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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
hjgrjotheim@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

Øyvind Nordrum, tlf: 970 06 116
ynordrum@gmail.com

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

Vedlagt dette bladet finner du årsmøte
innkallinga, også denne gangen vil TYRs
årsmøte arrangeres digitalt. Jeg synes det
er synd at vi ikke kan møtes ansikt til ansikt,
men med all den usikkerheten som råder
rundt korona og smittesituasjonen, ser vi at
det er best å gjøre det på denne måten.
Dessverre har styret også sett det som
nødvendig at okseauksjonen 2021 blir
digital. Det var mye bra med hvordan den
digitale auksjonen ble gjennomført i 2020,
og nå har vi tid til å forberede oss slik at det
blir enda bedre i år. Budfrist for siste bud er
blant annet noe vi vil endre i forhold til i fjor.
Vi håper alle våre medlemmer vil stille opp
slik at dette blir en god auksjon uansett.
Men i 2022 håper vi at vi igjen kan få møtes
på Staur til kjøttfefolkets store festdag.
Det skjer stadig mye i en organisasjon som
TYR av både store og små ting, og alt som
skjer har betydning for en eller flere som er
opptatt av storfekjøttproduksjon med basis
i norske ressurser. Som styreleder er jeg
innforstått med at noen avgjørelser kan være
vanskelige å akseptere for noen. Jeg har tro
på at kommunikasjon er vesentlig. Vi skal ta
de gode diskusjonene og på den måten
komme til enighet om det vi mener er best
for TYR som organisasjon. Kommunikasjon
er viktig, men det er også krevende. Styret
i TYR vet dette, derfor har vi nå innført at
alle fylkes- og raselagsledere inviteres til et
teamsmøte i etterkant av styremøtene. På
disse møtene blir det gjennomgang av de
saker som har vært til behandling på styremøtet. Selvsagt vil det også være mulighet
til å stille spørsmål. Vi har allerede gjennomført et slikt møte, og det ble svært godt
mottatt. Vi har tro på at dette blir bra!

WWW.TYR.NO

Nils Andreas (30) og familien bygger
opp gårdsbruk fra «scratch» ..............10

Og at vi gjør noe riktig, er eksporten av
70203 Orovezo P av Stai et godt eksempel
på. Det er svært gledelig at franskmennene
ønsker 800 doser av denne oksen. Det er
noe hele TYR-familien og oppdretter kan
være stolte av!
Tida fremover vil preges av flere store
debatter – regjeringens forslag til klima
melding, bærekraftsmeldinga og ikke minst
jordbruksoppgjøret 2021. I fjor ble det
gjennomført såkalte forenklete forhandlinger
med lite uttelling i kroner og øre – det er ikke
mange andre grupper som har vist like stor
solidaritet som landbruket. Så i år forventer
vi fullverdige forhandlinger – og god uttelling
for den enkelte. TYR ønsker å fokusere
spesielt på beitebruk, og ku med kalv på
beite – dette er i tråd med regjeringens
klimamelding, det er bærekraftig og dyrevelferdsmessig helt riktig. Men det er en kjensgjerning at den spesialiserte storfekjøtt
produksjonen er taperen inntektsmessig.
Det viste også driftsgranskningene i jord
bruket fra Nibio. Vi må løfte inntektene i den
spesialiserte storfekjøttproduksjonen slik at
folk vil, og kan satse – det er tross alt snakk
om den eneste husdyrproduksjonen med
underdekning i Norge. Vi har mange produsenter som har satset mye. Disse må ha ei
inntekt som kan forsvare de kostnadene de
har. Vi vil ha ei inntekt på lik linje med andre
produksjoner det er naturlig å sammenligne
seg med. Vi produserer ikke mat på dugnad!
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Hilsen Erling Gresseth
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Fjøssystemer har den beste
innredningen for storfe!
I samarbeid med verdens ledende produsent av innredning til storfe,
har vi utviklet smarte løsninger som er både effektive og sikre.

Kontakt
en av våre
rådgivere!

Fjøssyste

mers port

Fjøssystemers fangfront

www.fjossystemer.no

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

Til medlemmer i TYR
Til medlemmer i TYR

Hamar 1. februar 2021
Hamar 1. februar 2021

Til medlemmer i TYR

Innkalling til årsmøte i TYR
Innkalling til årsmøte i TYR

Hamar 1. februar 2021

Årsmøte i TYR avholdes tirsdag 23. mars kl. 10.00. På grunn av den pågående pandemien og
Årsmøte i TYR
avholdes
tirsdag 23.av
mars
kl 10.00.
Påvelger
grunn vi
avogså
den pågående
pandemien
usikkerhet
omkring
gjennomføring
et fysisk
møte,
i år å gjennomføre
årsmøtet
Innkalling
til
årsmøte
i
TYR
og usikkerhet omkring gjennomføring av et fysisk møte, velger vi også i år å gjennomføre
digitalt.
årsmøtet digitalt.
Årsmøte i TYR avholdes tirsdag 23. mars kl 10.00. På grunn av den pågående pandemien
Sakliste
og usikkerhet omkring gjennomføring av et fysisk møte, velger vi også i år å gjennomføre
Sakliste
Sak
1: Godkjenning av innkalling
årsmøtet
digitalt.
Sak 2:
1: Valg
Godkjenning
av innkallingtil å signere årsmøteprotokollen
Sak
av to representanter
Sak
2:
Valg
av
to
representanter
til2020
å signere årsmøteprotokollen
SaklisteSak 3: Godkjenning av årsmelding
Sak 4:
3: Godkjenning
Godkjenning av
av regnskap
årsmelding
2020
Sak
2020
Sak 4:
1: Godkjenning
Godkjenning av
innkalling
Sak
av
regnskap
2020
Sak 5: Revisors og kontrollkomiteens rapport
Sak
av toog
representanter
til å signere
Sak 2:
5: Valg
Revisors
kontrollkomiteens
rapportårsmøteprotokollen
Sak
6:
Orientering
om
Sak
3:
Godkjenning
av arbeidsprogram
årsmelding 20202021
Sak 7:
6: Innkomne
Orienteringsaker
om arbeidsprogram 2021
Sak
Sak
4: Godkjenning
av regnskap 2020
Sak 8:
7: Valg
Innkomne saker
Sak
Sak 5: Revisors og kontrollkomiteens rapport
Sak 9:
8: Valg
Sak
av godtgjørelse
for 2021
tillitsvalgte
Sak 6: Fastsettelse
Orientering om
arbeidsprogram
Sak
9:
Fastsettelse
av
godtgjørelse
for
tillitsvalgte
Sak
Fastsettelse
av kontingent
Sak 10:
7: Innkomne
saker
Sak 10: Fastsettelse av kontingent
Sak program
8: Valg vil etter hvert bli sendt ut til deltakere i årsmøtet samt legges ut på tyr.no.
Et detaljert
Sak program
9: Fastsettelse
avhvert
godtgjørelse
tillitsvalgte
Et detaljert
vil etter
bli sendtfor
ut til
deltakere i årsmøtet samt legges ut på
tyr.no.
Sak
10:
Fastsettelse
av
kontingent
Påmelding

Årsmøtet i TYR består av utsendinger fra fylkeslag og raselag, styret i TYR og ordførere.
Et
detaljert program vil etter hvert bli sendt ut til deltakere i årsmøtet samt legges ut på
Påmelding
Øvrige
medlemmer i TYR har møte- og talerett, men ikke stemmerett.
tyr.no.
Årsmøtet i TYR består av utsendinger fra fylkeslag og raselag, styret i TYR og ordførere.
Øvrige
medlemmer
i TYR har
og talerett,
menom
ikke
stemmerett.
TYR
ønsker
tilbakemelding
framøtefylkeslag
og raselag
hvem
som er valgt til utsending(er).
Påmelding
Påmelding sendes til elihk@tyr.no eller på telefon 917 40 525 innen 1. mars. Ved påmelding ber
Årsmøtet
i TYR
består av utsendinger
fraog
fylkeslag
og raselag,
styret
i TYRtil
og ordførere.
TYR
tilbakemelding
fra fylkeslag
raselag
hvem som
er valgt
vi
omønsker
at du oppgir
navn, hvilket
fylkeslag/raselag
duom
er utsending
fra
eller om
du deltar på
Øvrige
medlemmer
i
TYR
har
møteog
talerett,
men
ikke
stemmerett.
utsending(er).
Påmelding sendes til elihk@tyr.no eller på telefon 917 40 525 innen 1.
årsmøtet
som medlem.
mars. Ved påmelding ber vi om at du oppgir navn, hvilket fylkeslag/raselag du er utsending
TYR
ønsker
tilbakemelding
fra fylkeslag
og raselag om hvem som er valgt til
fra eller
om du
deltar på årsmøtet
som medlem.
Årsmelding
utsending(er). Påmelding sendes til elihk@tyr.no eller på telefon 917 40 525 innen 1.
TYRs årsmelding sendes til alle årsmøteutsendinger og øvrige påmeldte TYR medlemmer i
mars.
Ved påmelding ber vi om at du oppgir navn, hvilket fylkeslag/raselag du er utsending
Årsmelding
forkant
av årsmøtet. I tillegg legges årsmelding ut på www.tyr.no. Øvrige medlemmer i TYR som
fra
eller
om du deltar på årsmøtet
som medlem.
TYRs
årsmelding
til bes
alle ta
årsmøteutsendinger
ogsamme
øvrige påmeldte
TYR medlemmer
ønsker årsmeldingsendes
tilsendt,
kontakt med TYR på
e-postadresse
som nevnt i
forkant
av
årsmøtet.
I
tillegg
legges
årsmelding
ut
på
www.tyr.no.
Øvrige
medlemmer
i
ovenfor.
Årsmelding
TYR som ønsker årsmelding tilsendt, bes ta kontakt med TYR på samme e-postadresse
TYRs
årsmelding
sendes til alle årsmøteutsendinger og øvrige påmeldte TYR medlemmer i
som nevnt
ovenfor.
Velkommen
til årsmøte!
forkant av årsmøtet. I tillegg legges årsmelding ut på www.tyr.no. Øvrige medlemmer i
TYR som ønsker
årsmelding tilsendt, bes ta kontakt med TYR på samme e-postadresse
Velkommen
årsmøte!
Med
vennlig til
hilsen
som nevnt ovenfor.

Med vennlig hilsen
Velkommen til årsmøte!
Jan Håvard Refsethås
MedTYR
vennlig
hilsen
Ordfører
– Storhamargata
44, N-2317 Hamar – Orgnr: 970 142 223 ORG – E-post: tyr@tyr.no –
www.tyr.no

TYR – Storhamargata 44, N-2317 Hamar – Orgnr: 970 142 223 ORG – E-post: tyr@tyr.no – www.tyr.no
TYR – Storhamargata 44, N-2317 Hamar – Orgnr: 970 142 223 ORG – E-post: tyr@tyr.no –
www.tyr.no
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TYR endelige innspill til
Jordbruksforhandlingene
På styremøtet 16. januar behandlet styret endelig innspill til Jordbruksforhandlingene.
Det har vært en bred prosess i organisasjonen der det har vært tema på Ledersamlingen,
høring i rase- og fylkeslagene før Økonomiutvalget la fram en endelig innstilling til styret.
«Ku med kalv på beite»:
• Tilskudd per ku med kalv på beite i sone 1 – 5A
kr 1000,• Tilskudd per ku med kalv på beite i sone 5B, 6 og 7 kr 1500,-

Tekst: Per-Sigve Lien, daglig leder

Som organisasjon har TYR i en årrekke påpekt konsekvensene av at
sjølforsyningsgraden av norsk storfekjøtt har vært på 80 – 85 % de
siste 20 årene. Siden 2012 har TYR satt søkelys på den rollen som
ammekua skal ha i norsk storfekjøttproduksjon.
Driftsgranskingene for 2019 viser at den gjennomsnittlige jordbruks
inntekten for et årsverk var 300 200 kroner. Av de ulike driftsformene
hadde ammeku den laveste inntekta med 163 400 kroner. Det vil si vel
halvparten av den gjennomsnittlige inntekten i landbruket. Inntekts
utviklingen for ammeku var minus 55 400 kroner fra 2018 til 2019.
Ammekunæringen må styrkes generelt, men spesielt i områdene som
ikke er egnet til å dyrke annet enn grovfôr. Det er en dramatisk nedgang i antall mordyr på Vestlandet og Nord-Norge. Det viser at ammekunæringen ikke kompenserer for nedgangen i antall mjølkekyr. Dette
har betydning for sysselsetting, grunnlag for foredlingsindustri og pleie
av kulturlandskapet.
Ku med kalv på beite er det viktigste
I dag er det store arealer som kunne blitt utnyttet bedre som beiteareal
i alle soner i tillegg til grovfôrarealet på fulldyrket mark. For å stimulere
til økt beitebruk foreslår TYR å innføre et målrettet tiltak for økt bruk av
beite, «Ku med kalv på beite». Dette kommer i tillegg til dagens beite
tilskuddsordninger.
Et slikt målrettet tiltak vil være et stimuli for å øke storfekjøttproduksjonen på norske ressurser, samtidig som økt beitebruk også er et
godt klimatiltak. Dette er TYRs viktigste krav til Jordbruksforhand
lingene 2021

Tilskuddet skal ikke gis til beite på fulldyrket areal.
Andre innspill
Driftstilskudd er et av de viktigste tilskuddene for ammekunæringen
og foreslås endret slik.
• A
 lle soner;
– 6 – 25 ammekyr kr 6000,– 26 – 50 ammekyr kr 5000,– 51 – 75 ammekyr kr 4000,TYR foreslår videre at dagens satser tilskudd husdyr ammeku øker
med kr 520,- til ny sats kr 4700,TYR er nå i startfasen for å innføre genomisk seleksjon som et av våre
avlstiltak, og det er ønske om å fjerne testavgiften til de som leverer
dyr til avlsarbeidet. Videre ønsker TYR å endre slik at TYR eier oksene
som er i test. TYR mener derfor at tilskuddet over jordbruksavtalen må
økes med minst 2 millioner kroner slik at TYR kan gjennomføre
endringene som sikrer et avlsarbeid for fellesskapet også i framtida.
TYR ber om at satsene for de ulike dyreslagene justeres slik at de i
større grad gjenspeiler arbeidstidsforbruket mellom melkeku og
ammeku beregnet til 50 %. Tyr mener derfor at tilskudd til avlønning
ammeku økes til kr 2055,-. I tillegg mener TYR det er grunnlag for
å øke maksimalsatsen for avløsning til ferie og fritid til kr 130 000,-.

Serigstad Agri AS - fra eng til fôrbrett
GP-serien

SmartLink

MP-serien

OneTouch Feeder

Automatisert fôringsløsning

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

KONGEN AV DYRETRANSPORT
Det største utvalget av solide dyrehengere til landbruket!

IFOR WILLIAMS TA510 14x7
DYREHENGER

SVÆ
PRAK RT
TISK!

Solid dyrehenger med praktiske løsninger.
Leveres med 1 eller 2 etasjer.

Totalvekt: 3500 kg
Lasteevne: 2315 kg
Egenvekt: 1185 kg

IFOR WILLIAMS TA5 10x7
DYREHENGER

Solid dyrehenger med praktiske løsninger.
Leveres med 1 eller 2 etasjer.

Totalvekt: 2700 kg
Lasteevne: 1790 kg
Egenvekt: 910 kg

Benytt originale reserve- og slitedeler!

IFOR WILLIAMS NORGE AS
Rudsvegen 9
Tlf. 623 44 141

2360 Rudshøgda
Mail. post@iwt.no

Se vårt store utvalg av dyrehengere i forskjellige størrelser på www.iwt.no

Ammekua er med!
Storfekjøtt er etterspurt av forbrukerne, og det ligger til rette for en bærekraftig
produksjon basert på norske ressurser. Derfor er ammekua med i Norges Bondelags
ferske næringspolitiske program.

Tekst: Sigrunn, Bondelaget

Den røde tråden for Norges Bondelags
politikk de neste fire årene, er bærekraftig
landbruk. Vi skal fortsatt jobbe for økt inntektsgrunnlag og muligheter for bønder i hele
landet. Det blir viktig å styrke økonomien og
mulighetene i alle produksjonene. Vi skal
bruke arealressursene over hele landet, fordi
det er en nøkkel til økt norskandel både i mat
og fôr. Vi vil satse på grønt- og kornproduksjon. Vi vil utvikle egne proteinkilder og fase
ut bruken av soya fra regnskogland innen
2030. Vi vil ha dyrevelferdsprogram for alle
produksjoner. Og ikke minst skal vi tilpasse
matproduksjonen til et klima i endring.
Foto: TYR

Ammekua passer bra inn i vårt bærekraftige
landbruk. Dyra går mye på beite, og har høy
norskandel i fôrrasjonen. Det er fortsatt en
markedsmulighet for mer storfekjøtt. Debatten
om klima og kjøttkutt kan påvirke etterspørselen
framover, produksjonsveksten må derfor være
balansert for å unngå å havne i en situasjon
med overskudd. Det er ingen tjent med.

Vi vil ta vare på eksisterende ammekuproduksjon i beite- og grasarealer over hele landet,
men videre vekst bør prioriteres i sone 5 – 7.
Vi har satt denne geografiske prioriteringa for
å forhindre nedgang av jordbruksareal og
å sikre landbruk over hele landet.

Bondelaget jobber for rammebetingelser som
gir framtidstro og utvikling hos små og
mellomstore bruk, for å hindre bruksnedgang.
Dette gjelder blant annet kriterier for tildeling
av IBU-midler, hvor vi mener det skal legges
til rette for små og mellomstore bruk og at
gårdens ressurser må ligge til grunn for
tildelingen, slik at det å få statlige innovasjonsmidler ikke betinger kapasitetsøkning.

Bønder med ammeku er blant de med dårligst inntekt per årsverk, slik NIBIOs driftsgranskinger viser (for 2019). Bondelaget
jobber for å heve også denne inntekten.
Innenfor importvernet er det rom for pris
økning, men det er ikke målpris på storfekjøtt
og prisøkninger som krever at det er mulig
å ta ut merpris i markedet gjennom Norturas
planlagte gjennomsnittlige engrospris.

Norsk matproduksjon i et klima i endring
Som matprodusenter må vi forholde oss til
krav fra politikere og ønsker fra forbrukere.
Jordbruket skal gjøre betydelige klimakutt det
neste tiåret, og dette vil berøre alle produk
sjoner. Vi har inngått en klimaavtale med
regjeringa, som staker ut veien til et mer
klimavennlig landbruk. Denne jobben starter
på hver enkelt gård, og det kan være mye å
hente på forbedret agronomi, bedre grovfôrkvalitet, og bedre håndtering av gjødselen.
Vi vil også omfavne ny teknologi og smartere
måter å jobbe. Denne våren lanseres Klima
kalkulatoren også for ammeku. Jeg opp
fordrer dere til å ta den i bruk!
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Nyhet

Nå også til
okse

Uten soya og palmefett
Formel Linnea er vårt kraftfôr helt uten
soya og palmefett. Alle blandingene i
Linnea-serien er basert på mest mulig
norske og kortreiste råvarer. Nå får du
Linnea til både mjølkeku, ammeku og okser.
Oksene i TYRs fenotypetest vil i testomgangen 2020/21 få Formel Linnea Biff.

Formel Linnea
2016: Lansering Formel Linnea
2020: Formel Linnea sortimentet
utvides:
• Formel Linnea Ekstra
• Formel Linnea Biff

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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Nils Andreas (30) og familien bygger
opp gårdsbruk fra «scratch»
Denne artikkelen

mulighetene nærmere. Men det er ikke bare
bare å få kjøpt en stor nok melkekvote.

Nils Andreas bygger for fremtida.

Da Nils Andreas (30) traff Ida Halvorsen (29)
ble drømmen om et eget gårdsbruk mer enn
bare en drøm.
Eira Tornensis har hatt en drøm om
å starte som bonde i mange år, og i mars
blir den drømmen en realitet.
Da håper han og samboer Ida at et
kaldfjøs som skal romme 40 okser står ferdig.
Selv har Nils Andreas Eira Tornensis vokst
opp på gård, og han går i dag i sin bestemors
fjøs.
– Jeg har vokst opp med det, og jeg har
også utdannet meg som landbruksagronom.
Så det har vært planen de siste fem til seks
årene, sier den framtidige kjøttprodusenten
i Kautokeino, som legger til at det var da han
traff Ida, som har samme interesse, at det
begynte å realisere seg for alvor.
– Vi fikk tomt, så begynte vi å undersøke

FAKTA

I løpet av mars håper Nils Andreas Eira Tornensis at familien
er i gang med kjøttproduksjon.

Nybrottsarbeid
Det er ikke mange bønder som starter i den
enden som Nils Andreas Eira Tornensis og
Ida Halvorsen har gjort det i dag.
De har ikke overtatt en gård, men bygger
helt nytt fra grunnen av.
Tomta som fjøset og deres nye hus bygges
på, har de selv ryddet. Det er dermed ekte
nybrottsarbeid som de har stått for den siste
tiden.
– Vi har startet opp fra bunnen av, og på
tomta hvor vi bygger har vi 100 dekar dyrket
mark og vi skal enda dyrke opp 100 dekar til.
Så til sammen med leid areal har vi cirka 350
dekar dyrket mark. Det er et nybrottsarbeid,
sier Eira Tornensis, som legger til at kommunen har vært veldig behjelpelig så langt.
– Man har jo hørt mye negativt om kommunen, men de har vært behjelpelig.
– Ser fram til å starte noe eget
Ida Halvorsen driver i dag Rema 1000 i
Kautokeino. Sammen skal de både drive
gården og dagligvarebutikken framover.
– Det er en familiebedrift, sier Halvorsen,
som sammen med sin samboer regner med
at fjøset står ferdig i mars.
– Vi ser fram til å starte noe eget. Det klør
i fingrene etter å komme i gang, selv om
byggeoppstarten kom i gang seinere enn
planlagt.
– Vi har gjort mye selv. Jeg har selv vært
byggherre, men skjønner nå hvorfor det koster
mye å ha en totalentreprenør. I perioder gikk
telefonen varm.

stod på trykk i iFinnmark 17. januar
i år, og er skrevet av Erlend Hykkerud.
TYR-magasinet vil følge opp med
en ny artikkel om det modige paret
i løpet av 2021 for å se hvordan
det går.

Lokal optimisme
Det er ikke bare Nils Andreas Eira Tornensis
og Ida Halvorsen som satser på landbruket
i Kautokeino. Jon Evald Hætta og Johnny
Hætta har også valgt å bygge nye drifts
bygninger i kommunen.
Det er blant annet fra disse bøndene at Eira
Tornensis og Halvorsen skal få oksekalver.
– Det er flere bønder ikke har plass til
oksekalver, sier Ida Halvorsen.
Nils Andreas Eira Tornensis kan også legge
til at tankene om en utvidelse av driften
allerede har begynt.
– Planen er å starte med ammeku også.
Så vi bygger for det også. Det blir et større
prosjekt enn det her, og det krever flere års
planlegging, sier den driftige bonden, som
håper at de kan starte med melkeproduksjon
en gang i framtiden, men det avhenger om
det blir mulig å kjøpe melkekvote.
– Det er lagt til rette på tunet at det skal
være plass til et melkefjøs her også.
Spiser mindre kjøtt
Forbruket av kjøtt var i fjor 51,6 kilo per
person i Norge. Dette er det laveste tallet
siden 2006. Hvert år siden 2015 har kjøttforbruket i Norge gått ned, og ikke siden 2006
spiste nordmenn i snitt mindre kjøtt enn i fjor.

TENK SIKKERHET
VED HÅNDTERING AV STORFE
TENK SIKKERHET VED HÅNDTERING
AV STORFE

behandlingsbokser og handlingssystemer!
– Bateman behandlingsbokser– Bateman
og handlingssystemer!

Behandlingsbokser
fra tilbud
kr 25.000,- Kontakt oss for et godt tilbud
Behandlingsbokser fra kr 25.000,- Kontakt
oss for et godt
VI HAR GODE PRISER
PÅ TRU-TEST VEIEUTSTYR.

Passer til alle Batemans behandlingsbokser for storfe og sau!
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VI HAR GODE PRISERBønesvegen 70, Torvastad
PÅ TRU-TEST VEIEUTSTYR.Tlf. 52 84 67 88
Passer til alle Batemans behandlingsMAN-FRE 07-17
bokser for storfe og sau!

LØRDAG 09-14

Vi har
eget
verksted og
delelager!

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

Vi har
eget
verksted og
delelager!

Det kom fram i en ny rapport fra Norsk
institutt for bioøkonomi (Nibio) som kjøtt
bransjens fag- og forskningssenter Animalia
la fram i 2020, melder Nationen.
Det er særlig forbruket av rødt kjøtt som
går ned. I fjor spiste vi i snitt 0,7 kilo mindre
rødt kjøtt enn året før, noe som er en nedgang
på 1,9 prosent.
Det samlede forbruket av kjøtt gikk ned
0,1 kilo per person i fjor.
– Årsaken til at totalforbruket ikke har gått
mer ned er at forbruket av hvitt kjøtt, spesielt
kylling, har økt de siste årene. En annen grunn
kan være at diskusjonene rundt kjøttforbruk,
miljø, klima og bærekraft kan ha påvirket
kjøttforbruket noe, sa administrerende
direktør Tor Arne Ruud i Animalia til Nationen
før rapporten ble lansert.

Tror på framtiden
Selv om konsumet av kjøtt går ned, har Nils
Andreas Eira Tornensis troen på at de norske
konsumentene vil ha flere lokale råvarer.
– Skal man bygge såpass stort som vi gjør,
må man ha troen på det. Jeg tror ikke at man
slutter å spise kjøtt, sier kjøttprodusenten,
som tror at mange har fått øynene opp for
lokalprodusert mat under koronapandemien.
– Vi håper noe positivt kommer ut av
koronaen. For andre land stengte grensene
under koronaen. Det viser at man ikke bare
kan satse på import.

De bygger fremtid i landbruket sammen Ida
Halvorsen og Nils Andreas Eira Tornensis.

SenseHub er nå samkjørt med Storfekjøttkontrollen, slik at alle dyra dine er registrert
i SenseHub ved oppstart. Alle hendelser du
senere registrerer i Storfekjøttkontrollen,
blir automatisk lagt til i SenseHub. Lettvint,
ikke sant?
Du sparer mye tid på å slippe manuell
dobbeltregistrering, og installasjonen
av SenseHub blir enda enklere!
Allerede SenseHub-bruker? Kontakt OS ID, så ordner
vi koblinga til Storfekjøttkontrollen sammen med deg!

WWW.TYR.NO
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Kjøttkontrollen er et viktig bidrag i arbeidet med mattrygghet.

Foto: Mattilsynet

Sammen om ny kjøttkontroll for
bedre kvalitet og dokumentasjon
Norsk dyrehelse er blant de beste i verden. Det gir også det beste utgangspunktet for god mattrygghet.
I 2021 vil Mattilsynet, slakteriene og du som bonde gjøre dokumentasjon av dette enda bedre.
Av Ragnhild Margit Arnesen, prosjektleder i Mattilsynet, Ola Nafstad, fagdirektør i Animalia,
Ingrid Melkild, fagsjef i Nortura og Ida Mathisen, sjefveterinær i KLF.

I 2010 kom det nye krav til hvilken informasjon som skal sendes inn om slaktedyra før
de sendes til slakt. Medisinering, restrik
sjoner på grunn av smittsomme sykdommer
og helsetilstanden hos dyra er eksempler
på slik informasjon. Samlebetegnelsen for
denne informasjonen er matkjedeinformasjon (MKI).
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En moderne kjøttkontroll
Innføringen av krav om matkjedeinformasjon
betyr et skifte fra at kjøttkontroll er en punktkontroll rett før slakting (ante-morten) og rett
etter slakting (post-mortem), til også å være
en kontroll av hele kjeden bakover i primærproduksjonen. Derfor må husdyrprodusenten,
veterinæren og slakteriet i større grad enn før

bidra. Kontrollen bakover i kjeden er basert
på dokumentasjon og deling av sentrale
opplysninger om dyrehelse og andre forhold
som kan ha betydning for mattrygghet og
dyrevelferd i besetningen og hos det enkelte
dyret som skal slaktes. Mattilsynet og
slakteribransjen har helt siden kravet om
matkjedeinformasjon kom jobbet med inn-

samling av slike data og systemer for automatisk overføring fra slakteriene og videre
til Mattilsynet.
Dyrehelseportalen gir rasjonell rapportering
Slakteriene har valgt å se behovet for matkjedinformasjon i sammenheng med andre
behov for opplysninger om helsehendelser.
Derfor etablerte kjøttbransjen, TINE og Geno
fagsystemet Dyrehelseportalen for snart 10 år
siden. Den skal blant annet sikre at helseopplysninger bare skal behøve å rapporteres en
gang og ett sted og så være tilgjengelig for
alle som har et rettmessig behov for dem.
Slakterienes plikt til å skaffe matkjedeinformasjon er et slikt rettmessig behov. En viktig
kilde til data for Dyrehelseportalen er veterinærens rapportering av diagnoser og
behandling. I tillegg får portalen informasjon
fra Mattilsynet om tidligere kjøttkontrollresultater og offentlige restriksjoner, fra KSL og fra
næringas egne fagsystemer om slakteresultater, dyrevelferdsprogrammer og sjukdomskontroll. Dette gir slakteriene mest mulig komplett
matkjedeinformasjon. Dyrehelseportalen har
bidratt til at kravet om matkjedeinformasjon
har kunnet innføres uten vesentlig merarbeid
for den enkelt produsent. Det blir likevel noen
endringer som beskrives senere i artikkelen.

Et system i verdenstoppen
Med det nye systemet for innhenting av MKI
og overføring fra slakteriene til Mattilsynet har
slakteriene fått bedre bakgrunnsinformasjon
om dyra de henter, og Mattilsynet har fått et
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Dette betyr det for deg som produsent
Som storfe-, småfe- eller svineprodusent vil
du i disse dager merke endringer når du skal
melde inn dyr til slakt. Blant annet må du ved
innmelding oppgi dersom noen av dyra har
noen avvik og hva slags form for avvik det
dreier seg om, slik at slakteriet kan ta høyde
for dette ved planlegging av transporten. Det
er ikke mulig å bytte storfeindivider etter at
fristen for MKI-rapportering er utløpt, men det
er fortsatt mulig med hastslakt som av
dyrevelferdsgrunner må slaktes raskt. Også
etter utløpt MKI-frist. Slakteriet ditt vil gi deg
nærmere informasjon om hva som blir nytt.
Sett deg nøye inn i denne informasjonen.
Veterinær sin rapporteringsløsning viktig
Produsenter som bruker veterinærer som
rapporterer diagnoser og behandling gjennom
Dyrehelseportalen, får også automatisk sikret
denne informasjonen som matkjedeinformasjon. Veterinæren kan enten bruke nettsiden
– Dyrehelseportalen.no, eller et av journal
systemene som sender opplysninger videre
til Dyrehelseportalen.
Et viktig tiltak er derfor å avtale med din
veterinær at han eller hun bruker en av disse
løsningene. Veterinæren har uansett en plikt
til å rapportere all utlevering av medisiner til
Mattilsynet. Ved at veterinær på en eller annen
måte bruker Dyrehelseportalen sikres både
matkjedeinformasjonen og rapporteringen til
Mattilsynet. Dersom veterinæren ikke bruker
Dyrehelseportalen, må du som produsent
rapportere denne informasjonen selv enten
gjennom den aktuelle husdyrkontrollen eller
selv rapportere i Dyrehelseportalen.

Egenbehandling og oppfølgende behandling
All egenbehandling av dyr, som parasitt
behandling, behandling etter avtale med
veterinær eller oppfølgende behandling, er
matkjedeinformasjon og skal dokumenteres
og rapporteres inn. Medlemmer av en husdyr
kontroll (Kukontrollen, Storfekjøttkontrollen,
Sauekontrollen eller Ingris) kan gjøre dette
i kontrollen. Produsenter som ikke er med
i kontrollen for den aktuelle produksjonen må
gjøre dette direkte på Dyrehelseportalen.no.
Portalen er åpen for alle husdyrprodusenter
og du logger deg inn med felles brukernavn
og passord i landbruket.
Nytt husdyrhold?
Er du helt ny som bonde? Har du startet opp
en helt ny buskap, eller har du bare hatt noen
få dyr av en ny art i sommerhalvåret? Mattil
synet trenger å vite om alle produksjonsdyrehold i Norge, og derfor må du registrere alle
arter du driver med så snart du er i gang.
Dersom dette har gått i glemmeboka og du
melder inn dyr til slakt, vil slakteriene nå fange
opp dette og du vil få beskjed om å registrere
deg før dyra kan slaktes. I tillegg må du fylle ut
et ekstra skjema med informasjon om dyra,
siden mye av den automatiske innhentingen
vil være mangelfull.
Mattilsynet arbeider videre med sin MAKKS,
og i løpet av 2021 vil du merke at kjøttkon
trollen rapporterer bedre tilbake om det de
ser på dine dyr som du har sendt til slakt.

For deg som husdyrprodusent betyr
kravet om matkjedeinformasjon kort
fortalt følgende:

FAKTA

Nytt system for produsenter, slakteriene
og Mattilsynet
I 2018 fikk Mattilsynet tildelt over 13 millioner
øremerkede kroner fra Digitaliseringsdirektoratet for å utvikle en digital løsning for hånd
tering av matkjedeinformasjonen. Mattilsynets «Prosjekt systemstøtte for kjøttkon
troll» har samlet Mattilsynet og slakteribransjen i et vellykket prosjekt som nå er klart for
full utrulling. Animalia har arbeidet med
videreformidling av allerede registrert informasjon, mens slakteriene har arbeidet hardt
for å legge om rutiner for datainnhenting,
innmelding og digital overføring av MKI til
Mattilsynet. Mattilsynet på sin side har
utviklet et helt nytt dataverktøy, MAKKS
(Mattilsynets KjøttKontroll System). MAKKS
skal håndtere disse dataene, og i tillegg være
et verktøy for planlegging og gjennomføring
av kjøttkontrollarbeidet.

mye bedre utgangspunkt for en risikobasert
kjøttkontroll. Resultatet av dette er først og
fremst enda bedre grunnlag for å ivareta
mattrygghet og dyrevelferd, men det er også
en mer effektiv måte å arbeide på.
Vi mener at en samlet slakteribransje
sammen med Mattilsynet har bygget det vi
er ganske sikre på er Europas, og kanskje
verdens, beste system for å sikre at slaktedyr
er friske og medisinfrie ved slakting og at
dyrevelferden blir ivaretatt ved transport og
eventuell oppstalling på slakteriet. Vi tror dette
vil være et viktig bidrag til, med enda større
tyngde, å kunne si at norsk kjøtt er helt
i toppklasse i verden.
Det nye systemet dekker dyreartene storfe,
svin, sau og geit.

– Besetningen må være registrert
i Mattilsynets dyreholdsregister for
å kunne sende dyr til slakt
– Ved innmelding av dyr må det oppgis
en del nye opplysninger
– Veterinærene du bruker må rappor
tere alle diagnoser og behandlinger
i direkte eller indirekte i Dyrehelseportalen. Er ikke det tilfelle i dag
så gå i dialog med dine veterinærer
om det.
– All egenbehandling skal rapporteres
av produsenten, enten i den aktuelle
husdyrkontrollen eller på Dyrehelseportalen.no
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TESTOMGANGEN 2022/2023

Avlskonsulent – TYR
Tekst: Julie Vaagaasar
Foto: Jan Arve Kristiansen, Geno

Prioriterte fedre
Hvilke seminokser ønsker avlsorganisasjonen å teste oksekalver etter i
testomgangen 2022 – 2023? Det
finner du en oversikt over her. Husk på
at like viktig som prioritert far, er kua
den prioriterte faren er kombinert
med. Alle produsenter som har ei
stambokført ku som er kombinert
med prioritert far kan levere kalv til
Staur, her er det muligheter for alle
med god planlegging!
Krav til mor
Oksekalven som potensielt skal inn på
test vil teoretisk sett arve like mye
genetikk fra mor som fra far. Derfor
skal man i planleggingsfasen ta en
nøye vurdering av hvilke kuer i besetningen det er aktuelt å bruke prioritert
far på. For det første må kua være
stambokført. For det andre må den
være av slektskapsmessig interesse.
Videre skal det være ei ku med godt
eksteriør, fritt klauvkort, gode kalvingsegenskaper og godt lynne. Til
slutt må avlsverdiene hennes gjenspeile de gode egenskapene som er
nevnt her. I TYR sin overordna avlsplan er kravet at fødselsindeksen er
minimum 90. Utover det er det ikke
krav til avlsverdier på mor, men det er
en absolutt fordel ved inntak at de
minimum er over snittet for rasen på
produksjon og moregenskaper. Jo
sterkere avlsverdier mor har, jo mer
aktuell blir oksekalven.
Oksekatalogen
Oversikten over prioriterte fedre står
på første side for hver rase i okse
katalogen. Den er ment som et
hjelpemiddel i avlsplanleggingen hvis
man ønsker å melde på okser til
fenotypetesten. Man må ta forbehold
om at avlsverdiene til oksene kan
endre seg og at det kan dukke opp
informasjon om oksen som gjør at det
ikke lengre er aktuelt å teste avkom
etter han. Et eksempel på slik endring
er at okser vil bli utelukket hvis de får
for svake indekser på fødselsforløp,
gjelder både norske og utenlandske
okser.
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Aberdeen Angus
Prioritet

Norske eliteokser
74068 Kid av Vølstad

1. prioritet

2. prioritet

74061 Jens av Grani *
74028 Emil av Lillebakken *
74047 Ivar fra Li *

3. prioritet

Andre seminokser og
høyindeksokser

Utenlandske eliteokser
74094 Millah Murrah Nugget N266
74095 Tonly Ezra
74096 Fordel Lockdown

Andre importokser som passer inn
i avlsmålene for Aberdeen Angus

Utenlandske okser vil bli utelukket hvis de får for svake indekser på fødselsforløp.
* Hvis det ikke er tatt ut sønner i semin etter oksen tidligere.
Angus har satt sin nye eliteokse 74068 Kid av Vølstad
som førsteprioritet sammen med importoksene Millah
Murrah Nugget, Tonley Ezra og Fordel Lockdown. Kid
av Vølstad er en allround okse som er god på alle
egenskaper. Importoksene er i første rekke tatt inn for
å forbedre moregenskaper i populasjonen og vil bidra
med det i avkommene sine. Andreprioritets-oksene er
okser som vil ha inne sønner i test i kommende
testomgang og blir ikke så aktuelle i 2022 – 2023
dersom det tas ut seminokser etter disse.
74068 Kid av Vølstad
Hereford
Prioritet

Norske eliteokser

Utenlandske eliteokser

1. prioritet

71081 James av Rindal
Embryo (Avkom etter Norsk Hereford
sitt embryoprosjekt)

71122 SRF Fort Worth
71124 Mawarra Showtime P277

2. prioritet
3. prioritet

71123 GH Mvp 67Y
Andre seminokser og høyindeksokser

Andre importokser som passer inn i avlsmålene til Norsk Hereford

Utenlandske okser vil bli utelukket hvis de får for svake indekser på fødselsforløp.
* Hvis det ikke er tatt ut sønner i semin etter oksen tidligere.
Hereford har satt eliteoksen 71081 James av Rindal
som førsteprioritet sammen med embryoavkom og to
importokser. 71081 James av Rindal er inne i sitt andre år
som eliteokse og står også som prioritert far i kommende
testomgang.
Embryookser er canadisk/amerikanske kombina
sjoner for å få inn ny genetikk i den norske hereford
populasjonen. Mye av genetikken i den norske populasjonen går igjen, og derfor har foreningen kjørt et
embryo-prosjekt for få inn noe nytt blod. Spennende hva
som blir resultatet av embryoinnleggene; om det blir
oksekalver og hvordan disse gjør det sammenlignet
med norske okser i fenotypetest på Staur.
Importoksene er toppokser i sitt hjemland og vil
bidra positivt med alle egenskaper inn i den norske
populasjonen. Oksene er særlig sterke på mor

71081 James av Rindal PP
egenskaper og skal kombineres med kyr
av avlsmessig interesse.
Som prioriteringslista viser så er Hereford
interessert i ny genetikk inn i avlen. Gårdokser
med gode avlsverdier i kombinasjon med gode
kuer vil også være av interesse for å fylle rasens
testplasser.

Charolais
Norske eliteokser
1. prioritet

70160 Kelvin av Finsrud
70161 Karl av Hamremoen
70164 Komatsu av Lenna

Utenlandske eliteokser
70204 Mage PP

2. prioritet

70162 KB Kramer
70136 JGC Indiana

70205 Onedream P
70206 Niky P
70166 Dumas

3. prioritet

Andre norske seminokser og høyindeksokser

Andre importokser som passer inn i avlsmålene til Norsk Charolais

Utenlandske okser vil bli utelukket hvis de får for svake indekser på fødselsforløp.
* Hvis det ikke er tatt ut sønner i semin etter oksen tidligere.
Charolais er den rasen med flest testplasser på Staur og et bredt utvalg av okser. Her er det muligheter
for å teste flere gode fargrupper. Karl av Hamremoen og Komatsu av Lenna står på prioriteringslista
for kommende testomgang, men står også som førsteprioriteter i 2022 – 2023 sammen med Kelvin
av Finsrud. I tillegg er den homozygot kolla franske oksen Mage PP satt inn som førsteprioritet. Videre
har rasen satt KB Kramer, JGC Indiana og tre importokser i andreprioritet. JGC Indiana har vært med
som prioritert far i flere omganger nå, og det kan være at oksen ikke er like aktuell i 2022 – 2023.
Importoksene i andreprioritetsgruppa er i første rekke moregenskapsokser, og tenkt for å lage nye,
gode mordyr, men vil være aktuelle dersom det er nok avkom til å teste en gruppe.
KB Kramer stod som bruksokse lettkalver i 2020 og er tatt opp som eliteokse fra 2021. Oksen er
lettkalver med middels produksjons- og melkeevne. Døtrene hans kalver lett. Dersom oksekalver etter
KB Kramer skal være aktuelle inn på test bør han kombineres med kuer som har høy produksjons- og
morindeks. KB Kramer kan også forbedre fødselsindeksen på kuer som er svake for denne egenskapen.

70160 Kelvin av Finsrud

Limousin

1. prioritet

2. prioritet
3. prioritet

Norske eliteokser
72153 Indigo av Viersdalen
72176 Junior av Steinvik
72195 Kaptein av Viersdalen *
72196 Klaudius P av Utgårdstrøen
72150 Intègre P av Hvam *
Andre seminokser og interessante okser etter lite brukte linjer

Utenlandske eliteokser
72276 Indigo PP
72264 Nesono PP
72275 Nexilia PP
72224 Jurancon
72544 Fuschia
Andre importokser som passer inn i avlsmålene til Norsk Limousin

Utenlandske okser vil bli utelukket hvis de får for svake indekser på fødselsforløp.
* Hvis det ikke er tatt ut sønner i semin etter oksen tidligere.
Limousin er den rasen i år med mest utskiftninger på okser. De har tre nye eliteokser, og alle er satt opp
som førsteprioritet sammen med en av fjorårets førsteprioriteter Kaptein av Viersdalen. I tillegg har
rasen satt inn sine fem importokser som førsteprioritet for å sikre at alle okser blir mye brukt, som videre
danner grunnlag for gode sønnegrupper i test.
Rasen har kun en okse som andreprioritet: Intègre av Hvam. Oksen stod som førsteprioritet for kommende
testomgang, men dersom det ikke blir tatt ut seminokse vil Intègre være aktuell i 2022 – 2023 også.
72176 Junior av Steinvik
Simmental
Prioritet

Norske eliteokser

Utenlandske eliteokser

1. prioritet

73102 Jagermeister P av Hovde
73119 Lotto P av Kleivmoen **
73110 Kevin P av Morken *

73142 Amadeus PP
73144 GS Wipp PP
73145 Barbier Pp

2. prioritet

73093 Ivari av Hægeland *
73101 Ja P av Nes *

73146 BW Romanow PP

3. prioritet

Andre seminokser og høyindeksokser

Tidligere importokser som ikke er tilstrekkelig testet

Utenlandske okser vil bli utelukket hvis de får for svake indekser på fødselsforløp.
* Hvis det ikke er tatt ut sønner i semin etter oksen tidligere.
** Kua som oksen kombineres med må ha gode avlsverdier på moregenskaper og det tas forbehold om utvikling av oksens egne avlsverdier på moregenskaper.
Simmental har satt inn sin nye eliteokse Lotto P av Kleivmoen sammen med videreførte eliteokser
for rasen Jagermeister og Kevin i førsteprioritering. De to sistnevnte har også vært på prioriteringslista inn til Staur tidligere, og er kun aktuelle dersom de ikke har fått sønner i semin. I tillegg til
de norske eliteoksene er tre importokser satt opp i førsteprioritet. Importoksene skal være positive
for alle egenskaper og vil bidra med ny genetikk i den norske populasjonen.
I andreprioritet står to eliteokser som har vært med før og som har inne okser på test
i nåværende omgang: 2020 – 2021. Dette er gode okser og kan være aktuelle å teste igjen
dersom oksekalven har gode avlsverdier og avstamningen er interessant. BW Romanow er
4.importokse for rasen og er andreprioritet.
WWW.TYR.NO

73119 Lotto av Kleivmoen
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AVLSFORSKERENS HJØRNE

Katrine Haugaard

Oppdatering av korrigerte vekter
størst korrigeringsfaktor er det når mor er yngre
enn 2,5 år. Kalvens korrigerte vekt justeres
også opp når mor er mellom 2,5 og 3,5 år, og
når hun er mellom 3,5 og 4,5 år. Når kua har
passert 4,5 år er hun ansett som voksen, og
kalvene hennes korrigeres ikke i vekt basert på
alderen hennes. For kuer som blir eldre enn
10,5 år så blir det igjen gjort en liten korrigering
opp for mors alder.

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. Et slikt eksempel kan
være når dyrene er veid ved ulik alder. Det er
fire forskjellige vekter som kan registreres og
dermed korrigeres: Fødselsvekt (0 dager),
avvenningsvekt (200 dager), årsvekt (365
dager) og voksenvekt (550 dager). En godkjent
fødselsvekt må være registrert for at de
påfølgende vektene skal kunne korrigeres.
Korrigeringsfaktorene er faste, og må manuelt
oppdateres etter behov. Forrige oppdatering var
i 2007, og det var derfor på høy tid å oppdatere
disse igjen. For å beregne korrigeringsfaktorene
er det brukt innrapporterte vekter fra Storfekjøttkontrollen fra dyr født 2010 – 2017 og etter
samme modell som de gamle faktorene. De
nye korrigeringsfaktorene ble presentert for
avlsrådet i TYR i 2020, og publisert i Storfekjøttkontrollen i slutten av januar 2021. Endringen
har tilbakevirkende kraft, så alle dyr født fra
2005 vil ha nye korrigerte vekter. Dette er gjort
for at man fortsatt skal kunne sammenligne
dyrene i besetningen, selv om de er fra ulike
årganger.

Korrigering for mors alder er uavhengig av rase,
og er beregnet basert på et snitt mellom rasene
Angus, Hereford, Tiroler, Charolais, Limousin og
Simmental, vektet ut fra antall dyr i hver rase.
Korrigeringsfaktoren er en prosentsats, så hvor
mange kilo som legges til avhenger av kalvens
opprinnelige vekt. Dersom mor er yngre enn
2,5 år vil en kalv som veier 30 kg ved fødsel få
et tillegg på 3 kg, mens en kalv som veier 40 kg
vil få et tillegg på 4 kg.

Vektene korrigeres for tre faktorer: Alder på
mor, om kalven er tvilling eller ikke, og antall
avvikende dager fra ideell veiedag. 550-dagers
vekten korrigeres kun for avvikende dager, og
ikke for mors alder eller tvillingstatus.

Tvillinger
Tvillinger, og eventuelt trillinger, er som regel
mindre i størrelse og vekt enn enslig fødte
kalver. Hvor mye mindre de er varierer, og det
er også variasjoner mellom rase. Derfor er det
regnet ut en egen tvillingfaktor for hver rase, og
for hver alderskategori. F.eks. vil alle Hereford-
tvillinger få et tillegg på 6 kg i sin korrigerte
fødselsvekt, og et tillegg på 21 kg på sin
korrigerte avvenningsvekt.

Alder på mor
Kalver der mor er kvige har gjerne en lavere
fødselsvekt enn kalver der mor er ku. Tilveksten
på kalver under kvige er også lavere. For å
kunne sammenligne med kalver etter voksne
kyr korrigeres kalvens vekter for mors alder.
Mors alder er delt inn i ulike intervaller, og

Korrigering avvikende dager fødselsvekt:
For kalver som blir veid mellom dag 1 og dag
4 etter fødsel, så blir fødselsvekten korrigert
tilbake til dag 0. Dette for å ta hensyn til
tilveksten de første dagene etter kalving. Denne
korrigeringsfaktoren er rasespesifikk, da rasene
har ulik tilvekst. Korrigeringen er en prosentsats, så hvor mye som trekkes fra avhenger
av kalvens opprinnelige vekt.
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0 dagers vekt

0–

4 dager

200 dagers vekt

150 – 275 dager

365 dagers vekt

315 – 415 dager

550 dagers vekt

500 – 600 dager

Jeg har lagt ved et eksempel for et individ som
er veid i alle fire vektgrupper. Individet er enslig
født og mor var en ku som var 6 år gammel på
kalvingstidspunktet. Det betyr at individet ikke
er korrigert for noe annet enn antall avvikende
dager fra idealdagen. For avvenningsvekt er
den veid 5 dager «for sent», og har fått en
korrigert vekt lavere enn den veide vekten. For
årsvekten er den veid 13 dager «for tidlig» og
har fått en korrigert vekt høyere enn den veide
vekten.
For avvenningsvekt, årsvekt og 550-dagers vekt
beregnes den daglige tilveksten fra fødselsvekt
til den vekten som skal korrigeres. Det er derfor
det er nødvendig å ha en godkjent fødselsvekt
for at korrigert vekt skal kunne beregnes. Vi kan
illustrere ved å vise utregningen av korrigert
avvenningsvekt for eksempelet slik:

a.

mv

Bøtte 9 liter med MilkBar Med vekseltrekk eller trekkkraft- Kalvevogn som enkelt kan leggjast
smokk.
grense.
saman, og tek liten plass.
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Aldersintervall
for godkjent vekt

Kalvevogn

Fødselshjelp
Fle

Korrigering av avvikende dager for
avvenningsvekt, årsvekt og voksenvekt:
Vekten til et dyr veid ved 175 dagers alder kan
ikke sammenlignes direkte med vekten til et dyr
veid ved 225 dagers alder. Derfor korrigeres de
for antall avvikende dager fra idealdagen, som
for avvenningsvekten er 200 dager. Dyrene må
veies innenfor gitte intervaller, som kan leses
i tabellen under. Dersom dyret veies flere
ganger i løpet av intervallet, så er det vekten
nærmest idealdagen som korrigeres og
publiseres i avstamningsbildet i SFK.

Tlf. 57 69 48 00

www.nessemaskin.no

Foto: TYR

Dette individet veide 44 kg ved fødsel, og 230
dager ved avvenning på 205 dager. Det tilsier
en tilvekst på 186 kg, eller 0,907 kg per dag
(186 kg delt på 205 dager). Tilvekst etter 200
dager blir da 181,4 kg (0.907 kg per dag ganger
200 dager). Når en da plusser på de 44 kiloene
kalven veide ved fødsel, så blir korrigert vekt
225 kg. Tilsvarende gjøres for årsvekt og 550
dagers vekt. Denne delen av korrigerings
formlene er IKKE endret.
Hva er endret?
Endringene i korrigeringsfaktoren for mors
alder er små, så for denne kategorien vil det
i praksis ikke bli noen forskjell mellom nye og
gamle korrigerte vekter. Tillegget kalven får for

WWW.TYR.NO

å være tvilling er redusert, dette gjelder både
for fødselsvekt, avvenningsvekt og årsvekt.
Unntaket her er Simmental, som får noe større
tillegg på sin årsvekt dersom den er tvilling.
Korrigering for antall dager etter fødsel er en del
endret. Med de tidligere tallene har korrigeringsfaktoren vært såpass liten at det ikke har vært
forskjell mellom korrigert og ukorrigert vekt
dersom kalven er veid på dag 1, og for noen
raser også på dag 2. Med de nye korrigerings
faktorene vil korrigert og ukorrigert vekt være
forskjellig allerede når kalven veies på dag 1 etter
fødsel. Alderskorrigeringen for avvenningsvekt,
årsvekt og voksenvekt er som nevnt ikke endret,
og fungerer på samme måte som tidligere.

Korrigert vekt = estimert vekt
Det er viktig å huske på at den korrigert vekten
er en estimert vekt – det mest korrekte sammenligningsgrunnlaget får man ved å veie
dyrene ved likest mulig alder, og så nærme
«idealdagen» som mulig. TYR ønsker også å
minne om at de korrigert vektene IKKE benyttes
i avlsverdiberegningen. For utregning av
avlsverdier er det de veide vektene som benyttes, og ulike faktorer blir korrigert for i løpet av
beregningen. Hvordan avlsverdiene beregnes
skrev jeg om i TYRmagasinet nr. 5 -2020.
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NYTT FRA STORFEKJØTTKONTROLLEN
Av: Kristin Bruun og Solveig Bjørnholt

Årsrapporter
Årsstatistikken for 2020 er beregnet, og gjennomsnittstallene for
Storfkjøttkontrollen finner du nå i årsrapportene. Storfekjøttkontrollen
har to årsrapporter, en for ammeku og en for slaktedyr. Rapportene er
nyttige for å oppsummere året og sammenligne egne resultater med
landsgjennomsnittet.
I Årsrapport slakt finner du oppsummering av årets slakteresultater,
delt inn i kategoriene innkjøpt og egenfødte dyr, samt ulike raser.
Tallene er sammenstilt med gjennomsnittet for alle dyr av den aktuelle
slaktegruppa og rase i Storfekjøttkontrollen.
I Årsrapport ammeku finner du tall for blant annet fruktbarhet, produksjon og tilvekst i din besetning, sammenstilt med gjennomsnittstall for
hele Storfekjøttkontrollen. Det lages en rapport for hele besetningen
samt en rapport per rase (for raser med mer enn 5 mordyr).
Ønsker du nærmere forklaring på hva tallene betyr? Trykk på Hjelp når
du står inne i rapportene. Da sendes du over til brukerveiledningen.

Årsoppgjør

Når regnskapet for 2020 skal avsluttes trenger regnskapsføreren en del
tall og dyrestatus. I Storfekjøttkontrollen finnes det en rapport som
heter Årsoppgjør. Denne henter frem aktuelle tall om ulike dyregrupper
ved årets start, endringer gjennom året og status ved årets slutt. Den er
ideell å sende til regnskapsføreren, og du finner den under Rapporter >
Årsoppgjør. NB! Pass på å ha riktig årstall i søkefeltet.

Husk å søke om produksjonstilskudd 15. mars
Det er snart tid for å søke produksjonstilskudd. Fristen er 15. mars
2021, med telledato 1. mars 2021. I Storfekjøttkontrollen ligger det
en rapport som kan brukes som grunnlag ved utfylling av søknaden.
Den kan også tas ut i PDF-format. Du finner den under Rapporter >
Produksjonstilskudd. I rapporten fyller du inn telledato og klikker Søk,
du får da en oversikt som viser antall dyr i de ulike kategoriene pr.
angitt dato. Ammekyrne skilles på de med kalving siste 15 måneder
og de uten kalving siste 15 måneder. Tallene i blå skrift kan du klikke
på for å få en liste over individene som ligger bak tallet. Dette kan være
til hjelp dersom du mistenker at det er avvik mellom faktisk antall og
antall i Storfekjøttkontrollen.
I noen tilfeller har man kyr i besetningen som har kalvet de siste
15 måneder, men hvor kalvingen ikke er registrert i Storfekjøttkontrollen. Dette kan for eksempel være tilfellet ved kjøp av mordyr fra besetninger utenfor Storfekjøttkontrollen. På rapporten finner du disse under
Ammekyr > «Kyr uten kalvingsregistrering i Storfekjøttkontrollen», gitt
at du har vært inne på dyrets individkort og angitt antall kalvinger ved
innmelding.

Foto: TYR

Kalving
Noteringsliste kalving
Noteringsliste kalving er en spesialrapport som er beregnet på å skrive
ut og ha med i fjøset for å gjøre noteringer på. Listen viser dyr med
bedekninger og forventet kalvingsdato. Dyr som har hatt forventet
kalvingsdato de siste to månedene er også med. Listen er tilpasset slik
at det skal være enkelt å registrere i Storfekjøttkontrollen når du har en
ferdig utfylt liste foran deg. Du finner den under Rapporter > Noteringslister > Kalving
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. Ingen: 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. Noe: 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. Store: Vanskelig fødsel, hjelp helt påkrevd. Kua trenger fødselshjelp
pga feilstilling eller veldig stor kalv. Veterinær må tilkalles eller jekk må
brukes.
4. Vet ikke: Kalven var død ved funn og du var ikke til stede da
kalvingen skjedde.
Kalvingshendelse
Fra og med 7. oktober er «Kalvingshendelse» obligatorisk å registrere
i Storfekjøttkontrollen.
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Kalvingsvansker er en viktig registrering for
avlsarbeidet på kjøttfe. Den eventuelle år
saken til den vanskelige kalvingen er også
viktig å få registrert. Samtidig kan det være
lette kalvinger der man opplever andre vans
ker, 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 kalvingshendelse) 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 kalvingshend
else å rapportere - den er lett tilgjengelig først
i lista.
Registrer fødselsvekt
Husk å veie kalven innen fire dager for
å få korrigert fødselsvekt. Da vil du også
få korrigert 200-dagers vekt hvis du veier
i riktig intervall for 200-dagersvekt.
Registrere kalving på utmeldt ku
Ved registrering av kalving får man normalt
velge mordyr blant besetningens innmeldte
kyr. Noen ganger har man behov for å registrere kalving på en ku som er utmeldt fra
besetningen, dette kan for eksempel være
aktuelt hvis en ku blir nødslaktet i forbindelse
med kalving. Disse tilfellene registrerer man
slik:

Start med å gå inn på individkortet til kua.
Dette gjør du ved å trykke bokstaven «i» på
tastaturet ditt og søke opp nummeret hennes.
Eventuelt kan du gå til Besetning og søke opp
kua der, husk da å krysse av for «utmeldt»
i søkealternativene. Trykk deretter på Detaljer
for å komme til individkortet hennes.
Når du er inne på individkortet til kua, gå til
fanen som heter «kalvinger», trykk deretter på
«ny kalving». Du kommer da inn på det vanlige
registreringsbildet, med den utmeldte kua
som mor.
Kvitteringsliste kalving
Når du har notert data og registrert de inn i
Storfekjøttkontrollen kan det i mange tilfeller
være nyttig med en kvitteringsliste på inn
rapporterte data. Kvitteringsliste kalving viser
en liste over kyr som har kalvet det året du har
valgt i menyen til venstre. Den viser kalvingsdato og kalvingsvansker, kjønn, hornstatus,
fødselsvekt og individnummer på kalven, og
hvem som er far til kalven. Du finner
kvitteringsliste kalving under Rapporter >
Kvitteringslister > Kalving.
Du kan også finne en kalvingsliste i Besetning.
Hvis du velger rapport «Kalving» istedenfor
individ, får du opp kuer med kalving, kalvingsdato, kalvingskvansker, individnummer på
kalv, og far. Her har du også mulighet til
å legge til/fjerne kolonner, samt sortere dem
i rekkefølgen du ønsker. Merk at denne
rapporten viser siste kalvingsdato for alle
dyr i utvalget, uavhengig av hvilket år de har
kalvet.

Sensehub
Storfekjøttkontrollen synkroniserer nå
data mot SenseHub slik at de som
bruker dette systemet skal slippe å
registrere dyra inn i SenseHub. Det er
kun hunndyr som blir overført, og det
blir overført data ang. kalving, bedekning, drektighet, og inn og utmeldinger.
Inntil videre blir det ikke overført data
fra SenseHub til Storfekjøttkontrollen.

Avlsverdiberegning
Neste avlsverdiberegning i 2021
gjennomføres i april. Frist for regist
rering av data som skal være med er
innen utgangen av 31. mars. Husk
å legge inn alle vekter og kalvinger.

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

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

- melkerom
- tekniske rom
- våtrom
- husdyrrom

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

%L
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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
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Sitter du fortsatt på gjerdet?
Gi tilgang til gode beiter

Ekskluder områder i beitet

Få full oversikt over dyra dine

Gi tilgang til gode beiter ved hjelp
av pekefingeren i Nofence-appen.
Spar tid og penger på oppsett og
vedlikehold av gjerder.

Enkelt å ekskludere områder i
beitet om det er steder du vil at
dyrene ikke skal gå, for
eksempel rundt en hytte

Følg dyrene i appen i en travel
hverdag med andre gjøremål. Gjør
målrettede tilsyn ved behov, utover
regelmessige tilsyn med dyrene.

Batteriet
varer hele
sesongen

Velger
automatisk det beste
nettet av Telia og Telenor
2G, 4G og 5G

50 millioner
timer i norsk utmark
til nå

”Nofence er en revolusjon for oss i landbruket -det er helt utrolig”
Øistein Aasen, storfebonde fra Tolga

Nofence AS | Evjevegen 8 | 6631 Batnfjordsøra | nofence.no | +47 48 38 64 88 | salg@nofence.no
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Nyhet!

Løsningen når
råmelka uteblir
Nå kommer Pluss Råmelkserstatning for bruk til
nyfødte kalver, lam og kje når det ikke er tilgang på
råmelk. Den kan også brukes som tillegg ved lite
eller dårlig råmelkskvalitet.
Produktet er fremstilt av tørket råmelk fra ku, fra
første utmelking, og inneholder livsnødvendige
antistoffer (IgG) i riktig mengde for dyra.

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

TYRmagasinet 1-2021

21

KLIMASMART LANDBRUK:

Klimakalkulatoren åpnes for a
I løpet av 2021 kan bønder
som driver med spesialisert
storfekjøttproduksjon ta i bruk
Landbrukets klimakalkulator.

produksjon så klimavennlig som mulig,
forteller Barman.
Prosjektet har stort faglig spenn med 17
eiere fra både samvirkene og det private.
Blant andre TYR. At et samlet landbruk står
bak et felles arbeid med å bli med klimavennlig er avgjørende for å lykkes, mener Barman.

Tekst: Anne C. Wangberg

– De som driver med
ammeku burde ha de
beste forutsetningene
for å få på plass gode
beregninger på sine
klimagassutslipp, mener
Tony Barman, prosjektleder i Klimasmart
Landbruk.
Barman har de fire
siste årene ledet jobben med å utvikle Klima
smart Landbruk. Formålet til prosjektet er
å redusere klimaavtrykket til norsk landbruk.
Det skal man klare ved å sikre både bedre
informasjon og utvikle verktøy for bonden
på gårdsnivå i form av Landbrukets klima
kalkulator.
15. oktober 2020 ble kalkulatoren lansert.
Og de første produksjonene som kunne ta den
i bruk var melk, korn og gris. Gjennom 2021
vil de andre produksjonene også ta den i bruk,
slik som storfekjøttprodusentene.
– Målet er at så mange som mulig av
norske bønder tar i bruk kalkulatoren. Dette
er et ambisiøst prosjekt der alle i næringa står
sammen i arbeidet med å gjøre norsk mat

Klimakalkulator for ammeku/spesialisert
storfekjøttproduksjon
Klimakalkulatoren er spesielt utviklet for
landbruket og tilrettelagt for hver enkelt
produksjon. Forskning viser at klimaavtrykket
fra norske gårdsbruk varierer både ut fra
produksjon, størrelse og geografi. Klimatiltak
må derfor tilpasses hvert enkelt gårdsbruk,
understreker Barman.
– Grunntanken er å få på plass en beregningsmodel som kan beregne utslipp fra
ammeku/spesialisert storfekjøttproduksjon. Det er NMBU som har utviklet
beregningsmodellen Holos Beef som vi skal
bruke. Vi holder nå på å programmere dette
inn i vår systemløsning, sier Barman.
Han håper at en pilot for ammeku som kan
testes ut hos utvalgte produsenter i løpet av
vinteren 2021.
Ønsker innspill fra bransjen
Hvordan bør en kalkulator være for ammeku
slik at den kan være mest mulig relevant for
norske forhold og for at det blir et godt
verktøy for denne produksjonen. Det ønsker
Klimasmart Landbruk innspill på.

– Det er viktig at vi som skal lage dette får
gode input fra bransjen. Vi trenger oversikt
over hele verdikjeden, understreker Barman.
Å finne datagrunnlag som skal inn i kalkula
toren er en stor og omfattende jobb.
Ambisjonen er alltid å bruke tall som bransjen
allerede bruker.
– Vi tar utgangspunkt i det som allerede
finnes digitalt. Fordelen ved dette er at
bonden ikke trenger å legge inn disse
opplysningen en gang til. Er for eksempel
avregning levert inn så kan vi hente ut
informasjon om produksjonsinnsats
faktorene, forklarer Barman.
En annen viktig kilde blir å hente data fra
Storfekontrollen. Hvordan vi løser å få tak
i tilsvarende data fra de som ikke er med, er
enda ikke helt avklart, men ifølge Animalia
er det stor oppslutning om Storfekontrollen.
Oppstarten med arbeidet for ammeku blir
å gå gjennom beregninger for utvalgte bruk
i løpet av februar sammen med KLF og
Nortura sine fagfolk.
– Forhåpentlig vil vi til våren ha klart for oss
hvordan en ferdig kalkulator endelig vil se
ut, sier Tony Barman, og legger til at han
har stor tro på at næringa vil lykkes med
å finne mer klimasmarte løsninger.
Les mer om klimakalkulatoren på
www.klimasmartlandbruk.no

Foto: TYR
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mmeku i 2021
Dette er
Klimasmart Landbruk:
«Klimasmart Landbruk» ble opprettet av TINE, Nortura,
Norges Bondelag, Felleskjøpet Agri og Norsk Landbruksrådgiving i desember 2016. Formålet var redusert
klimaavtrykk og styrket konkurransekraft for norsk
landbruk. Prosjektet eies av Landbrukets Klimaselskap
SA som i dag er eid av Norges Bondelag, Norsk
Landbruksrådgiving, TINE, Nortura, Felleskjøpet Agri,
Gartnerhallen, GENO, Kjøtt- og fjørfebransjens
Landsforbund (KLF), Norsk Bonde- og Småbrukarlag,
HOFF, Norsk Sau og Geit, Q-meieriene, TYR, Norgesfôr,
Felleskjøpet Rogaland Agder og Fiskå Mølle.

Gode tilbud hos
Aase Landbruk
FORHANDLERE:
Sandnes: Kvålveien 6, 4323 Sandnes
Tlf. 51 60 14 00
Haugalandet:
Haukelivegen 35, 5574 Skjold
Tlf. 48 01 87 65
Sørlandet:
Setesdalsvegen 800, 4720 Hægeland
Tlf. 38 15 34 00
Nord Vestlandet/Møre og Romsdal:
E39 Sande i Sunnfjord
Tlf. 99 09 88 50
Midtre Vestlandet:
Real Maskin, Øvre Mjøs 100,
5939 Sletta. Tlf. 97 67 08 27
Trøndelag:
Omli Landbruksverksted,
Viosen, 7760 Snåsa. Tlf. 48 23 20 11
Viken:
Elmaas AS, St. Halvardsvei 21,
3414 Lierstranda. Tlf. 46 89 31 51

Justerbar holder for hover og
hode. Vekt. Breddejustering.
Feste til grinder.

For andre steder i landet
kontakt Avd. Sandnes på
Tlf. 51 60 14 00

www.aaselandbruk.no
Sjekk ut Aase Landbruk på facebook, vi har spennende
nyheter, og konkurranser med flotte premier!

HEREFORD
HEREFORD –– EN
EN ROLIG
ROLIG OG
OG
ROBUST
ROBUST RESSURSUTNYTTER
RESSURSUTNYTTER
Gode
Godebeitere
beitere
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SSkkjjer
aa’’??
Harmoniske
Harmoniske

Landskapspleiere
Landskapspleiere
Best
Bestlynne
lynne

Foto: Knut Erik Paulsen
Foto: Knut Erik Paulsen
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Dyrevelferd
Solide
Solidebein
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tilavvenning
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Høyt grovfôropptak og god fôrutnyttelse
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øktlivskvalitet
livskvalitetog
ogsmakfullt
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www.hereford.no
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Mordyrlister basert
på siste avlsverdiberegningen i 2020
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109
HEREFORD

114
NOR 52661 Razzel av Høyfjell

FRA 5897127519 NOVOTEL
FRA 4240711848 TREZEGOAL

FRA 4240711848 TREZEGOAL
2012
HULDA av Lenna

ELEONORE av Søndre Årø

34762

33698

2012

117
NOR 58659 Empir av Langmo
NOR 59796 Impresa
av Nyheim
49451

2015

128

121
FRA 7120608354 ORIGINAL

NOR 56309 Banderas av Veistad
NOR 58659 Empir av Langmo

NOR 56586 Douglas av Sørbraate
2012
34174

2014
av Nyheim

DOLLY av Stang

100936

115
FRA 4240711848 TREZEGOAL
NOR 70079 Espen av Bakke
L Ougress BAKKE
100677

2015

110

120
NOR 58659 Empir av Langmo

NOR 50971 MARTIN AV LENNA
NOR 70010 Tayler av Oppegård

NOR 59796 Impresa
2016

28372

2008

av Nyheim

Dageid av Berg

100858

122

114
NOR 9670 Rapsody av Bakke

NOR 58659 Empir av Langmo
NOR 59796 Impresa

FRA 4240711848 TREZEGOAL
37005

2017
Lucie Av Nyheim

Augress av BAKKE

102839

CHAROLAIS

2013

108
NOR 74048 Irving fra Li
NOR 62404 Lurifaks av Bognes
av Bognes
105726

2018

120

109
USA 13084963 J W K SLEEPY BOY 8134

NOR 55047 Hovin Arrow
AUS VLYG1730 LAWSONS GENERAL G1730
Klara av Bognes

NOR 59282 Stian M.av Brakestad
2013
av Brakestad
38336

100307

2015

120

109
NOR 56541 Drillo av Selotten

USA 15974345 BLUE & GRAY JACKSON 90V
NOR 61311 John av Grani
Lara av Grani
100499

NOR 58777 Gary av Grani

2016

Marit Av Are
100323

2016

114
NOR 60191 Ingar av Nordstu
NOR 62404 Lurifaks av Bognes
av Bognes
105724

2018

122

114
NOR 74025 Dunder av Bognes

NOR 53755 Kincaid ET av Dagrød
NOR 55047 Hovin Arrow

USA 15974345 BLUE & GRAY JACKSON 90V
2013

2009

Ingrid av Grani

Erna av Bognes

47373

28572

114

119
CAN 1469322 HF EL TIGRE 28U

NOR 74025 Dunder av Bognes

Julie av Høystad

Julie av Grani

2014

Far
Født
ANGUS

Siden det er krav om at alle indekser må være publisert for
at mordyret skal komme på listen, er det helt sikkert gode
mordyr som ikke er med da de fortsatt mangler morindeksen. Dette er indeksen som normalt er den siste som blir
publisert for et dyr. For avkom etter importfedre kreves det
en bestemt mengde døtre med registreringer på kalven for at
morindeksen skal bli publisert. For få døtre og for lav andel
registreringer er en stor utfordring i forhold til dette, og flere
importokser og deres avkom får aldri publisert en morindeks
og totalindeks. TYR ønsker å minne om at et godt avlsarbeid
er avhengig av registreringer gjort i besetningene for at både
TYR og den enkelte produsent skal kunne velge de beste
avlsdyrene til å lage neste generasjon, uansett om man har
en avlsbesetning eller mordyr for slakteproduksjon.

Stambok- Navn
nummer

Noen av kyrne har beholdt plassen sin på Topp 10 fra i fjor,
mens andre har falt fra og nye har kommet til. Mange av
kyrne er eid eller oppdrettet av Aktive Avlsbesetninger, en
ikke unaturlig konsekvens av gode registreringer, seminbruk
og ellers godt avlsarbeid. Mordyrene på denne listen, og
listen som publiseres på hjemmesiden, er avlsverdimessig
de beste avlsdyrene i sin rase. Vi vil gjerne se disse igjen
som mødre til påmeldte testkandidater. På årets liste er
34762 Hulda av Lenna allerede mor til en som har vært på
test, nemlig 70164 Komatsu av Lenna som i år er ny elite
okse for Charolais.

AUS HIOE8 AYRVALE BARTEL E8

Kyrne som oppfyller disse kravene blir rangert etter mor
indeksen, og så etter totalindeksen dersom morindeksen
er lik. Det er avlsverdiene publisert 8. desember 2020 som
ligger til grunn for rangeringen. De 10 beste kyrne av hver
rase er publisert her, mens en lengre liste vil bli publisert
på våre hjemmesider.

37254

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

39235

•
•
•
•
•
•

Morfar

Kriteriene for å stå på listen er som følger:

NOR 74039 Li's Great Tigre

Et år har gått siden sist TYR publiserte mordyrlister. Nytt av
året er at Tiroler Grauvieh også er med ettersom det har blitt
en stor nok populasjon i Norge til at det er mulig å beregne
avlsverdier for rasen. TYR håper at mordyrlistene er med
på å sette fokus på mordyret, der moregenskapene står
i sentrum. Det er ofte mye fokus på oksene, men mordyret
har en sentral og viktig plass i avlsarbeidet i besetningen.

2014

TotalIndeks

Katrine Haugaard

WWW.TYR.NO
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2018

2018

LADY AV DESET

NYDAGROS AV DESET

Donna av Hanestadmoen

LINDA AV DESET

Nina

102693

107164

29718

102663

103274

2010

2014

2012

2016

2017

Mika av Flatmo

Mandy av Sletten

Lydia av Mauset

Madelen av Sagli

av Suul Grande

Lerke P av Sletten

av Suul Grande

33314

105932

48496

38276

107011

104542

107026

2013

Ingeborg av hegnes

Marit av Thorshov

37974

101635

2014

2016

GENJA AV RUDSAR

Natalie fra Aas

Dai

GERTA AV RUDSAR

Elmine av Røstad

VELLY

AV RUDSAR

Davina

24593

103833

104283

24594

30631

48362

49916

104103

2016

2009

2006

2016

2018

2006

2011

Gro av Røstad

Elisabeth av Hanto

34366

2011

2017

47553

TIROLER

2016

Litago

48910

2018

2013

av Morken

Irma P av Søråsen

39194

2010

2016

2010

2017

2010

2018

2017

103981

Hovde

Frenna P av Solnes

Laug av Hægeland

30172

30294

Maja av Ulland

103918

Line av Hægeland

30175

105837

S I M M E NTA L

2015

av Gorseth

105231

2009

av Gorseth

Huldra

32666

2015

2008

2018

2016

2018

102218

LIMOUSIN

2016

Nansy

107114

2018

2015

NILLE AV DESET

KOSA AV DESET

2014

49613

37773

107162

NINA av Kleivi

EMMA AV SØNDRE MO

103960

NOR 71058Gullars av Kleivi

NOR 60552 EMIL

NOR 61264 AV RUDSAR

NOR 57270 Danilo av Røstad

NOR 54364 Dino av Røstad

NOR 53549 MARCO

NOR 60552 EMIL

NOR 62582 Laffen fra Aas

NOR 53549 MARCO

NOR 56974 Espen av Aas

NOR 54364 Dino av Røstad

DEU 893136919 BW LEVIS PP

NOR 73077 Gulli av Stustad

NOR 60402 Jupiter p av Morken

NOR 73040 Bas av Hægeland

NOR 73077 Gulli av Stustad

DEU 937631910 STEINADLER

DEU 939808320 EXCALIBUR Pp

DEU 937631910 STEINADLER

DEU 939808320 EXCALIBUR Pp

DEU 937631910 STEINADLER

NOR 59249 Festus av Steinvik

NOR 61489 Jan av Sletten

NOR 59249 Festus av Steinvik

NOR 58255 EDVARD AV RENDUM

NOR 59634 AV RENDUM

NOR 61489 Jan av Sletten

NOR 56391 Milord av Eide

NOR 58929 Farao av Steinvik

NOR 54910 Victor av Helgum

NOR 58929 Farao av Steinvik

NOR 71082 Jala Jala P av Hovde

NOR 60881 Jutul av Rindal

NOR 71022 Anton av Søndre Mo

NOR 60881 Jutul av Rindal

NOR 60881 Jutul av Rindal

NOR 71058 Gullars av Kleivi

NOR 71058 Gullars av Kleivi

NOR 60881 Jutul av Rindal

NOR 59260 HELGE AV SØNDRE MO

CAN C02914227 SQUARE-D DIESEL 957U

NOR 56974 Espen av Aas

AUT 884443847 DEMILER

NOR 55834 Kim Hero av Smylmehaug

NOR 7962 KAREL AV HYLLAN

DNK 23985-0546 GRAEDSTRUP LUMACARI

NOR 56974 Espen av Aas

AUT 223.512.442 ARTOS

DNK 23985-0546 GRAEDSTRUP LUMACARI

NOR 55898

NOR 52951 Albert av Røstad

NOR 57142 Lynum Bravo

NOR Lynum Rallin

CAN 701002 CHAMPS BRAVO

DEU 937631910 STEINADLER

GBR M065895 SAMARK SUPERMAN

NOR 54444 Tomeliten av Solnes

GBR M065895 SAMARK SUPERMAN

AUT 503.770.141 MAX

AUT 503.770.141 MAX

GBR M054547 STARLINE KLASSIK

NOR 58274 FRANCES AV RENDUM

NOR 57989 Elmer av Steinvik

NOR 54787 Vangelis av Rendum

NOR 56788 Brom

NOR 55802 Argus av Hjellan

FRA 8708880253 RAMDAM

NOR 53248 SILLEJORD SCORPIO

NOR 57140 Dyre av Dovre

NOR 52577 Rambo

NOR 53234 Suggen av Gaustad

NOR 9381 Olaves av Deset

NOR 71058 Gullars av Kleivi

NOR 54621 VIDI 1 AV DESET

CAN C02914227 SQUARE-D DIESEL 957U

NOR 71058 Gullars av Kleivi

CAN C02897246 SQUARE-D TORTUGA 953T

NOR 71031 Cesar av Kleivi

NOR 71058 Gullars av Kleivi

NOR 71044 Emil av Hånde
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Gårdsmodellen HolosNorBeef –

stor variasjon i klimagassutslipp
fra norske besetninger
Beregninger med gårdsmodellen HolosNorBeef viser stor
variasjon i klimagassutslipp
mellom norske besetninger.
Gårdsmodellen danner grunnlaget for Klimakalkulatoren
for ammekuproduksjon gjennom prosjektet Klimasmart
Landbruk. Kalkulatoren for
ammeku lanseres i løpet av
2021, og vil gi muligheter for
klimatiltak tilpasset gårdens
ressursgrunnlag, management
og produksjonsresultat.

Stine Samsonstuen
Institutt for husdyr- og
akvakulturvitenskap, NMBU
stine.samsonstuen@nmbu.no

I Norge er det en politisk målsetning å øke
matproduksjon i takt med befolkningsveksten.
Samtidig er det et mål å redusere utslippene
fra landbrukssektoren. For å redusere klima
avtrykket til norsk landbruk har landbruket
gått sammen i samvirket Landbrukets Klimaselskap SA som eies av 17 aktører. Gjennom
prosjektet «Klimasmart Landbruk» har sam
virket som formål å redusere klimaavtrykket
til norsk landbruk gjennom å utarbeide gode
verktøy for klimasmart drift på norske gårder
og spre informasjon om landbrukets klima

satsing. Som en del av prosjektet har Klima
kalkulatoren for spesialisert storfekjøttproduksjon blitt programmert basert på gårdsmodellen HolosNorBeef. Det vil dermed åpne
muligheten for klimarådgivning på gårdsnivå
basert på gårdens eget ressursgrunnlag, bruk
av driftsmidler, management og produksjons
resultat. Klimakalkulatoren er en viktig del
av Landbrukets klimaplan og spiller en
sentral rolle for å oppfylle klimaavtalen med
regjeringen om reduksjon av klimagasser
fra matproduksjonen fram mot 2030.
HolosNorBeef
Gårdsmodellen HolosNorBeef ble utviklet
som en del av en doktorgrad ved Institutt for
Husdyr- og Akvakulturvitenskap (NMBU),
for å beregne nivå og variasjon i utslipp av
klimagasser fra ammekuproduksjon under
norske forhold (se mer i TYR-magasinet
1-2018 og 5-2018). Modellen er basert på
godkjente metoder fra FNs klimapanel (IPCC).
HolosNorBeef er en gårdsmodell med årlige
tidssteg og beregner gårdens netto klimagassutslipp. Modellen beregner direkte utslipp
av metan (CH4), lystgass (N2O) og karbondioksid (CO2) fra husdyrproduksjonen og
indirekte utslipp knyttet til produksjon av
driftsmidler brukt på gården, i tillegg til lagring
eller tap av karbon i jord. Modellen ser hele
gården som et system og krever detaljert
informasjon om blant annet antall dyr i hver
kategori (kyr, kviger, slakteokser), vekt ved ulik
alder, slaktealder, grovfôrkvalitet, bruk av
kraftfôr, gjødselhåndtering, areal og avling

(gras og korn), jordsmonns- og værdata
på gårdsnivå, produksjonsresultater, forbruk
av kunstgjødsel, spredning av husdyrgjødsel,
bruk av strøm, plantevernmidler, drivstoff etc.
De forskjellige klimagassene fra produksjonen
på en gård har ulik påvirkning på klimaet og
kan sammenliknes ved å bruke CO2-ekvivalenter. Utslippene framstilles i denne artikkelen som CO2-ekvivalenter basert på samme
globale oppvarmingspotensiale (GWP) som
benyttes i Nasjonal Rapportering av klima
gasser (CH4=25 ganger sterkere klimagass
enn CO2 i ett 100-års perspektiv, og N2O=298
ganger sterkere). Gjennom utslippsintensiteten (utslipp per kg slakt) relateres utslippene
til mengden slakt produsert. Bruk av utslipps
intensitet vil dermed sikre at man ikke gjør
tiltak på bekostning av produksjon.
Klimagassutslipp fra norske besetninger
Beregninger av klimagassutslipp fra norske
ammekubesetninger viser at produksjon av
storfekjøtt under norsk forhold har utslipp
i samme størrelsesorden som de andre
nordiske landene. Totalt ble det beregnet
klimagassutslipp fra 27 besetninger med
Aberdeen Angus, Hereford og Charolais.
Besetningene som ble undersøkt har ulikt
produksjonsgrunnlag, ulike driftsløsninger og
beliggenhet som strekker seg fra Vest-Agder
til Troms (Tabell 1). Gårdens størrelse varierte
både mellom og innen region og bruken av
driftsmidler var tett knyttet til produksjonens
omfang.

Tabell 1. Gjennomsnittlig engareal, beiteareal (innmark), grovfôravling og bruk av ulike innsatsfaktorer på gården fordelt på fire regioner
(øst, sørvest, midt og nord).
REGION
Øst

Midt

Nord

Snitt

Min

Maks

Snitt

Min

Maks

Snitt

Min

Maks

Snitt

Min

Maks

Engareal (daa)

545

100

1802

165

80

250

617

331

849

316

150

557

Innmarksbeite (daa)

145

0

531

63

56

70

169

25

501

143

0

300

Avling grovfor (tonn TS/år)

242

97

1040

37

28

46

190

119

271

131

66

283

7

0

25

0

0

0

4

0

16

3

0

10

Diesel (L/år)

5681

34

15779

1709

804

2614

4364

1942

8780

4362

1392

6778

Elektrisitet (kWh/år)

47642

0

154303

6620

4670

8571

33860

19194

53665

20772

0

30961

Kunstgjødsel (kg/daa)
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Foto: TYR

Det er en rekke faktorer som kan påvirke
utslippene fra produksjonen. Noen av disse
er vist i Tabell 2. Selv om de ulike rasene har
forskjellige egenskaper; eks. lav frekvens av
kalvingsvansker, høy kalveoverlevelse, høy
slaktetilvekst, er det stor variasjon innen rase.
Dette er egenskaper og produksjonsmål som
henger tett sammen med både dyrevelferd og
økonomi i tillegg til klima.

Totalt fôrinntak og bruk av kraftfôr varierte
både mellom raser og mellom gårder innen
rase (Tabell 3). Generelt var en lavere grovfôrkvalitet forbundet med høyere kraftfôrandel til
rekrutteringskvigene. Oksene ble vanligvis gitt
grovfôr av god kvalitet og ble i gjennomsnitt
fôret 33% kraftfôr på tvers av rase.

A. ANGUS

HEREFORD

CHAROLAIS

Snitt

Min

Maks

Snitt

Min

Maks

Snitt

Min

Maks

Antall kyr

27

15

55

32

18

55

38

18

120

Antall kalvinger

26

15

53

32

18

55

38

18

115

Dødfødsler (%)

2,4

0

9,9

3,2

1,9

6,3

2,1

0,5

7,2

Krepert < 180d (%)

1,9

0

4,8

0,6

0

1,5

1,5

0

4,2

Fødselsvekt, okse (kg)

41

38

44

42

40

44

48

44

53

Fødselsvekt, kvige (kg)

39

37

42

40

38

42

45

42

49

200d vekt, okse (kg)

266

226

291

281

213

321

321

285

284

200d vekt, kvige (kg)

242

214

265

247

211

283

286

263

329

Slaktevekt, okse (kg slakt)

290

231

350

291

265

323

356

320

402

Slaktevekt, kvige (kg slakt)

226

193

278

169

130

244

248

186

273

Slaktealder, okse (mnd)

16,3

15,4

17,3

16,5

13,3

18,9

16,3

14,7

18,4

Slaktealder, kvige (mnd)

19,0

15,6

22,3

17,6

10,8

20,3

16,7

13,5

20,4

Tabell 2: Gjennomsnittlig besetningsstørrelse, kalvetap og vekt ved ulik alder fordelt på rase
(A.Angus, Hereford og Charolais).

Tabell 3. Beregnet gjennomsnittlig tørrstoffinntak (kg /dyr/år) for ku, kvige og okse fordelt på rase (standardavvik i parentes).
A. ANGUS
Ku
Kraftfôr
Silo
Ammoniakkbehandlet halm
Halm
Beite, innmark
Beite, utmark
Totalt ts-inntak

Kvige *

HEREFORD
Okse **

Ku

Kvige *

CHAROLAIS
Okse **

Kvige *

Okse **

12 (25)

447 (251)

680 (427)

13 (18)

520 (388)

845 (130)

185 (186)

896 (219)

1125 (214)

2150 (709)

1768 (419)

1605 (525)

1973 (571)

1278 (523)

1133 (320)

2325 (659)

1959 (460)

1665 (204)

173 (518)

16 (48)

0 (0)

207 (337)

65 (114)

0 (0)

420 (543)

75 (174)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

21 (41)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

764 (426)

446 (224)

306 (153)

856 (527)

756 (375)

435 (252)

863 (434)

713 (400)

163 (489)

258 (286)

103 (165)

53 (104)

396 (285)

197 (173)

173 (208)

87 (151)

66 (124)

371 (206)

3357 (285)

2810 (292)

2644 (811)

3466 (147)

2816 (387)

2586 (394)

3880 (161)

3709 (329)

3224 (226)

* Fødsel til kalving, inntak av melk er ikke inkludert. ** Fødsel til slakt, inntak av melk er ikke inkludert
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Variasjon i klimagassutslipp
fra norske besetninger
Utslipp fra besetninger med A. Angus, Hereford og Charolais viser variasjon i utslipps
intensitet mellom individuelle gårder (Figur 1),
men det var ingen statisk sikker forskjell i
utslipp mellom raser. Det var imidlertid en
forskjell i utslipp relatert til produksjon av
kraftfôr og N2O fra gjødsellagring mellom
raser, men dette førte ikke til forskjell mellom
raser i totalutslipp.
Enterisk CH4 (fra fordøyelse av fôr) var den
største utslippskilden og stod i snitt for 44 %
av totalutslippene. Variasjonen i fôropptak og
rasjonssammensetning påvirket både utslipp
av enterisk CH4 og utslipp av CH4 fra gjødsellagring, og bidro til variasjon i utslippsinten
sitet (kg CO2-ekv. pr kg slakt) mellom gårder.
N2O fra jord og gjødsellagring var de nest
største kildene til utslipp og stod for
henholdsvis 13 og 11 % av totalutslippene.
Utslippene av N2O fra jord påvirkes av mengde
husdyrgjødsel, mengde kunstgjødsel, sprede
metode, mineralisering (frigjøring) av N fra
organisk materiale, samt lokale forhold ved
vær og jord, mens utslipp fra lagring påvirkes
av type gjødsellager.
Det er stor variasjon i utslippsintensitet
mellom ulike besetninger. Figur 2 viser
forskjellen i utslippsintensitet mellom besetningene med lavest og høyest utslipp per kg
slakt og viser potensialet for å redusere
utslippene på gårdsnivå. Hvordan utslippene
kan reduseres er derimot avhengig av gårdens
ressursgrunnlag, produksjon og produksjonsresultater.
Selv om gårdsmodellene gir et godt bilde på
utslipp relatert til produksjonen på gården,
inkluderer de ikke forhold knyttet til bærekraftig produksjon utover klimagassutslipp. Dette
er viktig å ta i betraktning i en klimadebatt.
Bruk av beite har flere fordeler (eks. reduserte
fôrkostnader, økt dyrevelferd, karbonlagring,
pleie av kulturlandskap) i tillegg til å bevare
biologisk mangfold gjennom artsrikdom av
plantearter, fugleliv osv., samt bidrar til å øke
albedoeffekten (se filmen «Kulturlandskap
som klimatiltak – Anders Bryn, UiO» produsert
av TYR).

Figur 1. Variasjon i utslippsintensitet mellom 27 besetninger

Figur 2. Variasjon mellom besetning med lavest og høyest utslippsintensitet (kg CO2 ekv per kg
slakt) viser potensialet for utslippsreduksjoner

– Bruker jeg unødvendig mye fôr i forhold
til tilvekst og får fete dyr?
– Har jeg stort svinn fra jord til fôrbrett?
– Utnytter jeg husdyrgjødsla på en god måte?
– Gjødsler jeg i forhold til avlingsnivå?
– Utnytter jeg gårdens grovfôrressurser?
– Utnytter jeg tilgjengelige beiteressurser?

Resultater fra et utvalg tiltak for å redusere
utslipp på gårdsnivå og Klimakalkulatoren
vil bli presentert i en senere utgave av
TYR-magasinet.

Tiltak for å redusere klimagassutslipp
Klimaarbeid på gårdsnivå krever skredder
sydde løsninger og ikke «one size fits all»-
løsninger. Det er imidlertid noen tommel
fingerregler som kan være nyttige i
klimasammenheng:
– Har jeg stort kalvetap?
– Har dyra det bra? En frisk ku er en
klimavennlig ku.
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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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Gode klauvskjæringsrutiner
gir god dyrevelferd og
effektiv produksjon
De sertifiserte klauvskjærerne har gjennom utdanning og avsluttende eksamen
tilegnet seg høy kompetanse i klauvskjæring. Målrettet forebyggende klauvhelsearbeid
krever i tillegg nært samarbeid mellom klauvskjærer og bonde. Artikkelen beskriver
korrekt klauvskjæring og anbefalte beskjæringsrutiner.

Terje Fjeldaas, NMBU Veterinærhøgskolen, terje.fjeldaas@nmbu.no,
Åse Margrethe Sogstad, Helsetjenesten for storfe, ase.sogstad@animalia.no

Korrekt og regelmessig klauvskjæring forebygger klauvsjukdom og dårlig dyrevelferd.
Ved beskjæring kan klauvsjukdommer opp
dages og behandles før de forårsaker smerte
og halthet og redusert produksjon av melk og
kjøtt. Regelmessig klauvskjæring med elektronisk registrering av klauvsjukdom er en
forutsetning for god overvåking av klauvhelsa,
langsiktig forebyggende klauvhelsearbeid,
avlsmessig framgang og ikke minst fore
bygging av smittsomme klauvsjukdommer
som digital dermatitt.
Alle beskjæres hver gang
For å oppnå best mulig forebyggende effekt
av klauvskjæringen er det viktig at alle kyr og
kviger eldre enn 18 måneder beskjæres hver
gang. Hvis bare kyr med forvokste klauver,
tydelig avvikende klauvformer eller halthet
beskjæres, vil mange dyr med små sjukdomsforandringer gradvis bli verre med smerte og
halthet. Når de små skadene oppdages tidlig
i forløpet, kan de korrigeres ved korrekt
utskjæring og/eller behandling slik at de heler
eller ikke utvikler seg videre.
I et flertall av de norske melke- og kjøttfebesetningene utføres beskjæringen av profesjonelle klauvskjærere, der de fleste er sertifiserte. I noen besetninger utføres arbeidet av
produsentene selv.
Klauvas anatomi
Ytter- og innerklauva utgjør sammen en
fleksibel enhet. De to klauvene er skilt av
klauvspalten. Innerst i klauvkapselen er huden
ubehåret og sårbar for skader.
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Klauvkapselen består av utvendig og
innvendig vegghorn, sålehorn og ballehorn.
Vegghornet er hardt og slitesterkt, mens
sålehornet er tørrere og ofte løsner ved økt
klauvlengde. Ballehornet påvirkes av fuktig
heten i miljøet. Ballehornet på framklauvene
til kyr oppstallet i båsfjøs er ofte like hardt
som vegghornet, mens det er mjukt på kyr
oppstallet i løsdrift. Kronranda i overgangen
til behåret hud og den hvite linjen som for
binder de ulike delene av klauvkapselen,
består av mjukt horn. Den hvite linjen er
særlig utsatt for skader og sjukdom.
Den friske klauvkapselen gir svært god
beskyttelse av klauvas indre strukturer mot
infeksjon og annen ytre påvirkning. Ved
stikksår og eller stor slitasje med sprekkdannelse i den hvite linjen, eksempelvis på grunn
av grove betonggulv i nye fjøs, vil klauvkap
selen ikke lenger gi beskyttelse og infeksjon
etablerer seg raskt i bløtvevet og klauvbeinet
innenfor.
Vekst og slitasje
Klauvformen bestemmes av hornets vekst og
slitasje. I gjennomsnitt vokser klauvveggen i
tåa ca. 0,5 cm per måned. Veksten øker ved
intensiv fôring, og klauvsjukdom som for
fangenhet vil påvirke både hornkvaliteten og
veksten. Klauvformen påvirkes dessuten av
arv. Korketrekkerklauv på bakbeinas ytterklauver der den utvendige veggen vrir seg
innunder sålen, har relativt stor arvbarhet og
bør tas hensyn til i avlen.
Slitasjen påvirkes av strukturen på under
laget, om det er tørt eller dekket med gjødsel,

og dyrets bevegelse og klauvform. Ved
innendørs oppstalling vil det aldri bli optimal
balanse mellom vekst og slitasje, og avvik
ende klauvformer vil vanligvis utvikle seg
i løpet av få måneder. I løsdriftsfjøs med
støpt golv eller spalt, der det alltid er gjødsel
i gangarealet, vil ballehornet slites mye
raskere enn vegghornet slik at klauvene på
de fleste dyra blir lave i drakta (klauvas bakre
del). På talle er det generelt liten slitasje.
Hvor fuktig det er avhenger av dyretetthet
og hvor hyppig det fylles på med strø.
Korrekt klauvform
For storfe på skogs- og fjellbeiter med vekslende mjukt og hardt underlag, vil det vanligvis
være god balanse mellom vekst og slitasje.
Klauvformen på slike dyr er en god rettesnor
for korrekt klauvform. Den fremre kanten
på ei slik klauv vil sett fra siden utgjøre en
tilnærmet rett linje. Klauvlengden målt fra
kronranda parallelt med klauvspalten til
klauvranda (mot golvet) vil være ca. 8 cm,
og klauvvinkelen sett fra siden 45 til 55 grader.
Framklauvene er vanligvis steilere enn bakklauvene. Både det utvendige vegghornet og
vegghornet mot klauvspalten er slitesterkt
og står fram som en kant. Den hvite linjen
forbinder vegghornet med sålehornet som
utgjør det meste av bæreflaten. Sålehornet er
tørt og sprøtt og flasser ofte av slik at bæreflaten blir hvelvet med en skråning mot de
bakre 2/3 deler av klauvspalten.

Normal klauv. 

Korrekt beskjæring
Etter fiksering i klauvboks, renses klauva for
møkk, steiner og løst horn. Beskjæringen
utføres med vinkelsliper med fres eller annen
slipeskive og skarpe hovkniver. Ved beskjæring forsøker klauvskjærerne å etterligne den
naturlige formen best mulig.
I løsdriftsfjøs med støpt golv eller gummi
vil klauvene vanligvis være lave i balle/drakt
og det er størst behov for beskjæring i tådelen. Etter beskjæring skal alle de fire klauv
veggene, både de utvendige og innvendige og
ca. halve bredden av sålehornet innenfor
utgjøre et felles plan. Bakre del av sålehornet
på begge klauvene skal skråne mot klauvspalten. Klauvene skal tverres noe i tåa, men
målet er ellers at det harde vegghornet skal
utgjøre størst mulig del av bæreflaten for å
gjøre den slitesterk. Ved et fast trykk med
visiteringstang skal ikke sålehornet svikte mer
enn 1 cm rundt tanga). Ved for hard beskjæ-

Foto: Terje Fjeldaas.

ring kan dyra bli sårbeinte og i verste fall kan
blødninger og sprekker oppstå i den hvite
linjen med risiko for alvorlig infeksjon i
klauvas indre strukturer.
På bakbeina er ytterklauvene normalt
større en innerklauvene og ved sjukdom som
er atskillig mer utbredt på ytterklauva enn på
innerklauva, vil asymmetrien forsterkes. Ved
slike klauver bør innerklauva beskjæres minst
mulig, ofte ikke i det hele tatt, mens ytterklauva beskjæres atskillig mer. Vanligvis er
det umulig å oppnå symmetri. Det er bedre at
de to bakklauvene er asymmetriske etter
beskjæring enn at ytterklauva beskjæres for
mye og kua blir sårbeint og halt.
Utskjæring av defekter
Utskjæring av defekter som såleknusninger
og løsninger/byller i den hvite linjen gjøres
best med skarpe hovkniver. Avlastnings
klosser bør limes på den friske klauva for å

avlaste den sjuke, redusere smerten og bidra
til raskere heling. Ved store defekter kan
bandasjering bli nødvendig. Ved påvisning av
digital dermatitt og limax (utvekst i klauvspalten) anbefales bandasjering med salisylsyrepulver eller -gel. Ingen klauvbandasjer skal
sitte lenger enn fem dager før de tas av eller
skiftes. Glemte klauvbandasjer kan bli for
stramme, skjære seg inn i huden og forårsake
stor smerte, halthet og nødslakt. God kommunikasjon mellom klauvskjærer og bonde er
nødvendig for å sikre at bandasjene blir tatt
av til rett tid.
Klauvskjæringsrutiner
I de fleste norske melkekubesetningene med
løsdrift utføres klauvskjæring to ganger i året.
I båsfjøs og i kjøttfesbesetninger utføres
klauvskjæring sjelden mer enn en gang i året.
Ved høyere ytelse enn 9000 kg melk per år er
beskjæring tre ganger per år ofte nødvendig.
❯❯❯
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I Danmark anbefales en beskjæring for hver
3000 kg produsert melk.
Dyra er mest utsatt for forfangenhet i tida
rundt og etter kalving. Fôring, ernæring, hold
og ikke minst mekaniske belastning er viktige
årsaker til sjukdommen. Klauvformen bør
derfor være mest mulig korrekt. Beskjæring
2 – 3 måneder før kalving anbefales for
melkeku. Kjøttfe er mindre utsatt for forfangenhet og kan gjerne beskjæres noe tidligere i
forhold til kalvinga. Bonde og klauvskjærer
bør ha en felles målsetting om å utføre
beskjæringen på et tidspunkt der mange av
dyra skal kalve om 3 – 4 måneder. Med
komfortable hydrauliske klauvbokser, kan
likevel ammekyr beskjæres inntil 1 måned før
kalving uten at det medfører stor risiko for kua
eller fosteret. Beskjæring i denne perioden må
alltid utføres med varsomhet. Uro og stort
tykk mot buken kan medføre økt risiko for
abort og for tidlig kalving.
Forfangenhet forårsaker dårlig hornkvalitet,
og hornvekstrelaterte sjukdommer som
såleknusning og løsning/byll i den hvite linjen
oppstår vanligvis de første ukene etter kalving. Ved klauvskjæring 2 – 3 måneder etter
kalving som anbefales på melkeku, kan
utskjæring og behandling av disse sjukdommene utføres på et tidlig tidspunkt før de
medfører stor smerte og halthet. Ved be

Dyrevogner lakkert 5 til 12 meter

skjæring tre ganger i året bør den tredje
beskjæringen utføres 5 – 6 måneder etter
kalving. En svensk studie har vist at klauvskjæringsrutiner som er tilpasset kalvingen,
resulterer i mindre alvorlige infeksjoner og
klauvskader, mindre alvorlige avvikende
klauvformer og lavere risiko for tidlig slakt
eller avliving sammenlignet med besetninger
som ikke følger disse beskjæringsrutinene.
Klauvskjæring bør i størst mulig grad
utføres av profesjonelle
Korrekt regelmessig klauvskjæring er et av
de viktigste forebyggende tiltakene for god
klauvhelse og god dyrevelferd. Vi anbefaler
at klauvskjæring i størst mulig grad utføres
av profesjonelle og helst sertifiserte klauvskjærere for å sikre god kvalitet på beskjæring
og behandling.
God tilrettelegging for klauvskjæring
gjør arbeidet mer trygt og effektivt
Med drivganger, venteboks, tilstrekkelig
assistanse til driving av dyr og dyr som er
vant til å håndteres blir arbeidet med klauvskjæring tryggere og mer effektivt. Klauv
skjærerlaget har utarbeidet et skriv med
anbefalinger for denne tilretteleggingen som
ligger her: https://www.animalia.no/no/Dyr/
storfe/slik-tilrettelegger-du-for-klauvskjaring/

Kalvehytter med pallegaffelbeslag

Anbefalinger
• Alle kyr og kviger eldre enn 18 måneder beskjæres hver gang
• Forsøk å tilpasse klauvskjæringen til
kalvingen, 3 – 4 måneder før kalving
anbefales for ammekyr (klauv
skjæring bør ikke utføres senere
enn 1 måned før kalving)
• Bør utføres av profesjonelle og helst
sertifiserte klauvskjærere
• Frekvens:
I båsfjøs og i kjøttfesbesetninger
minst en gang i året
Melkekubesetningene med løsdrift og
ytelse inntil 9000 kg minst to ganger i
året
Melkekubesetninger med ytelse over
9000 kg tre ganger per år
• Ved mye klauvsjukdom kan enda
hyppigere beskjæring / kontroll
i klauvboks bli nødvendig
• Ingen klauvbandasjer skal sitte lenger
enn fem dager før de tas av eller skiftes
• Ha en plan for å oppnå dyr som
er mulige å håndtere

Artikkelen er en tilpasset versjon av
tekst som sto i Buskap nr. 8 2020.

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

KJØNNSSEPARERT SÆD
74086 Nero Weeton av Haukabø NB! Begrenset antall
Eliteokse 74060 Junior av Nordstu

God på fødsel: 95,3 % uten kalvingsvansker
på NRF ku, 93,2 % på kvige.

74090

Kontakt
Nortura for mer
informasjon om
Angusavtalen:
ABERDEEN ANGUS

OBELIX AV LILLEBAKKEN

Født:

16.02.2019

Hornanlegg:

Kollet

Oppdretter:

Jan Håvard Refsethås

Tilgjengelig:
Dosepris:

•
•
•

ALLE FOTO: JAN ARVE KRISTIANSEN

•

260,-

95 51 84 00

Testvinner som er meget god på grovfôropptak og fôrutnyttelse
som resulterer i høy tilvekst
Godt eksteriør
Forventes å gi gjennomsnittlig fødselsforløp, god produksjon og
middels moregenskaper
Egen marmoreringsprosent 3,73%

Foto: Jan Arve Kristiansen

Avstamning

www.norskangus.no

Far:
NOR 74043
Hovin Hauk (Kollet)

Mor:
NOR 28453
Moena (Kollet)

Rangtall fra
fenotypetest

Farfar:
AUS VTMB1
TE MANIA BERKLEY B1 (Kollet)

Farmor:
NOR 23868
Hovin Victoria (Kollet)

Morfar:
NOR 74017
Betong av Dagrød (Kollet)

Mormor:
NOR 19339
(Kollet)

Farfars far:
AUS VTMY437
TE MANIA YORKHIRE Y437

Farmors far:
USA 12798179
CIRCLE A 2000 PLUS

Morfars far:
NOR 53755
Kincaid ET av Dagrød

Mormors far:
NOR 51726
DIEGO AV BAKKEN

UNGOKSER
Avlsverdier Oktober 2020

Fødselsindeks: 107

74090

ABERDEEN ANGUS

OBELIX AV LILLEBAKKEN

Produksjonsindeks: 106

Morindeks: 89

Kvige

Ku

0

200

365

Slaktevekt

Klasse

Fett

Døtrenes
kalvingsevne

Døtrenes evne til å
avvenne tunge kalver

114**

100*

106*

104*

105*

105

98

97*

89

16.02.2019

Født:

13.02.2019

Hornanlegg:

Kollet

Hornanlegg:

Kollet

Oppdretter:

Jan Håvard Refsethås

Oppdretter:

Merethe Mørk

•
•
•

107

Fôrutnytting

107

Ryggmuskel

106

Marmorering

105

Fettdybde

101

Eksteriør
Bein:

79

Muskel:

83

Kropp:

90

HELHET:

84

Tilgjengelig:

Tilgjengelig:
•

113

Grovfôropptak

ABERDEEN ANGUS

OZZIE AV MØRK

Født:

Dosepris:

114

Tilvekst

Totalindeks: 107

104**

74091

Totalt

Dosepris:

260,-

•
•
•

Testvinner som er meget god på grovfôropptak og fôrutnyttelse
som resulterer i høy tilvekst
Godt eksteriør
Forventes å gi gjennomsnittlig fødselsforløp, god produksjon og
middels moregenskaper
Egen marmoreringsprosent 3,73%

•

260,-

God på grovfôropptak og tilvekst
Testens beste ryggmuskelmål for rasen på 7,89 cm
Forventes å bli en allround okse med gode fødselsforløp, god
produksjon og gode moregenskaper
Egen marmoreringsprosent 3,02%

SpermVital
Foto: Jan Arve Kristiansen

Foto: Jan Arve Kristiansen

Avstamning

Avstamning
Far:
NOR 74043
Hovin Hauk (Kollet)

Mor:
NOR 28453
Moena (Kollet)

Far:
USA 17831035
QUAKER HILL DEAD CENTER

Rangtall fra
fenotypetest

Farfar:
AUS VTMB1
TE MANIA BERKLEY B1 (Kollet)

Farmor:
NOR 23868
Hovin Victoria (Kollet)

Morfar:
NOR 74017
Betong av Dagrød (Kollet)

Mormor:
NOR 19339
(Kollet)

Farfars far:
AUS VTMY437
TE MANIA YORKHIRE Y437

Farmors far:
USA 12798179
CIRCLE A 2000 PLUS

Morfars far:
NOR 53755
Kincaid ET av Dagrød

Mormors far:
NOR 51726
DIEGO AV BAKKEN

Avlsverdier Oktober 2020

Totalt

114

Tilvekst

113

Grovfôropptak

107

Fôrutnytting

107

Ryggmuskel

106

Marmorering

105

Fettdybde

101

Mor:
NOR 47344
(Kollet)

Farfar:
USA 17160560
EXAR DENVER 2002B (Kollet)

Farmor:
USA 16925768
QUAKER HILL BLACKCAP 0A32

Morfar:
NOR 74039
Li's Great Tigre (Kollet)

Mormor:
NOR 30690
(Kollet)

Farfars far:
USA 16541214
EXAR UPSHOT 0562B

Farmors far:
USA 14777016
MCC DAYBREAK

Morfars far:
CAN 1469322
HF EL TIGRE 28U

Mormors far:
USA 12396365
ROCKN D AMBUSH 1531

Avlsverdier Oktober 2020

Produksjonsindeks: 106

Morindeks: 89

Kvige

Ku

0

200

365

Slaktevekt

Klasse

Fett

Døtrenes
kalvingsevne

Døtrenes evne til å
avvenne tunge kalver

104**

114**

100*

106*

104*

105*

105

98

97*

89

74091

Eksteriør
Bein:

79

Muskel:

83

Kropp:

90

HELHET:

84

Totalt

109

Tilvekst

108

Grovfôropptak

103

Fôrutnytting

108

Ryggmuskel

115

Marmorering

96

Fettdybde

110

Totalindeks:

Totalindeks: 107
Fødselsindeks: 107

Rangtall fra
fenotypetest

Fødselsindeks: 106

2

Produksjonsindeks:

Kvige

Ku

0

200

365

Slaktevekt

104*

112*

94*

103

102

103

Morindeks:
Klasse

Fett

Døtrenes
kalvingsevne

Døtrenes evne til å
avvenne tunge kalver

Eksteriør
Bein:

76

Muskel:

80

Kropp:

86

HELHET:

81

ABERDEEN ANGUS

OZZIE AV MØRK
Født:

13.02.2019

Hornanlegg:

Kollet

Oppdretter:

Merethe Mørk

Tilgjengelig:
Dosepris:

WWW.TYR.NO

•
•
•
•

260,-

God på grovfôropptak og tilvekst
Testens beste ryggmuskelmål for rasen på 7,89 cm
Forventes å bli en allround okse med gode fødselsforløp, god
produksjon og gode moregenskaper
Egen marmoreringsprosent 3,02%
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Felleskjøpet tilbyr
Orla Hansen innredning
for kjøttfe
Kontakt
din lokale
selger for
mer info

Skillegitter
• Markedets bredeste sortiment • Danskprodusert • Dekker alle dyregrupper
• Lett å tilpasse • Rikt tilbehør • Markedets kraftigste

Liggebåsskiller
• Fritthengende • God bevegelse for dyr
• Tilpasset alle liggeunderlag • God velferd

FK - Tyr 184x260 mm - Orla Hansen.indd 1

Fanggitter for kjøttfe
• Markedets bredeste sortiment
• Danskprodusert • Dekker alle dyregrupper
• Lett å tilpasse • Enkelt justerbar halsåpning

Sikkerhetsfanggitter
• Sikker håndtering • For kjøttfe • Robust
• Trinnløs justerbar åpning

25.01.2021 09:02

Vi realiserer
dine drømmer

00- M10 - Y90 - K1
9 - G149 - B92
d955c
ntone 7725

ENERETT
FOR
NORGE

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

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

kr 1190,-+mva

FRAMTIDAS LANDBRUK TRENGER
STERKE FAGMILJØ OG
MYE PRAKTISK ERFARING
VIDEREGÅENDE SKOLE MED

INTERNAT

I TILLEGG TIL NATURBRUK HAR VI BYGG , TIF ,
ANLEGGSTEKNIKK OG STUDIESPESIALISERING
PÅ TOMB KAN ALLE VEIER FØRE TIL STUDIEKOMPETANSE

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

WWW.TOMB.NO

TOMBVGS

BE

/TOMBVGS

DR

ET

ILV

EK

ST

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

WWW.TYR.NO

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
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Seminåret 2020
Nok et år med nye rekorder
Året 2020 er historie og vi kan nå se tilbake
på nok et godt seminår for kjøttfe med 17 %
økning i seminbruk. Hele 41 078 kjøttfedoser
har blitt lagt inn på kuer og kviger over hele
Norge. Det har ikke alltid vært like gode
seminår for kjøttfe, men i 2015 tok seminstatistikken en vending etter å ha hatt en nokså
flat trend i flere år. Går vi helt tilbake til året
2012 ser vi at seminbruken den gang var på
16 662 brukte doser. Ser vi på tallene for 2020
så vil det si en økning på 145 % og 24 416
doser i seminbruk de siste 8 årene. Dette er
god lesning og vi ser fram til hva 2021 kan
bringe.

Foto: TYR

Rase/År

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aberdeen Angus

1667

1773

1738

2135

2572

4529

4702

6177

10111

Blonde d'Aquitaine
Charolais
Dexter

Endring %
2019 – 2020
64

91

81

106

97

179

328

434

903

1715

90

6142

5553

5357

6891

8624

10085

10108

11261

13092

16

117

76

69

90

86

137

107

95

98

3

Galloway

56

58

58

69

104

122

88

180

218

21

Hereford

2184

2210

2238

2508

3205

3794

3795

3527

3213

÷9

59

52

34

70

64

50

49

33

49

48

Limousin

Highland Cattle

4562

4912

5290

6613

8474

9423

8893

8845

8152

÷8

Simmental

1530

1453

1573

1799

2219

2762

2852

3452

3839

11

254

277

261

330

394

474

478

520

591

14

16662

16445

16724

20602

25921

31704

31506

34993

41078

17

3109

2881

2952

3191

3659

4669

4794

4897

5164

5

Tiroler Grauvieh
Sum alle raser
Melkesimmental

Tabell 1: Seminstatistikk 2012 – 2020 for de ulike rasene.
Stort sett alle raser har hatt en stigende trend
og en god utvikling i bruk av semin de siste
årene. Selv om ikke alle raser har hatt økning
i seminbruk i 2020 så er det viktig å kunne se
tilbake på tall fra foregående år og sammen
likne disse. Om en ikke nødvendigvis setter nye
rekorder hvert år så må man se totalen over
flere år.
Skal man utmerke noen raser for seminåret
2020 så er det Angus, Blonde og Charolais.
Disse rasene har hatt en veldig god økning siste
året hvor Blonde nesten har doblet antall brukte
doser og Angus har hatt en økning på 64 % og
3934 flere brukte doser sammenliknet med
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fjoråret. Charolais har hatt en god trend gjennom mange år og er i dag på 16 % økning
sammenliknet med samme tid i 2019. Galloway,
Tiroler, Simmental og Highland har også hatt en
god økning sammenliknet med fjoråret. Her har
vi Galloway med en økning på 21 %, Tiroler 14 %,
Simmental 11% og Highland med 48 % økning.
Dexter og Melkesimmental ligger på omtrent
samme bruken som foråret, mens Hereford og
Limousin har hatt en nedgang i brukte doser
sammenliknet med 2019. Ser man på tabellen
over så har både Hereford og Limousin hatt
en økning i flere år, så her er det muligheter
for å snu trenden oppover igjen i 2021.

Hva skyldes den totale økningen?
Økningen de siste årene skyldes flere faktorer.
Både økt interesse for kjøttfe og avl, flere mordyr,
og den økonomiske gevinsten ved bruk av
kjøttfesemin på mjølkebruket er viktige faktorer.
Rase

Antall doser

% av totalt
antall doser

Angus

6293

67 %

Charolais

7374

53 %

Hereford

1751

52 %

Simmental

2003

46 %

Limousin

4704

53 %

Tabell 2: Antall doser solgt til mjølkebruket 2020.

Det at vi i dag kan tilby produkter som SpermVital og kjønnsseparert semin av både Y
(han)- og X (hun)-celler er et stort løft for
seminbruken. I 2020 ble norsk kjønnsseparert
semin av rasene Angus (Y- og X-celler), Charolais (Y-celler), Limousin (Y-celler) og Simmental
(X-celler) lansert. Dette tilbudet har vist seg å
gå over all forventning og kan foreløpig vise til
godt salg og gode resultater når det gjelder
tilslag. Dette gledes og vi håper at enda flere vil
benytte kjønnsseparert semin av kjøttfe i
framtida da dette vil være med på bidra til
økonomisk gevinst i egen besetning.
Hvor i landet er det størst seminbruk?
Det benyttes semin av kjøttfe over hele Norge,
men som tabellen under viser er hovedtyngden
av insemineringer i Innlandet, Trøndelag og
Rogaland. Ikke overraskende da dette er
områder med mange besetninger av både
kjøttfe og mjølkeku.
Til slutt vil TYR få sende en takk til alle som er
med på å bidra til økt seminbruk og ikke minst
en stor takk til alle de flinke seminteknikerne
og veterinærene som gjør en god jobb med
inseminering i hele Norge. Ønsker alle lykke til
med kommende kalvings- og inseminerings
sesong utover i 2021!

Tabell 3: Viser fylkesvis prosentandel over insemineringer med kjøttfe i 2020.

Har du spørsmål angående semin og våre produkter så ta kontakt med oss
i TYR eller se vår hjemmeside.

Se og hør hva våre kunder mener om
BvL på www.traktoroglandbruk.no

Hans Egil Forr
920 97 110 (Trøndelag)
Kristian Hatteland 902 30 411 (Rogaland)

WWW.TYR.NO

Kjetil Helland 484 24 350 (Østlandet)
Knut Helliesen 959 77 490 (Hele Norge)
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Ingmund Skårland 1941 – 2021
20. januar 2021 gikk Ingmund Skårland ut av tiden. De fant han der
han trivdes best, i en kalvebinge hos sine kjære simmentalere.
Ingmund var født på Undheim i Time kommune i Rogaland i 1941,
men det var ikke her han ble bonde. Han kjøpte garden Feda i Kvinesdal
i 1960. Her drev han og kona Hedvig med melkeku og gris, dessuten
drev de stort med potet og bygde blant annet stort potetlager. Her fikk
de også sine seks barn, fem av dem vokste opp og er i dag stolte av det
foreldrene fikk til. Så snart barna ble store flyttet ekteparet til hennes
hjemgård på Kvås i Lyngdal. Hedvig ville ikke dit så lenge barna gikk i
skolen. De flyttet til Kvås i 1991 og planen var at det var her de skulle bli
gamle sammen. Men dessverre døde kona Hedvig bare noen år senere
av svulst på hjernen. Det var tungt for Ingmund å bli alene, men
interessen for storfe og troen på Vår Herre hadde han. Han forsøkte
seg med flere ulike raser, både Galloway og Charolais
var han innom. Men det var Simmental som var «hans» rase.
Alle som møtte Ingmund fikk oppleve at dette var en mann som ikke
bare så på sine Simmentalkyr som jobb – det var en livsstil for han. Han
satte sin ære i at alle som kjøpte livdyr skulle være fornøyde. Dyra skulle
ha godt eksteriør, de skulle være funksjonelle og ikke minst snille.
Gjennom alle år han leverte oksekalver til fenotypetesten, kunne en
hvilken som helst røkter si med sikkerhet hvilken kalv som kom fra
Hægeland Simmental – det var alltid den mest kjælne av samtlige okser.
Aktive avlsbesetninger ble innført i 2001. Hægeland Simmental fikk
denne statusen i 2003 og fikk pris for å ha vært Aktiv avlsbesetning
i 15 år sammenhengende i 2017. I løpet av de 15 årene var det bare en
testomgang som det ikke var noen kalv fra Hægeland Simmental, det
var i 2015/16. Av okser som har blitt seminokser fra hans besetning er
nok Bas av Hægeland den mest kjente. Han stod som eliteokse til alle
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strå var utsolgt i 2014. Det bør også nevnes at en av oksene han leverte
til test i 2013, står som eliteokse i årets katalog. Den er dessuten far til
fire av oksekalvene som står i fenotypetesten på Staur i nå, nemlig
73093 Ivari av Hægeland. Ingmund hadde enorm kunnskap og hans
innsats for norsk kjøttfeavl står det stor respekt av.
Mer enn 1000 kalver tok Ingmund i mot, alle ble loggført og det ble
notert både hvordan fødselen forløp og hvordan tilveksten var. Alt av
data ble fortløpende lagt inn i Storfekjøttkontrollen.
Helt fra 1979 brukte Ingmund semin – okse ville han ikke ha, og alle dyr
ble sjølvrekruttert, ikke en kalv ble kjøpt inn. Ofte fikk han tvillinger, og
i 2016 fikk han til og med firlinger. Dessverre gikk ikke det så bra, to av
kalvene døde og kua ble sjuk. I et forsøk på å redde de kalvene som var
igjen satte Ingmund seg ned på ei bøtte for å melke en av de andre
nyborne kyrne for å få gitt de melk. Men da kom det ei som ville ha kos.
Kosekua vippa Ingmund av bøtta, og han måtte dra seg på armene opp
til huset og fasttelefonen for å varsle at lårhalsen var knekt.
Ingmund ordnet i alle år livdyrformidlingen selv – og alle kalver som
holdt kvaliteten han ville ha, ble solgt. Det er ikke rent få
simmentaloppdrettere som har bygd opp sin besetning med dyr – og
gode råd, fra Ingmund Skårland. Han satte stor pris på interesserte
storfefolk fra hele landet. Kvås ligger temmelig usentralt til, men kom
du dit ble det både kuprat, omvisning hos dyra og koselig kaffestund.
Norsk Simmentalforening og TYR takker for den store innsatsen
Ingmund Skårland har gjort for norsk kjøttfeavl og rasen Simmental
i Norge, og lyser fred over Ingmunds minne.
Guro Alderslyst

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.

m
Ny norsk se

73140 Otto PP av Thorshov
(e. Rocko PP - mf. Derwentwood Nero)

inokse

m
Ny norsk se

73141 Oregano P av Hakadal
(e. VB Unne - Fabian av Hovde)

Se flere seminokser fra Simmental i Geno Nettbutikk og Oksekatalogen TYR.
Norsk Simmentalforening | Følg oss på Facebook | e-post: bengvest.online.no

inokse

TYR AKERSHUS

Ammekuprodusenten
i Akershus er god på avl
Hele ni besetninger i Akershus er Aktive
Avlsbesetninger og de representerer hele sju
raser. Dette viser hvilken bredde det er i
ammekumiljøet i laget vårt. På årsmøtet i
2020 valgte vi derfor å hedre de som var
aktive avlsbesetninger i form av et diplom, for
å synliggjøre den viktige jobben de gjør for
felleskapet.
I 2020 ble det også to seminokser fra Akershus. Begge var Simmental, nærmere bestemt
Oregano P av Hakadal fra Hakadal Verk/
Øyvind Wold og Otto PP av Thorshov fra
Jørgen Thorshov. Semin fra disse ungoksene
er nå å finne på dunken. Oregano P av Hakadal ble også testvinner i testomgangen
2019/2020.
På testomgangen 2020/2021 finner vi fire
okser fra våre medlemmer og de representerer rasene Hereford, Limousin, Charolais og
Aberdeen Angus. Det blir spennende å følge
med ut over våren hvordan disse kommer ut
til slutt.

Økonomi i ammekuproduksjonen i Akershus
Nå går vi inn i tida foran jordbruksforhand
lingene og det er viktig at medlemmene nå er
aktive for å påvirke økonomien i produksjonen
i riktig retning. I styret i TYR Akershus har vi
jobbet med innspill foran jordbruksforhand
lingen og hatt gode diskusjoner, noe vi opp
fordrer andre lag til å gjøre også. Det er både
lærerikt, sosialt og ikke minst viktig for
økonomien i produksjonen.
Vi ser at utviklingen de siste årene har ført til
en mer krevende økonomi for ammeku
bonden. Det har blant annet blitt vesentlig
høyere innsatsfaktorer i produksjonen blant
annet på maskinsiden. Inntektssiden, har som
figurene viser, dessverre ikke hengt med på
samme nivå, med kjøttpriser som har stått
mer eller mindre stille, samtidig som tilskudd i
produksjonen også har hatt svak utvikling.

Vi ønsker oppdrettere lykke til.

Pontus P av Degerdal ble tatt ut til test for
omgangen 2020/2021.
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Figur 1: Utvikling produksjonstilskudd siste 5 år.

Investeringskostnader i bygg har økt, samtidig
som vi i Akershus opplever at vår produksjon
ikke er prioritert hos Innovasjon Norge. Dette
gir lite investeringslyst i et område som har
tilgang på mye ravinebeiter og på alternative
fôrmidler i form av både halm og restprodukter fra frukt, grønt og bryggeriindustrien. Dette
gjør at vi er bekymret på vegne av den yngre
garde som har interesse for produksjonen,
men som ikke har råd til å begynne. For å
fortsatt kunne ha ammeku på sentrale Øst
landet i form av både små og store beset
ninger på beiter, som alternativt vil gro igjen,
og med nærhet til markedet og publikum, er
det viktig at ammekua prioriteres i årets
jordbruksoppgjør. Den jobben må hvert enkelt
medlem bidra på. Det er fortsatt underdekning
på norsk storfekjøtt og da bør det være rom
for flere bønder og flere kuer i denne flotte
produksjonen!

Tekst: Elisabeth Kluften
TYR Akershus

Figur 2: Utvikling kvalitetstilskudd.

Figur 3: Utvikling gjennomsnittlig avregningspris tom 2019.
For 2020 økte engrosprisen med 2,30 og første halvår 2021 med 1,50.

Figur 4: Utvikling omsetningsavgift på storfe.

Figur 5. Prisindeks for maskiner fra 2015 – 2019, kilde NIBIO.

Kalveuttrekkere

med eller uten moment

godkalven.no - 908 26 618

EasySwing storfebørster - maxi, midi og mini.

CALF-TEL PRO II

Melketanker

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1–2 kalver
10 års garanti
komplett med
utegarde

MultiMax
•
•

Inntill 7 kalver, 0–3 måneder
10 års garanti

Her vist med utegarde og
fôringsgrind (tillegg)

100–300 liter melketank
Fleksible løsninger
Større tanker kan leveres
Hurtig og stabil kjøling
Røring med autostop
Elektronisk kontrollpanel
Rustfritt stål
Enkelt renhold
Energieffektiv

Melketaxi 3.0
• 115, 160 og 260 liter
• Pasteurisering og kjøling
• Trådløs doseringsarm
• Vippebrett foran
• Drift på hjul
• Punkteringsfrie dekk
• LED-lys
• Varmekappe

Hytter, innhegninger, utstyr og løsninger for stell av kalver
WWW.TYR.NO
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Har du en kommende
TESTOKSE?

Foto: TYR

Stambokførbare oksekalver født mellom
21. desember og 31. mars er aktuelle for
fenotypetesten. For at oksen skal vurderes
må den meldes på i Storfekjøttkontrollen
og det er svært viktig at det blir bestilt
avstamningskontroll og at det blir sendt
inn tre stk. gode hårprøver. Påmeldingsfristen er 9. mai, men hvorfor ikke gjøre
det med en gang! Det er ingen grunn til
å vente til fristen. Erfaringsmessig kan
det ta lang tid med DNA-analysene,
så meld gjerne på kalven og send inn
hårprøver så fort som mulig!
Enkelt å melde på
Påmeldingen finner du i samme bildet
som bestilling av avstamningskontroll i
SFK. Ved å hake av for «meld på til Staur»
når du bestiller avstamningskontroll, blir
oksen påmeldt. Hvis du ikke ønsker at
oksen stambokføres hvis han ikke blir
testkandidat, lar du være å hake av for
stambokføring. Vi minner om det skal
sendes inn tre hårprøver på minimum
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20 hårstrå i hver for at vi skal være trygge
på at det er nok materiale, også for
eventuelt fremtidige analyser.
Dersom det ikke er lagret biologisk
materiale av mor og/eller far fra før,
må det sendes inn samtidig.
Avlsverdiberegning
Det kjøres en avlsverdiberegning første
uka i april. For at okser skal være aktuelle
for test må de være registrert i SFK
før dette slik at de er med i denne be
regningen. Korrekt avstamning, fødsels
dato og vekt er viktige opplysninger som
brukes i beregningen.
Kriterier for aktuelle testkandidtater:
• Fødselsdato mellom 21.12.20 og
31.03.21
• Stambokførbar og raseren Limousin,
Charolais, Simmental, Hereford
eller Angus

• S
 ønner etter prioriterte fedre fra
oksekatalogen 2019 blir prioritert
(med forbehold om at fedrene er innafor
kravene til avlsverdier og fortsatt er
aktuelle fedre).
• Mor må ha over 90 i fødselsindeks
og generelt være ei god ku
• Normalt lett fødsel og fødselsvekt
innafor rasens krav
• Innmeldt i SFK med fødselsvekt og
ha egne avlsverdier.
• Anbefalt forbokstav er R
• Besetningen skal ikke være pålagt
veterinære restriksjoner eller hatt
levende importerte dyr (født i utlandet)
inn i besetning de siste ti år
• Utenlandsk sæd/embryo skal ha oppfylt
KOORIMPs tilleggskrav til dokumentasjon ved importtidspunktet.
Avlsplaner for TYR og raselagene og
regelverk for fenotypetest ligger på TYRs
nettside.

Levende gjær

i DRØV kra�fôr og ATTÅT �lskuddsfôr for storfe og småfe

De�e gir høyere
�lvekst og bedre
utny�else av
grovfôret!
Slik virker levende gjær
i vommen �l dyrene:
Bedre fordøyelighet
Øker nedbry�ng av ﬁber
Styrker klauvene
Forhøyer og
stabiliserer pH
Op�maliserer
mikrobeforhold
Rask vomutvikling hos
kalv og lam

t
Ta kontakkale
lo
med din r en
mølle fo !
fôrprat

norgesfor.no

WWW.TYR.NO

All�d der for deg
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Fjøssystemers fullfôrmikser
– en del av din smarte fôringslinje

S p ør o s s o
m
finansierin
g!
Fjøssystemers BvL V-Mix fullfôrmikser finnes i størrelser opp til 36 m3.

Fjøssystemers BvL V-Mix fullfôrmikser kan bedre fôreffektiviteten, og du får mulighet til å blande ulike fôrmidler.
Du kan oppnå en jevnere og mer balansert fôrrasjon ved å kunne blande ulike grovfôrtyper sammen.
Med vertikale snegler er den meget effektiv på rundballer, og
takler også frosne baller. Mikserne leveres både med én, to
eller tre snegler og med volum i blandekaret fra 6,5 til 36 m3.
De kan enkelt samkjøres med andre utfôringssystemer som

takutfôring, Eder feedstar eller rullende fôrbrett. Hele fôringslinja styres med ett og samme styreskap. Med en fullfôrmikser
oppnår du mer stabil fôring – og ikke minst kan du sette
sammen fôrrasjoner som gir høyere fôropptak.

Takutfôring er fleksibelt og driftssikkert og kan tilpasses i de fleste fjøs, og kan
enkelt samkjøres med for eksempel BvL fullfôrmikser eller Serigstad Exact Feeder.

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

Fjøssystemers styreskap
gir deg full kontroll over
hele fôringslinja.

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

KBCharolais

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

BirkeliHereford

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

46

TYRmagasinet 1-2021

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

