike farger:
– Rød: Unngå denne kombinasjonen, denne paringen/insemineringen
resulterer i avkom med uønsket høy innavlsgrad (>12,5%)
– Gul: Vurder denne kombinasjonen, denne paringen/insemineringen
resulterer i avkom med en innavlsgrad som noen mener er for høy
mens andre synes det er greit (6,3%> <12,5%)
– Hvit: Kombinasjonen er OK, denne paringen/insemineringen
resulterer i avkom med en innavlsgrad som er lav og godt innenfor
det akseptable (<6,3%)
Dersom du ønsker å se felles aner for avkommet, kan du klikke på
cellen, og det vil komme opp et popup vindu med oversikt over slektskapet og markering av eventuelle felles aner. Denne rapporten finner
du under Rapporter > Innavl

Utvikling avlsverdier
Denne rapporten viser utviklingen i avlsverdiene for din besetning de
siste 5 årene. Her kan du se hvordan avlsarbeidet ditt har slått ut på
indeksene. Denne rapporten viser kun avlsverdier for de enkelte egenskapene, samleindeksene som har kommet til de siste årene er ikke
med i denne rapporten.

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

WWW.TYR.NO
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AVLSFORSKERENS HJØRNE

Katrine Haugaard

Hvordan beregnes egentlig
avlsverdier?
– Fødselsmåned. For noen egenskaper har
det betydning når på året dyret er født, f.eks.
i forhold til om de går på beite fram til
avvenning (født på våren) vs. innefôret
(født på høsten).
– Er dyret født som tvilling. Tvillinger veier i
gjennomsnitt mindre enn enslig fødte kalver
– Alder ved veiing. Alle vektegenskapene har
et veie-intervall, og dyr veid tidlig i intervallet
veier normalt mindre enn dyr veid sent
i intervallet.
– Vekt eller målebånd. Målebånd er mindre
nøyaktig enn å veie med vekt.
– Besetning dyret er født i. Hvordan dyret
fôres og blir tatt vare på har betydning for
dyrets vekt.
Jeg har flere ganger skrevet om hvordan
avlsverdier skal tolkes, og hvorfor vektregist
reringer er viktig for beregningen. Denne
gangen ønsker jeg å forklare litt mer om
hvordan avlsverdiene beregnes, da jeg opplever at dette er noe flere lurer på.
Vi beregner per i dag avlsverdier for 10 egenskaper, som vektes sammen til fire forskjellige
indekser. For å beregne avlsverdiene trenger
man to datafiler – en med egenskapsregistreringen og alle faktorer man ønsker å korrigere
for, og en med slektskapsinformasjonen for alle
individene. Disse blir så lest inn i et dataprogram som beregner avlsverdien og sikkerheten
ved bruk av avanserte statistiske modeller kalt
BLUP (Best Unbiased Linear Predictor).
Egenskapsregistreringer
Grunnlaget for avlsverdien er altså egenskapsregistreringer (fenotypen). Vi trenger å vite hva
dyret selv og/eller nære slektninger har prestert
for å kunne beregne hvor genetisk godt dyret er.
Egenskaper registreres gjennom flere stadier
av livet. Når kalven blir født registreres kalvingsforløpet (ingen, noe eller store vansker), og
gjerne fødselsvekten. Når kalven blir avvent fra
mor så registreres avvenningsvekten, og når
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den blir ett år så registreres årsvekten.
Når dyret slaktes, så registreres slakte-egen
skapene slaktevekt, slakteklasse og fettgruppe.
Selvsagt, når dyret er slaktet så får du ikke avlet
på akkurat det dyret, men da vil dyret bidra med
viktig slakteinformasjon til foreldrene sine og
eventuelle søsken. Avkomsinformasjon er alltid
den beste informasjonen for å få en mest mulig
korrekt avlsverdi, og det er derfor avkomsgransking har vært et viktig verktøy i husdyravlen
fram til introduksjonen av genomisk seleksjon.
Korrigeringsfaktorer
For å beregne en avlsverdi trenger vi ikke bare
selve egenskapsregistreringen, vi trenger også
litt informasjon om dyret så vi kan korrigere for
faktorer som påvirker dyrets prestasjon.
Faktorer det korrigeres for er:
– Kjønn og rase på kalven. Okser veier i snitt
mer enn kyr, og de ulike rasene har ulik
gjennomsnittsvekt.
– Alder på mor. Kalver som har kvige til mor
veier gjennomsnittlig mindre enn kalver der
mor er ku.

Hvor mye det skal korrigeres for av hver faktor
beregnes i BLUP-modellen som beregner avlsverdien. Effekten av hver faktor trekkes fra,
i tillegg til at prestasjonene fra slektninger
trekkes inn, og man sitter igjen med den
forskjellen mellom dyrene som skyldes
genetikk – altså avlsverdien.
Ukorrigerte vekter vs. korrigerte vekter
I avlsverdiberegningen er det de ukorrigerte,
veide vektene som benyttes, og ikke de kor
rigerte vektene som publiseres i SFK. Hensikten
med den korrigerte vekten er å kunne sammenligne dyr i en vektgruppe når ulike forhold gjør
at den veide vekten ikke kan sammenlignes
direkte, f.eks. når dyrene er veid ved ulik alder.
Også disse korrigeres for dyrets alder ved
veiing, mors alder, og om den er tvilling, samt
at de er rasespesifikke. Men i motsetning til
i avlsverdiberegningen er disse en fast faktor
som er regnet ut og lagt inn i SFK, og opp
dateres ved behov. De korrigerte vektene kan
ikke ta hensyn til effekten av besetning, og tar
heller ikke hensyn til dyrets avstamning og
genetikk og sier lite om dyrets genetiske
potensiale.

Limousin – fra gras til biff!
Limousin skal gi både trivsel og god økonomi for bonden.
Derfor har Norsk limousin gjort et systematisk arbeid for å produsere
funksjonelle dyr med godt lynne, god produksjon og gode moregenskaper.
Velg god økonomi, velg trivsel, velg en vinner!
72195 Kaptein av Viersdalen
• Full french allroundokse
• Solid tilvekst
• Fine fødselsforløp
• Flott eksteriør
• Godt lynne
• God slakteklasse
• Lite fett

Foto: Jan Arve Kristiansen, Geno

72196 Klaudius P av Utgårdstrøen

72176 Junior av Steinvik

• Kollet allroundokse
• Høyt grovfôropptak og god fôrutnyttelse
• Jevnt gode produksjonsegenskaper
• Meget god på døtres kalvingsevne
• Gir middels fødselsvekter

• Full french lettkalver med enkle fødselsforløp
• Gode produksjonsegenskaper
• Meget flott eksteriør fra testen på staur
• God på døtres kalvingsevne
• God fôrutnytting

Eliteokser må forhåndsbestilles på tlf. 950 20 600.
Inseminør har alltid en limousin ungokse på dunken.
Les mer om limousin på limousin.tyr.no
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Et skritt nærmere Genomisk
Seleksjon i norsk kjøttfeavl
Tekst: Solvei Cottis Hoff, avlskonsulent, TYR

For å kunne ta i bruk genomisk seleksjon i avlsarbeidet må avlsdyrene
genotypes. Det vil si at DNA blir analysert med en SNP-chip som leser
av flere tusen punkter (SNP-er). TYR har i 2020 inngått avtale med et
laboratorium i Skottland om å analysere Norsk kjøttfe med en 50K
SNP-chip. Det vil si at om lag 50 000 SNP-punkter på DNAet blir lest,
og man sier at dyret er genotypet. Til sammenligning er det ikke behov
for mer enn 200 SNP-punkter ved en SNP-avstamningskontroll, eller
12 mikrosatelitter ved en tradisjonell avstamningskontroll.
Dobbelt løp for avstamningskontroll
Hittil har avstamningskontrollen på norsk kjøttfe blitt utført med
mikrosatelitter. Internasjonalt ser vi at mange er i ferd med å gå over
til genotyping istedenfor og det er der det meste av utvikling skjer.
Dessverre er det slik at det ikke er noen sammenheng mellom av
stamningskontroll med mikrosatelitter og avstamningskontroll ved
SNP-er. I en periode vil derfor alle dyr bli avstamningskontrollert med
begge metoder, så de kan kontrolleres både mot sine foreldre og mot
sine fremtidige avkom.
Fremtidige genomiske avlsverdier
For å oppnå akseptabel sikkerhet på avlsarbeidet er det helt avgjørende
med stort nok tallgrunnlag. Det er derfor vurdert dithen at de seks
rasene som det beregnes avlsverdier på per i dag er de som det er
aktuelt å beregne genomiske avlsverdier for. De fire andre rasene har
verken store nok populasjoner eller mange nok vektregistreringer til
å kunne beregne avlsverdier.
For å beregne genomiske avlsverdier trenger man flere tusen
genotypede dyr, og aller helst dyr med registeringer på de egenskapene
vi er interessert i (f.eks. vektregistreringer). For å komme raskest mulig
til neste skritt mot genomisk seleksjon i norsk kjøttfeavl blir nå alle
Charolais, Limousin, Angus, Hereford, Simmental og Tiroler Grauvieh
genotypet når de bestiller avstamningskontroll. På den måten vil etter
hvert alle stambokførte individer være genotypet.
I tillegg kan selvsagt ikke-stambokførbare individer av de seks
rasene med avslverdier også bestille genotyping. Jo flere dyr som er
genotypet, jo bedre er det for avlsarbeidet. Alle dyr som er 75 % rase
rene er med i tallgrunnlaget for avlsverdiberegningen og de vil få
genomiske avslverdier når det er klart!
Gentester er inkludert
Inkludert i de 50 000 SNP-punktene er det også mulig å lese av dyrets
genstatus for kollethet og andre kjente mutasjoner som for eksempel
Ataksi eller Hypotrikose. Det betyr at alle dyr av de seks rasene med
avlsverdier som bestiller avstamningskontroll og genotyping også automatisk blir testet for kollethet og uønskede genvarianter som vi kjenner
til. Resultatet på gentestene blir publisert i Storfekjøttkontrollen som
individinformasjon (individkort, stambokbevis, helseattest etc.).
Siden avstamningskontroll og gentester nå utføres i samme operasjon vil ikke lenger gentest være en egen bestilling i Storfekjøttkontrollen, men heller en del av bestillingen for avstamningskontroll.
Slik ser første bestillingsvindu for avstamningskontroll
for raser uten avlsverdier. Når du trykker på et av valgene
kommer du videre til selve bestillingsvinduet.
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Slik ser bestillingen av avstamningskontroll ut for Angus, Charolais,
Limousin, Simmental, Hereford og Tiroler Grauvieh. Hvis du ønsker
å bestille gentester og genotyping på et ikke-stambokførbart dyr kan
du fjerne haken ved stambokføring før du bestiller.

To valg for raser uten avlsverdier
For rasene det ikke beregnes avlsverdier for er veien til genomisk
seleksjon såpass lang at det ikke er hensiktsmessig å genotype på
en chip som leser så mange som 50 000 SNP-punkter. Derimot er
det ønskelig å gå over til avstamningskontroll basert på SNP-punkter
istedenfor mikrosatelitter. Disse dyrene vil derfor få lest av 200
SNP-punkter for kontroll av avstamning.
Gentester er ikke inkludert i disse 200 SNP-punktene, så ved bestilling
vil man få to valg. Man kan enten bestille bare avstamningskontroll, hvor
det kun er de 200 SNP-punktene som leses. Eller man kan bestille avstamningskontroll + gentester, da vil dyret bli analysert med 50K-chipen
og 50 000 SNP-punkter inkludert gentester vil bli avlest. Vi forventer å få
til en prisdifferensiering på de to valgmulighetene for raser uten avlsverdier avhengig av om dyret skal genotypes eller bare avstamningskontrolleres. Prisen for avstamningskontroll pluss genotyping og gentester blir
trolig på samme nivå som avstamningskontrollen er i dag selv om man
får med mye ekstra informasjon. Det er svært gledelig! Vi er i for
handlinger med de ulike aktørene for å fastsette endelig pris.
Informasjon om prisendringer vil bli kommunisert når det er klart.

MIROBOT 4WD
skaper ALLE typer gjødsel – fra slurry til halmblandet.
Den eneste skraperoboten / gjødselskrapen
på markedet som takler norske kaldfjøs.
Enkel montasje – kan tilpasses
i eksisterende bygg og nybygg.
Utprøvd i hele Norge med gode referanser.
Miroboten finnes i flere modeller og vi fører
hele sortimentet til Miro – spesialist
på gjødselhåndtering gjennom 50 år.

SEPARATOR ER LØSNINGEN!
Fås som stasjonær innendørs løsning
eller mobil med stor kapasitet for flere fjøs.
Øk lagringskapasiteten din med 25 – 35%,
avhengig av gjødseltype.
Bedre agronomien og forhindre sporer.
Unngå omrøring.
Doble kapasitet på slangespreder.
Separator fra SEPCOM gir deg mange agronomiske
og driftsmessige fortrinn, det er rimeligere
enn å bygge nytt lager og det gir økonomisk gevinst
ved spart utkjøring og bedret gjødselutnyttelse.
Passer på alle typer gjødsel
med priser fra 220.000,- eks. mva ferdig montert.
Ta kontakt med Birger Bull hos Bjørnars Auto AS
– sjekk facebook: Miro Norge eller nettside

Birger B Bull – hovedimportør for SEPCOM i Norge
Telefon 970 87 998
bjornar@bjornarsauto.no
www.bjornarsauto.no
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STYREMEDLEMMETS PLASS

Per Ivar Laumann

Mitt navn er Per Ivar Laumann
Født og oppvokst på Løkta
i Dønna kommune på
Helgelandskysten, er 60 år
og har tre barn.
Driver gården Leiknesbø
østre, på Bognes i Hamarøy
i Nordland. Som også
drives som Bognes Angus
Tok agronomutdannelsen
på Kleiva landbruksskole
på Sortland i 1978 – 1980.
Etter landbruksskolen startet jeg gårdsdrifta
her på Bognes, som den gang var et lite
småbruk som hadde ligget brakk i 15 år. Både
hus og fjøs var bygd på slutten av 50 tallet og
ca. 20 da jord som var delvis dyrket. Startet
i det små med noen sauer og jobb på det
lokale fiskebruket. Gården hadde mye jord
som kunne dyrkes, både myr og fastmark
med mye stein, men arbeidslysten var stor
da man var ung.
I 1985 ble fjøsen utbygd med 200 m2 til
140 vinterfôra sau, jorda ble dyrket litt etter litt.
I 1996 ble nytt våningshus bygd. Sauehold og
skogsdrift var hovednæring frem til i 2005,
da var rovdyrtapene kommet over 50 % av
lammene. Da var valget enten å avslutte
gårdsdrifta eller legge om til noe annet. Fire
Aberdeen Angus-kyr var allerede innkjøpt så
valget ble enkelt. At rasen angus ble valgt kan
jeg takke Asbjørn Hansen på Senja for. Et
møte med han gjorde stort inntrykk. Samtidig
som mye beiteressurser i område og interessen tilsa denne rasen. Også troen på at et
fremtidig landbruk må baseres på egne
resursser,var avgjørende.
Sauefjøset ble ombygd til ammeku i 2005
og rommet 22 kyr med fullt oppfôring av
ungdyr. Med ammeku og tillegg av skogsdrifta
og en jobb i kommunen var ikke utbytte all
verden. Dette varte frem til i 2013, da avsluttet
min nabo gårdsdrifta og jeg fikk leie all jorda
som han disponerte. Planlegginga av nytt
tilbygg startet raskt, lån og tilskudd ble inn
vilget i Innovasjon Norge umiddelbart og
arbeidet med nytt ammekufjøs til 50 kyr startet
våren etter. I november 2014 kom de første
dyrene inn. Fjøset har i etterkant fungert som
planlagt etter min mening er den beste løs
ningen for meg. Jeg trives godt med Angusen
og den produksjonen jeg har nå.
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Bognes Angus har vært aktiv avlsbesetning
i 11 år og fostret to seminokser, Dunder av
Bognes som ble eliteokse og Napolion av
Bognes
Av andre interesser utenom landbruk er det
elgjakt og elgforvaltning som er min store
lidenskap, men også matlaging og hage betyr
mye for meg.
Men i en alder av 60 år begynner en
å merke at 40 års drift begynner å tære på
kroppen og tiden nærmer seg for at noen
andre tar over drifta og driver videre.
Min interesse for organisasjonene i landbruket har alltid vært stor, og det har vært verv
både lokalt og sentralt. Medlem av Bondelaget
har jeg vært nesten alle år, styreverv i NSG
lokalt og på fylkesplan i mange år, og fra 1997
til 2001 var jeg i sentralstyre i NSG med hovedansvar for rovdyrpolitikk.
Etter omlegginga til ammeku kom jeg fort
inn i kjøttfeavlslaget, først som medlem i
Hålogaland og senere i TYR Nordland. I 2006 og
2007 var jeg styremedlem sentralt, etter noen
år med pause og andre verv kom jeg inn i styre
i 2017 igjen og trives med mange gode venner.
Etter 40 år som bonde ser jeg fortsatt store
muligheter for et fremtidig landbruk. Med de
klimaendringene vi ser allerede nå og som
trolig fortsetter, også med den bruken av
antibiotika vi ser i mange land, vil behovet for
norsk mat bli større.
Tanker om organisasjonen TYR
For meg har TYR vært og er den eneste
organisasjon som snakker ammekua si sak.
Det har tatt mange år å få produksjonen
anerkjent som egen produksjon. Heldigvis er
vi kommet inn i det gode selskap blant alle
andre landbruksorganisasjoner, men vi står
ovenfor mange utfordringer som må løses.

Miljø er en stor utfordring. Her tenker jeg
at tiden arbeider for oss, de fleste skjønner at
det er ikke drøvtyggerne som har forurenset
verden og vi trenger dem for å skaffe verden
nok mat. Vi må bare jobbe videre og få frem
bedre fakta.
Avl er noe de fleste er opptatt av og som
engasjerer. Tanker jeg gjør er at organisa
sjonen må være villig til å gjøre endringer
i avlsarbeidet for å utnytte forskningen som
kommer med nyheter. Å henge ved det gamle
for slik har det vært, vil bare hale ut tiden for
oss. Mye er allerede gjort når semindosen er
lagt inn, etter det er det enkelt å plukke
kandidater til neste generasjon på Staur.
Kanskje blir det en dag slik at TYR henvender
seg til deg om at din okse er tatt ut til neste
testomgang.
TYR har mange oppgaver foran seg og
hvordan løses disse til beste for medlem
mene. I dagens landbruk har de fleste nok
med arbeidet på gården, men skal vi komme
videre for å bedre hverdagen må alle ta i et
tak. Vi må få medlemmene til å engasjere seg
i organisasjons arbeid, det nytter ikke å sitte
hjemme å sutre for dårlige vilkår. Jeg tror noe
av det viktigste er å få aktive ammekuprodusenter med i alle landbruksorganisasjoner for
å snakke TYR si sak.
Innad i egen organisasjon har vi utford
ringer. Hvordan organiserer vi oss for å kunne
gi et godt tilbud til våre medlemmer. Jeg har
mange ganger tenkt tanken om mindre
lokallag under et fylkeslag. I mange fylker er
det alt for store avstander til at alle møtes,
fylkeslag som tilrettelegger for lokallag som
igjen samler medlemmene burde vi få til.
Uten et sterkt TYR, ingen fremtid
for ammeku.

Alltid nytt

5år
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Doff X – Toppmodellen fra MOI AS

Lav vekt, lavt tyngdepunkt og unike kjøreegenskaper

RX-serien

Fokus på vektfordeling og marktrykk

Skreddersy din vogn på www.moi.no – Førsesongsalg fram til 31.12.2020
MOI AS har agenturet for
CRI-MAN miksere, pumper
og separatorer i Norge.

Ta gjerne kontakt med EuroPRO sine selgere
www.europro.no post@europro.no telefon 51 11 01 24
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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

Vi realiserer
dine drømmer

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

ENERETT
FOR
NORGE

For ekstreme oppgaver,
både for rund- og
firkantballer

Den klassiske filmen
for proffesjonelle
brukere

Gir kostnadseffektiv
og tidsbesparende
innpakking

Sterkere og lengre
høyteknologiske
7 lagers filmer

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

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

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

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

SE VÅRE NYE NETTSIDER WWW.FORSENTRALEN.NO

Dyrevogner lakkert 5 til 12 meter

Kalvehytter med pallegaffelbeslag

Dyrevogner galvanisert 5 til 12 meter

Kalvehus i kraftig galvanisert
stålkonstruksjon

RILAS—www.rilas.no—mob.:
926
Stort utvalg
i dyrevogner, kalvehytter977
og 41
kalvehus!
RILAS—www.rilas.no—mob.:
41
926

RILAS e www.rilas.no
m 977 41 926 / 477 17 237

Stort utvalg dyrevogner, lakkert og galvanisert! Ta kontakt med oss for mer info!
Stort
Stortutvalg
utvalgdyrevogner,
dyrevogner,lakkert
lakkertog
oggalvanisert!
galvanisert!Ta
Takontakt
kontaktmed
medoss
ossfor
former
merinfo!
info!
E-post: post@rilas.no
E-post:
E-post:post@rilas.no
post@rilas.no
* Hydrauliske bremser
** Hydrauliske
Hydrauliskebremser
bremser
* Hydraulisk hev/senk
** Hydraulisk
Hydrauliskhev/senk
hev/senk
* 18 mm armerte gummimatter
** 18
18mm
mmarmerte
armertegummimatter
gummimatter
* Doble bakdører med lås
** Doble
Doblebakdører
bakdørermed
medlås
lås

Dør fremme
Dør
Dørfremme
fremme
Lakkering - valgfri farge
Lakkering
Lakkering--valgfri
valgfrifarge
farge
Pressing tak - valgfri farge eller ståltak m/kondensbelegg
Pressing
Pressingtak
tak--valgfri
valgfrifarge
fargeeller
ellerståltak
ståltakm/kondensbelegg
m/kondensbelegg
LED belysning
LED
LEDbelysning
belysning

Ta kontakt med oss for mer info!
k post@rilas.no
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RASE- OG FYLKESLAG

Tekst: Inge G. kristoffersen
Norsk Hereford

Auksjon hos Kvæken osv. litt mer bildetekst

Norsk Hereford – Fremtiden er vår!
«Fremtiden er vår» er et kraftfullt statement fra styret i
Norsk Herefordforening, presentert som tekst på en marsipankake
under raselagets embryoauksjon 17. september d.å.
Norsk Herefordforening jobber aktivt med avl
og så behovet for å supplere med nytt genetisk materiale. Avlsutvalget tok tak i utford
ringen, og for å gjøre en lang historie kort
resulterte arbeidet med import av avls
materiale i form av embryoer fra avlsdyr
i Nord-Amerika. Amerika? Alt er «big over
there» – hvorfor falt valgte på avlsdyr fra
Canada?
Den Canadiske Herefordforeningen sier at
Hereford produserer mer kalv for pengene.
På sine sider forteller de at «disse nøysomme
dyrene» med moderat størrelse trenger mindre
vedlikehold, er mer fruktbare og produserer
forholdsvis større kalv. Hereford-kuas mors
evner gir sterke kalver, og individer med godt
lynne. Moderat størrelse og gode morsevner
ble avgjørende for valg av canadisk avls
materialer.
Embryoene ble lagt inn i 30 vertsmødre, og
frem til auksjonen var det 19 kviger som ble
bekreftet drektig. Auksjonen ble gjennomført
med en kombinasjon av oppmøte og telefon,
utropspris på kvigene var kr 36 000,-. Det mest
ettertraktede embryoet (kviga) gikk for
kr 62 000,-.
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En meget vellykket Hereford-auksjon
oppe hos Håkon Marius Kvæken på Løten,
og gjennomsnittsprisen på de 19 dyrene ble
kr 46 000,-.
Verdenskonferansen Hereford 2020
I mars d.å., da Covid-19 tok kvelertak på
verden, var Norsk Herefordforening representert på den årlige Verdenskonferansen for
Hereford 2020 i Queenstown, New Zeeland.
New Zealand hadde som Australia hatt en
hard tørkesommer, men Hereford-dyrene
hadde klart seg imponerende godt på de brune
markedene. Vi kan trekke paralleller til vår
tørkesommer i 1988, hvor våre Hereford-dyr
også klarte seg godt.
En annen observasjon var at Hereford var
meget populær i krysning med melkerasene.
New Zealand eksporterer som kjent 95 %
av sin storfekjøttproduksjon på verdens
markedet.
Avl var også en av temaene på konferansen. Den norske delegasjonen oppfattet at det
var ønsker og drømmer blant deltakerne om
å lage en global standard for avlsverdier for
Hereford.

«Fremtiden er vår»
Norsk Herefordforeningen fremhever rasen
som robust, rolig og en enestående ressurs
utnytter. Høyt grovfôropptak og fôrutnyttelse,
gir dyr med lav overvintringskostnad. Rasen
er ikke kresen og egner seg supert til beiting
både i utmark og gjengrodde kulturlandskap.
At rasen har gode bein og klauver er heller
ikke en ulempe når man skal unytte beiteressursene. I et økonomisk perspektiv hjelper det
også at Hereford-rasen har lavest kalvedødlighet blant konkurrerende kjøttferaser ved
registering 200 dager.
At fremtiden er Norsk Hereford kan man vel
ikke betvile. Vi gleder oss til fremtiden, gode
kalver som kan vokse seg til å bli flotte avlsdyr
for fremtiden.
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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

FISKÅ MØLLE
ROGALAND
Tlf. 51 74 33 00

FISKÅ MØLLE
ETNE
Tlf. 53 77 13 77

FISKÅ MØLLE
TRØNDELAG
Tlf. 73 85 90 60

•
•
•
•

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
FLISA
Tlf. 62 95 54 44

FISKÅ MØLLE
LØTEN
Tlf: 62 50 89 89

FISKÅ
ØSTMØLLENE
Tlf. 69 81 49 40

www.fiska.no

KVALITETSPRODUKTER TIL

LANDBRUKET

Alt innen storfeinnredning – vi lager etter mål

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

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

WWW.TYR.NO
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«Ferske» ammekubønder sine
erfaringer på godt og vondt
Betraktninger fra gården Søndre Ballangrud i Lunner i Hadeland.
Drivere av gården: Ole Stenerud og Aino Marja Negaard.
Drifta på gården: Eier 200 da dyrket mark, 660
da skog, ca. 50 da beite hjemme på gården,
ca. 50 da beite lenger unna (inngjerdet beite
med skog og eng). Leier: 80 da dyrket mark og
ca. 50 da beite (som er sammenhengende
med 50 våres). Vi har ikke dyr på utmarksbeite.
Det er enklere å ha dem hjemme.
30 mjølkekuer og oppfôring av okser,
2007 – 2015. Ammeku (30 mordyr) og opp
fôring av okser fra 2016. Vi kjøper også inn
oksekalver til oppfôring, innimellom. Ellers eier
jeg 1490 da skog på Finnskogen.
Ole er fra gården (mjølkeproduksjon).
Jeg (Aino) er fra en gård (mjølkeproduksjon)
i Finnskogen.
Ole tok over gården i 1998. Jeg med to døtre,
flyttet inn på gården i 2004. Sammen har vi fått
to unger, sønn og datter.
Vi drev med mjølkeproduksjon til og med
2015.
Gromkua Gulla
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Vi begynte å planlegge å gå over til ammeku
i 2014, selv om vi allerede hadde inseminert to
kuer (NRF) med Charolais i 2009. I 2010 ble
den første ammekua født på gården. Hennes
navn ble Gulla. Hun levde til i sommer i år.
Dessverre ble hun akutt sjuk på beite, og
måtte nødslaktes. Det var sjefskua og gromkua vår. Hun fikk dessverre mest oksekalver.
Heldigvis har vi noen etterkommere etter
henne.
Så tilbake til valget av å gå over til ammekuproduksjon. I 2015 inseminerte vi ni mjølkekuer
(åtte NRF og en mjølkesimmental) med charolais. Vi solgte en del kuer til liv, og resten til
slakt. Kjøpte inn tre drektige krysningskviger, ni
krysningskviger og seks charolaiskviger.
I februar i 2016 kalvet de første. Det året hadde
vi 13 kalvinger, men mistet ei ku i mjølkefeber,
og ei ku ble trespenet pga. jurbetennelse. Vi
kjøpte også vår første avlsokse den våren. En
rolig og fin charolaisokse. Vi har to kalvings
puljer i året, vår og høst. Så vi har både avlsokse
og inseminering. Høstkalverne er inseminert.
Året 2017 var læringskurven meget bratt – et
veldig tøft år med noe kalvingsvansker. Slappe
kalver, kalver som døde eller måtte avlives.
Mødre med dårlig lynne og mødre som avviste
kalver. Ei ku som måtte nødslaktes under fødsel,
og ei ku som bare døde. 24 kalvinger.

Da bestemte vi oss for å prøve å inseminere
høstkalverne med simmental. For å se hvilken
påvirkning det hadde på kalvene. For vi hadde to
simmentalkrysninger, som fikk spreke kalver.
Året 2018 – 25 kalvinger
Vi hadde gjort tiltak. Gitt kuene mineralpulver
(det er lite selen i jorda på Hadeland), og
slaktet kuer med dårlig lynne. Men fortsatt ble
det født noen slappe kalver. Det rare var at
kalvene som hadde simmental som far, var
raskt oppe etter fødsel. «Bare» to kalver som
døde. Ellers var det tøft med tørkesommeren.
Vi hadde heldigvis rundballer på lager fra før,
så vi kjøpte bare ammoniakkbehandlet halm
den vinteren. Vi solgte avlsoksen til slakt, for
beina hans begynte å bli vonde. Da valgte vi
å kjøpe en simmentalokse. Det er også en
rolig og fin okse.
Året 2019 – 21 kalvinger
Da merket vi ettervirkninger fra tørkesom
meren. Dårligere avlinger. Kjøpte også halm
den vinteren. Hadde en keisersnitt på kvige. En
kalv var dødfødt. En kalv (tvilling) ble avlivet.
Den var tydelig hjerneskadet etter baklengsfødsel. Jeg var også uheldig og falt av hest og
fikk brudd i ryggen. Men, vi klarte oss, med god
hjelp av våre to unger på 12 og 14 år.

SPESIALIST I LANDSKAPSPLEIE!
Tekst: Aino Marja Negaard
Styremedlem i TYR Innlandet

Året i år – 2020
Per i dag har vi 26 kalvinger og venter to i november. Og har
foreløpig «bare» mistet en kalv. For vi fikk en hissig e-coliutbrudd i
fjøset i juni. Det var veldig varmt da. Da var det konsentrert kalving.
Det kom ti stykker i løpet av kort tid. Vi sondefôret kalver kontinuerlig i tre uker! Av ti ble sju sjuke og en av de døde. Ellers har alle
kalver vært spreke ved fødsel. Det var en kalving som vi trengte
hjelp av dyrlegen og to som trengte hjelp av oss under kalving.
I år var jeg også uheldig. Jeg snublet i skogen og fikk brudd i
armen (gipset arm i skrivende stund). Vi har flinke ungdommer
i hus som hjelper mor og far.
Slakteoppgjøret av oksene blir bedre for hvert år. Men økonomien
i ammekuproduksjonen burde ha vært mye bedre! Vi klarer ikke å leve
bare av gården, så Ole kjører dyretransport i tillegg. Men fortsatt er
det stram økonomi og vi håper virkelig at det blir bedre tider.
Det positive for meg i dette – jeg trives i yrket mitt som bonde og
få se de fine kalvene som blir født. For det er ingen selvfølge at det
går bra. Føle takknemlighet for alt som går bra. Se dyra ute på beite
om sommeren. Ku og kalv som har harmoni. Gjøre alt en kan for at
dyra har det best mulig den tiden de lever. For innimellom får en
tanker om; hvorfor i all verden gidder jeg å drive med dette?
Da minner jeg meg sjøl på disse positive tingene.
For ingenting av dette kommer gratis. Det koster.
Blod, svette, tårer og penger.

PROFESJONELLE BEITEPUSSERE
OG KANTKLIPPERE
KAMPANJE
Avrundet og praktisk design gir
høy kapasitet og driftsikkerhet.
Patentert motstål samt spiralrotor
som gir konstant oppkutting.
Markedets største sortiment av
beitepussere & kantklippere.

REFERANSER OVER HELE LANDET

IMPORTØR

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

SE VÅRE NYE NETTSIDER WWW.FORSENTRALEN.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

RASE- OG FYLKESLAG

TYR Vestfold

Blond på beite hos Kåre anders Ingeborgrud.
TYR Vestfold ønsker å benytte denne anledningen til å fortelle litt om hvordan vi jobber
i TYR Vestfold og samtidig gi et inntrykk av
hvordan ammekubonden i Vestfold driver og
hvilke utfordringer som er aktuelle i hverdagen
som ammekubonde, i vårt område.
Året i år er som for alle andre, blitt noe
utenom det vanlige, og har selvfølgelig ført
til at det har vært mindre aktivitet enn vanlig.
Normalt sett arrangerer vi tre sosiale sam
linger i året. Av disse er det gjerne et par
gårdsbesøk, der vertskapet forteller litt om
drifta si, etterfulgt av omvisning og mat.
Sommerarrangement
Sommerarrangementet vårt har vært et
populært arrangement, noen ganger med over
100 deltakere medregnet smått og stort. Vi
legger opp til at dette skal være et familie
arrangement, og alle generasjoner er hjertelig
velkomne. På grillen er det selvfølgelig storfekjøtt, men det har også vært andre smaker
innom. Vi må berømme Nortura for å stille
med gode råvarer år etter år.
Selv om gamle Vestfold fylke er av de
områdene med færrest ammekyr i landet, har
det også i Vestfold blitt bygget flere nye og
spennende bygg og både medlemsmassen og
miljøet som sådan, bærer preg av man har en
ganske stor andel yngre, engasjerte og ikke
minst dyktige og faglig sterke produsenter.
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Sosialt nettverk er viktig i en tidvis ensom
hverdag som bonde og Tyr Vestfold startet for
noen år tilbake opp et prosjekt med studiering
der hensikten var å kunne skape et sosialt
treffpunkt for ammekubonden, samtidig som
man kunne dra faglig nytte fra hverandres
kunnskap og erfaringer. Dette viste seg etter
hvert å bli et populært prosjekt. Ikke bare har
vi en relativt ung og engasjert medlems
masse, men det er også en god fordeling
mellom kvinner og menn blant våre aktive
drivere. Dette førte til at vi endte opp med to
studieringer, en for damene og en for herrene,
der damenes nok er den største. Årsaken til
denne inndelingen var i stor grad at oppslutningen og interessen var så stor at vi fant det
hensiktsmessig å dele opp i to grupper.
Samlingene har vært preget av mengder med
nyttig utveksling av praktiske erfaringer, mye
humor, hyggelig selskap og en viktig «ventil» i
hverdagen ved behov. Så hvis du bor i Vestfold, og ønsker å delta på dette, ta kontakt
med styret.
Året 2020
Men tilbake til året i år, og fortsettelsen av det,
så håper vi at vi kan arrangere et kurs i
storfekjøttkontrollen i løpet av høsten. Dia
logen med kursholdere fra Nortura er i gang,
og vi ser fram til en lærerik kveld, med en
oppfølgingskveld etter nyttår. Vi ønsker å ha

fokus på de som ikke har brukt storfekjøttkontrollen så veldig mye, da dette jo er et veldig
godt verktøy å benytte i drifta. Vestfold har
landets beste oppslutning om storfekjøtt
kontrollen, hele 88 % av besetningene er med.
Dette gjør at vi føler det svært nyttig å utvide
kunnskapen om dette verktøyet for våre
medlemmer.
Vestfold
Som sagt tidligere, Vestfold er et lite, og ligger
også nærmest på bunn når det gjelder antall
besetninger med ammekuer, bare «slått» av
de to nordligste fylkene. Tall fra 2019 viser
3252 ammekuer fordelt på 130 besetninger
i Vestfold, som gir en gjennomsnittlig besetningsstørrelse på 25 dyr.
I Vestfold er det lite utmarksbeite, bare
noen få hundre mordyr går på det som de
fleste vil kalle typisk utmarksbeite. Det som er
mer vanlig i Vestfold er ammekuer som beiter
i ravinedaler og på innmarksbeiter som ikke er
egnet til vanlig jordbruksdrift. Mye av ravinedalene gir relativt små beiter, men beitekvaliteten kan være god med korrekt beiting.
Det blir jo ofte løftet frem at Vestfold er et
kornområde. Dette er absolutt riktig, Mye av
arealet i Vestfold er veldig godt. Faktisk er
rundt 90 % av jorda i Vestfold egnet til korn,
poteter eller grønnsaker. Men det finnes
fortsatt mye areal som ikke er egnet til annet

Tekst: Thomas Pettersen
TYR Vestfold

enn gras. Dette være seg at arealene er små,
bløte, bratte eller lignende. Faktisk er det over
40 000 mål som er i denne kategorien. Disse
blir brukt til grovfôrproduksjon både til sau og
ammeku. Vi skal ikke legge skjul på at det
finnes noe grasproduksjon på arealer som er
av det som blir regnet som kornjord, men
dette er oftest på gårder som har drevet med
storfe i generasjoner. Flere steder bytter
bønder jord seg imellom, slik at gras inngår
i vekstskiftet, noe som er positivt i en ellers
ensidig kornproduksjon.
Tilgangen på alternative fôrmidler er høy.
Mange bruker både frøhøy og luta halm til fôr
gjennom vinteren. Dette har vært praktisert
lenge, men spesielt etter tørkesommeren
2018 ble dette veldig aktuelt for flere. Det
dyrkes mye frøeng her i området. Noen sorter
gir muligheten til å ta en ekstra grovforslått
etter frøtresking, men for de fleste sorter så er
frøhøyet som den enga gir, forverdien som
kan benyttes til dyrefôr.
Det blir fora mye med utsorterte poteter og
gulrøtter, samt annet avskjær og avfall fra
foredlingsbedrifter. I tillegg så bruker mange
rester fra frukt og grøntproduksjonen. Dette
fører til at mye av næringsopptaket kommer
fra produkter som gjerne er avfall for andre,
som igjen er et godt klimatiltak.
Det finnes eksempler på store besetninger,
med godt over 100 kalvinger i året, som ikke
bruker vanlig grasballer til mordyra i det hele
tatt, samtidig som disse dyra kun beiter i
kulturbeiter hele sommeren. Dette sier litt om
verdien av de alternative formidlene som blir
brukt, og hvilke ressurser som ville gått til
spille om det ikke var for ammekuas tilstedeværelse i det som blir betegnet som korn
områdene.
Det blir ofte lagt vekt på de fine bildene
ku-kalv som beiter gir til befolkningen. Det
jobbes jo også for et eget tilskudd til nettopp

TYR-magasinet var i fjor på besøk hos tidligere leder i TYR Vestfold – Silje Ecdahl. Hun skrøt veldig
av «dameklubben» og kunne fortelle at utenom fagstoff så var dette også en «litt hellig kveld» i
forhold til det sosiale. «Vi serverer god mat og ofte godt drikke, ser på dyr og fjøs og diskuterer alt
mulig.» Hun kunne dessuten fortelle at i damegruppa er det med både ferske bønder, kunnskaps
rike erfarne bønder og ett par veterinærer. TYR-magasinet synes dette er et utrolig flott opplegg
og anbefaler selvsagt andre fylkeslag om å etablere noe tilsvarende.

dette, noe TYR står i bresjen for. Dette er en
ting som også kommer til sin rett i Vestfold.
Vestfold har flere av de største hyttekom
munene i landet, med over 14000 fritids
eiendommer. Dette gir oss en unik mulighet
til å vise frem den fine næringa vår, og det
unike kulturlandskapet som også finnes her
i området

Til slutt vil vi ønske dere velkommen til
Vestfold, enten på et gårdsbesøk, eller som
turist i eget land. Ta gjerne kontakt med oss
hvis det skulle være noen ønsker.
Kuhilsen fra TYR Vestfold

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

%
-1E0
L PALL

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

WWW.TYR.NO
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«Norwegian Airways»
Til høsten starter forskningsprosjektet «Norwegian
Airways». Prosjektet ønsker å oppnå økt bærekraft
og dyrevelferd i storfenæringen ved reduksjon av
luftveissykdom og bruk av antimikrobielle midler.
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Veterinær
instituttet, NMBU Veterinærhøgskolen og
næringspartnerne Animalia, Tine og Geno.
Av Thea B. Blystad Klem, forsker, veterinær og fagansvarlig for drøvtyggere.
Seksjon for husdyr, vilt og velferd. Veterinærinstituttet

Luftveissykdom hos storfe er et stort problem i hele verden. Det forår
sakes vanligvis av virus og/eller bakterier og er vanligste årsak til
antibiotikabruk hos kalv. Det er lite kjent hvor smittsomme de bakterielle
infeksjonene er mellom dyr og hvilken betydning ulike gener hos bak
teriene har for utvikling av sykdom. I Norge er det anbefalt å behandle
lungebetennelse med smalspektret penicillin, men i hovedsak brukes
bredspektret antibiotika ved infeksjoner hos kalv. Det trengs bedre
bakgrunnsdokumentasjon for å vite hvilket agenspanorama vi har og
hva som er riktig behandling. Norwegian Airways vil undersøke forekomsten av bakterier som gir lungebetennelse hos kalv fra norske
kjøttfe- og melkekubesetninger og kartlegge bakterienes antimikrobielle
resistensmønster og sykdomsfremkallende egenskaper. Ulike metoder
for prøveuttak vil bli sammenliknet for å identifisere en metode som er
enkel å utføre i felt samtidig som den gir prøver av god kvalitet for
videre diagnostikk. Bakterienes smittedynamikk vil bli undersøkt med en
matematisk smittemodell. Prosjektet vil også studere forekomsten av
Mycoplasma bovis, som er en bakterie som er utbredt i hele verden.
Infeksjon med M. bovis kan ikke behandles med penicillin og det
registreres en økende forekomst av antibiotikaresistens. Det er gjort få
undersøkelser om forekomsten i Norge, men den er hittil aldri påvist.
Prosjektet vil bidra til reduksjon, forebygging og korrekt behandling av
lungebetennelse hos kalv ved økt kunnskap om forekomsten av sykdomsfremkallende bakterier og deres resistensmønster. Økt forståelse
av sykdomsutvikling og smittespredning vil også bidra til dette. Bedre
kunnskap om prøveuttak fra luftveier vil tilrettelegge for økt bruk av
laboratoriediagnostikk og dermed også føre til redusert og korrekt bruk
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av antibiotika. Prosjektet vil i tillegg øke årvåkenheten og kunnskapen
om diagnostikk og forekomst av M. bovis, noe som er grunnleggende
for håndtering av risikoen for introduksjon til Norge.

Utenlandske samarbeidspartnere
Mississippi State University, Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)
og Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

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

Her er stolpen som løser
problemet med rust

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

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

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 Dragly
Tøråskvernvegen 210
2435 Braskereidfoss
Telefon: 405 40 090
E-post: jt@dragly.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

WWW.TYR.NO
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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

