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«De finner da på alt mulig nytt,» sa

gutten, han skulle lære å lese. Lese kan vi,

men lærdom får vi aldri nok av. Og kana-

lene for å innhente lærdom blir stadig

flere. Fra i høst tilbyr GENO sine med-

lemmer såkalt e-læring. E’en står for elek-

tronisk og opplegget går ut på at du kan

kjøpe deg inn på internettbaserte kurs på

din egen PC. Konseptet bør ha en stor

kundekrets blant kunnskapshungrige

bønder som i det daglige er bundet opp av

fjøsstellet. Et lærested som popper opp på

skjermen hjemme gir muligheter til å ut-

vikle seg selv som fagperson uten store

kostnader og organisering.

I en undersøkelse som ble gjennomført

høsten 2000 kom det fram at 73 prosent

av mjølkebøndene bruker internett. Hele

37 prosent av de spurte mjølkeprodusen-

tene kunne tenke seg å ta i bruk opplæ-

ring via internett. Brukerne er der altså.

Den spennende satsinga kommer i rett tid

og er et pilotprosjekt i landbrukssam-

menheng.

Selve opplegget høres tidsriktig og in-

teressant ut, men det er ikke tvil om at det

krever mye av de som utformer og følger

det opp. Hver enkelt bruker har nok et be-

hov for å føle seg unik og må bli fulgt opp

på en god måte. Dataverdenen ser ut til å

ha få begrensninger og det må finnes

gode muligheter til å gjøre denne lærefor-

men svært spennende ved bruk av video-

snutter, grafikk og motiverende aktivitet.

På den annen side er det helt klart en ut-

fordring å lage det databaserte lærepro-

grammet så enkelt og oversiktlig at man

ikke bruker mer tid på å finne fram enn

på å høste kunnskap. Det er faktisk svært

lite i dagliglivet som er så frustrerende og

ergerlig som en datamaskin som ikke gjør

som du vil!

Å benytte seg av e-læringen blir rimeli-

gere enn å delta på annen kursvirksom-

het. Dette sammen med at du nå kan klik-

ke deg opp i kunnskapens tre akkurat når

på døgnet du ønsker det, gjør sikkert til-

budet attraktivt for mange. Likevel er det

nå sånn at de av Storfeskoledeltakerne

som redaksjonen har pratet med de siste

årene har trukket fram den sosiale biten

av kursene som svært avgjørende for at

de meldte seg på. Det gjør seg innimellom

å samles over et godt måltid i god av-

stand fra fjøs og plikter hjemme. E-læ-

ringen kan aldri tilfredsstille dette be-

hovet. Kanskje er det derfor nødvendig 

at man etablerer fysiske møtepunkter

også for dem som har valgt det PC-

baserte læringsopplegget. På den måten

vil også læring via internett komme inn

som en positiv faktor for å opprettholde

et godt fagmiljø blant produsentene av

mjølk og storfekjøtt.

Jan Erik Kjær ●Jan Erik Kjær ●
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TOPP TILLIT
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Hensikten med Kvalitetssystem i land-
bruket er at forbrukerne skal anerkjenne 
og ha tillit til norsk mat og bondens 
kvalitetsarbeid. Samtidig skal KSL være 
det styringssystemet som bonden ser best 
nytte i for sin drift og utvikling av garden.



del av oppgaven, men det er også
avgjørende at vi er enige om hva
som er de viktigste områdene.
Norsk landbruk, samlet i KSL har
nå vedtatt denne profilen:

Kvalitetssystem i landbruket
skal arbeide for å utvikle samarbei-
det mellom varemottakerne og an-
dre aktuelle organisasjoner for å
sikre at norskproduserte matvarer
gjennom aktivt kvalitetsarbeid er: 
● Smittefrie og uten skadelige

fremmedstoffer. 
● Etter forbrukernes ønsker med

hensyn til utseende og smak.
● Produsert med god dyrevelferd. 
● Produsert på en miljøvennlig

måte. 
● Produsert i et trygt arbeidsmiljø

som sikrer god helse for yrkesut-
øverne.

Smittefrie og uten skadelige
fremmedstoffer 

Dette er et område som tradisjonelt
har vært en norsk styrke. Vår re-

striktive import av livdyr, småska-
laproduksjon og geografiske spred-
ning har bidratt til at vi har vært
spart for mange belastninger i pro-
duksjonen. Dette gjør at dyra utset-
tes mindre for sjukdom, for eksem-
pel BVD, men også at det er mindre
risiko med produktene, for eksem-
pel salmonellasmitte og hambur-
gerbakterier. Fremmedstoffer er po-
pulært mediastoff. I denne forbin-
delse er både vår holdning mot
bruk av veksthormoner, restriktive
medisinbruk og bevisste bruk av
plantevernmidler vesentlig. Også
våre naboland er svært ambisiøse
når det gjelder restriktiv bruk av
både medisiner og kjemikalier, og
vi må være våkne for å holde et til-
strekkelig høyt nivå.

Dyrevelferd og miljø
Vi har lenge hatt ambisjoner om å
ha en produksjon med god dyrevel-
ferd. Siste år har vi laget en hand-
lingsplan for dyrevelferd. Arbeidet
med denne handlingsplanen har
også vist at dette er et krevende om-
råde med en rivende utvikling. Det
er ikke enkelt å avgjøre hva som er
best dyrevelferdsmessig, men dette
er et område forbrukerne er opptatt
av og der vi må vise at norsk land-
bruk er konkurransedyktig.

En god forvaltning av naturen –
alt fra ryddige gårdstun, til vel-
pleide kulturlandskap og vennlig
tilrettelegging for ferdsel i utmark,
og med et godt rykte i miljøspørs-
mål, er en viktig del av profilering-
en av norsk landbruk og bidrar til
et godt forhold mellom bønder og
forbrukere.

Arbeidsmiljøet er et nytt punkt i
KSL-profilen. I et helhetlig bilde er
det viktig at mjølkeprodusenter har
en arbeidssituasjon som gjør at de
har god helse og dermed er sikre
leverandører. ■
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orske forbrukere har svært stor 
tillit til TINE og Gilde. Dette er

nylig bekreftet i en MMI-måling der
TINE igjen kom på topp. Det er ing-
en enkeltfaktorer som skal få æren
for denne høye graden av tillit, men
det er et forhold som er svært verdi-
fullt for norske storfeprodusenter.
Dette forholdet bør pleies vel. For å
ta vare på denne tilliten er det
viktig at alle ledd i verdikjeden gjør
jobben sin på en riktig måte. At vi
har vært forskånet for problemer
med kugalskap, munn- og klauv-
sjuke, dioksiner, store sykdomsut-
brudd med hamburgerbakterier og
andre dyre- og matvareskandaler er
med på å underbygge trygghet i
forhold til norske matvarer. Det er
ingen fasitsvar for hva som er mest
viktig.

Dersom én del av norsk landbruk
får dårlig omtale vil det også kunne
svekke tilliten til andre deler av
landbruksproduksjonen. Det er der-
for nødvendig at alle bidrar til sin
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■ Norske bønder er profesjonelle forvaltere av vår natur. 
Foto: JEK

til mat fra norske storfe

Egenrevisjon
■ Mjølkeprodusentene fikk høsten 2000 et egenerklæringsskjema for KSL. Det-
te er dokumentasjonen fra leverandørene til meieriet og grunnlag for utbetaling
av TINEs KSL-tillegg. I høst vil TINE og Norsk kjøttsamvirke bygge på materiell
utarbeidet fra KSL som er en Egenrevisjon. Materiell og informasjon vil bli sendt
ut i løpet av høsten med tilbakemelding innen desember.

KSL har utviklet et sett av minimumskrav som skal være med på å underbyg-
ge profilen. De gjeldende minimumskravene ble vedtatt i 1996 og er nå til revi-
sjon. Det er ønskelig at de oppdateres slik at de er med å sikre at norsk mat
også i tiden som kommer vil ha stor tillit. Dette skal være minimumskrav som er
mulig å tilfredsstille for alle, samtidig som det er dekkende for å sikre tiltro i mar-
kedet. Vi må bli enige om sunt bondevett som fortsatt har tillit.



tterhvert er det mange bønder som 
vil få KSL- revisjon. Når en gard

er plukket ut til revisjon, blir det
sendt ut et brev med informasjon
om hva en KSL-revisjon er. KSL-
sekretariatet velger revisor og må-
let er at revisor skal ha gode kunn-
skaper om hovedproduksjonen.

Sigurd Laupsa er revisor og skal
i denne omgang gjennomføre 10
revisjoner. Med bakgrunn som råd-
giver og erfaring fra hygienearbeid-
kjenner Sigurd seg trygg i rollen
som revisor. Han legger vekt på at
når han er ute som revisor jobber
han for KSL-sekretariatet og ikke
for TINE og Gilde. Arbeidet er me-
ningsfylt fordi bonden nå tas på al-
vor. Det forventes at den enkelte
gard har et kvalitetssystem som
fungerer. Dermed blir arbeidet med
nøyaktig kukontroll, notater om
fôrdyrking, opprydding i mjølke-
rom, merking av dyr verdifullt og
viktig. 

Revisjon
Revisjonen legges opp med at revi-
sor og bruker først møtes i et såkalt
åpningsmøte der Sigurd orienterer
om hvordan revisjonen blir gjen-
nomført. Deretter er det befaring
med stikkprøver. Befaringen blir
etterfulgt av en intervjurunde med
stikkprøver der det legges vekt på
de tema som varemottaker har bedt
om. Det hele avsluttes med et slutt-
møte der revisor går gjennom revi-
sjonen og blir enige om en tidsplan
for når avvik skal rettes opp. Revi-
sor orienterer om at varemottakere,
som i dette tilfelle er Gilde og TINE,
vil motta revisjonsrapporten. I til-
legg sendes den selvsagt til KSL
sekretariatet.

Bonden skal være aktiv
Angunn og Sigurd Johannes Trå
driver gard i Jondal i Hordaland.

Produksjonen er mjølk og sau. 
– Det å ha en dokumentasjon

bakom det produktet en leverer fra
seg er viktig. Da har en sitt på det
tørre, sier Angunn. De har gjennom
studiering og kveldskurs skaffet
seg kunnskap om kvalitetssystemet
i landbruket. 

– Jeg har svært god erfaring med
å møtes for å ta en diskusjon om
hva som er bra og hva som bør en-

dres. Når en gjør det samme hver
dag kan en bli blind for mange
viktige ting, sier Sigurd Johannes.

– For oss syns jeg systemet med
de ulike permene fungerer. Det er
ikke merarbeid hvis en tar alt
ettersom. Videre syns jeg det er
greit å få revisjon. Tilbakemelding
om at en er på rett veg med sitt
kvalitetssystem er verdifullt, av-
slutter Sigurd. ■
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– nå er det alvor!

■ – Dokumentasjon er helt nødvendig for å få tillit i markedet, sier Angunn
og Sigurd Johannes Trå. Alle foto: SG

■ Et reint og ryddig gardstun er noe revisor Sigurd Laupsa legger merke til.
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1100 garder er plukket ut til revisjon. 
Det er varemottaker og andre KSL-interessenter 
som fremmer ønske om revisjon. 
Utplukket av garder er stort sett gjort tilfeldig.

■ Kraftoverføringsaksling i orden.■ Avvik: Rekkverk er for lavt. 
I tillegg mangler den kummen 
det tas silo fra, rekkverk. 

■ Silotalja er ikke sertifisert. Frist for endring av avviket 01.12 2001.

■ Syrekanner bør oppbevares innelåst. Ellers er oppbevaringa bra, 
syrekanner skal ikke slenge rundt på garden.

■ Låsbart skap med lufting for oppbevaring 
av plantevernmidler. Revisor anbefaler at det i tillegg
merkes med giftmerke.

■ Alle dyr har godkjente merker, revisor sjekker 
at nyfødte kalver er merket.

■ Tørkepapir er et bedre alternativ enn håndkle. 
Legg merke til hyller for oppbevaring av nødvendig
utstyr og egen vask for håndvask.



■ Det å ha et kvalitetssystem
på egen gard er ei utfordring.
De ulike varemottakerne har
gjennom informasjon og
praktisk tilrettelegging med
samlepermer lagt opp til at
det skal bli enklere å få til et
kvalitetssystem på egen gard.
Et annet hjelpemiddel er
«KSL – hjelp frå TINE» som
er utviklet av organisasjons-
avdelingen i TINE Vestlands-
meieriet. Bakgrunnen var at
bøndene ønsket et hjelpemid-
del der de kunne være trygge
på at de oppfylte kravene fra
TINE som varemottaker. Per i
dag er det omlag 400 bruk
som bruker dette verktøyet.
Hjelpemiddelet finnes både på
data og i papirform. «KSL
hjelp frå TINE» vil nå legges
ut på fagdatabasen, og det be-
tyr at etter hvert vil tjenesten
bli tilgjengelig over hele lan-
det. Jostein Ljones har tatt i
bruk dette verktøyet og syns
det er både praktisk og over-
siktlig. 

– I en toårsperiode har jeg
nå hatt et kvalitetssystem på
min gard, og jeg opplever at
jeg sjøl har nytte av KSL. Ikke
minst i fôrdyrkinga har jeg
hatt god nytte av gode note-
ringer, sier Jostein. 

– Skal vi selge varer i mar-
kedet må vi være troverdige.
Bonden er ikke vant til å ten-
ke marked, likevel må vi
akseptere at vi er en del av
den totale verdikjeden. KSL er
dermed en belastning vi bare
må ta, dersom vi ønsker å
selge varene våre, sier Jostein. 

– Kontorarbeid har ikke
vært sett på som arbeid i den-

ne næringa, men med dagens
behov for ajourføring blir en
nok nødt til å bruke kvalitets-
tid på kontoret. Kontorarbeid
er viktig. Det er lov å sitte på
kontoret på dagtid, sjøl så har
jeg nærmest fast kontortid fra

8 – 9 hver dag. «KSL-hjelp frå
TINE» hjelper meg til plukke
ut det som er viktig for meg,
samtidig som jeg får tips til
hensiktsmessig lagringssted,
sier Jostein.

Gjennom «Notert», som er

et informasjonsblad fra Kvali-
tetssystemet i Landbruket
holder Jostein seg oppdateret
over endringer som er på
gang. «Notert» sendes i dag
ansatte og tillitsvalgte i orga-
nisasjonene. Det er derfor
svært viktig at rådgivere og
tillitsvalgte som er i kontakt
med bønder setter KSL på
dagsorden. Per i dag er mini-
mumskravene innen plante-
og husdyrproduksjon under
revidering. Endringene vil
komme etter vedtak i sty-
ringsgruppa i oktober. Disse
vil tre i kraft fra 01.01.2002.
Fra 2003 vil miljøplaner bli
obligatorisk på norske garder
og planene vil inngå som en-
del av KSL. Opplegget er til
utprøving blant annet i Øst-
fold og Akershus. I tillegg
ventes et opplegg for egenre-
visjon. 

– Informasjon om endring-
er er viktig, bøndene må ak-
septere at vi hele tida vil ha
endringer. Som tillitsvalgt er
jeg selvsagt informasjons-
hungrig, og jeg vil under-
streke at de som er tillitsvalg-
te vil få ei kjemputfordring i
den nye organiseringa av
TINE. Det blir langt mellom
de tillitsvalgte. Det betyr at
for å få ut informasjon må vi
bli enda flinkere med tema-
valg på produsentmøter og
rådgiverne vil få en enda vik-
tigere rolle. Det er viktig å de-
finere deres rolle som råd-
giver, en person en skal ha til-
lit til. Det er ikke rådgiverens
oppgave å håndheve lover og
forskrifter, avslutter Jostein
Ljones. ■
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Nytte av KSL på 
egen gard

– Kvalitetssystem i landbruket er helt 
nødvendig for å oppnå troverdighet i markedet. 
I tillegg har jeg i mitt yrke, helt klart en egen-
nytte av KSL, sier Jostein Ljones. 
Han er årsmøteordfører i TINE Vestlandsmeieriet
og sitter i interimtyrstyret for «datterselskapet»
TINE VEST.

Solveig Goplen

■ Jostein Ljones som sitter i interimstyret i “datterselskapet TINE
VEST” er opptatt av å ivareta informasjonsbehovet ut til pro-
dusentene.
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Rentefritt lån til
brannvarslingsanlegg

Kan sendes
ufrankert
i Norge.

Gjensidige NOR
vil betale
portoen

Over 4.500 dyr er reddet fra en tragisk dødOver 4.500 dyr er reddet fra en tragisk dødOver 4.500 dyr er reddet fra en tragisk dødOver 4.500 dyr er reddet fra en tragisk dødOver 4.500 dyr er reddet fra en tragisk død
Flere enn 3.500 bønder har montert brann-
varslingsanlegg på gården. Derfor er mange
branner slokket før de gjorde vesentlig skade.
Det er også spart 93 mill. kroner i erstatnings-
utbetalinger.

Mer enn 8.000 vedlikeholdsavtalerMer enn 8.000 vedlikeholdsavtalerMer enn 8.000 vedlikeholdsavtalerMer enn 8.000 vedlikeholdsavtalerMer enn 8.000 vedlikeholdsavtaler
Over halvparten av driftsbygningsbrannene
skyldes feil ved det elektriske anlegget. Derfor er
vi glad for at det er inngått over 8.000 vedlike-
holdsavtaler for elektrisk anlegg på norske
gårdsbruk.

Ønsker du større trygghet for dyra ogØnsker du større trygghet for dyra ogØnsker du større trygghet for dyra ogØnsker du større trygghet for dyra ogØnsker du større trygghet for dyra og
familien din?familien din?familien din?familien din?familien din?
Benytt deg av tilbudet om

Rentefritt lån til anskaffelse og montering
av brannvarslingsanlegg som sparer deg
for flere tusen kroner i årlig rente

30% sikkerhetsrabatt i premien for
landbruksforsikring dekker avdrag
på lånet

10% sikkerhetsrabatt for vedlikeholdavtale
for el.anlegg som for de fleste dekker

kostnadene til kontroll av anlegget

Med en viss egeninnsats får du i praksisMed en viss egeninnsats får du i praksisMed en viss egeninnsats får du i praksisMed en viss egeninnsats får du i praksisMed en viss egeninnsats får du i praksis
brannvarslingsanleggetbrannvarslingsanleggetbrannvarslingsanleggetbrannvarslingsanleggetbrannvarslingsanlegget
kostnadsfritt!kostnadsfritt!kostnadsfritt!kostnadsfritt!kostnadsfritt!

Fyll ut svarslippen og send den til Gjensidige
NOR Forsikring. Les mer på våre internettsider.

www.gjensidigenor.no

Bestillingskort
Jeg ønsker kontakt for å gjøre noe effektivt
med brannberedskapen på gården min.

❑

Navn:

Adresse:

Postnummer:    Poststed:

Telefon dagtid:    Telefon kveldstid

SVARSENDING
Avtale nr.: 151107/142

Marked Landbruk
1326 LYSAKER



ram til 1992 drev Brynjar Solnes
med oppfôring av innkjøpte okse-
kalver. Sønnen Bjørn Gunnar fattet
interesse for ammekuproduksjon
og den første krysningskua ble
kjøpt inn dette året. Siden har det
ballet på seg og i dag har de om lag
58 ammekyr fordelt i to fjøs. Rase-
valget var nok noe tilfeldig og de
første dyra var Herefordkrysninger.
Som så mange andre erfarte de to
blad Solnes at denne rasen fort ble
for feit, og målet nå er å få en rein
Simmentaler-besetning. Alle reinra-
sa kukalver settes på, mens krys-
ningskvigene selges

Delt kalving
I motsetning til mange ammekupro-
dusenter satser ikke Bjørn Gunnar
og Brynjar på konsentrert vårkal-
ving. Målet er å få en kalvingsperi-
ode i februar-mars og en periode i
september-oktober. Det er flere for-
deler med dette:

– Det blir mindre arbeidspress
med to kalvingsperioder, og det er
heller ikke så plasskrevende. I til-
legg er det viktig at markedet skal
kunne ta unna kjøttet og derfor kan
ikke alle ammekuprodusenter base-
re seg på vårkalving. Å levere slakt
gjennom hele året, gir oss jo også en
jamnere inntekt, sier Brynjar og
Bjørn Gunnar. De er enige om at de
kalvene som blir født seinest på
våren blir de absolutt dårligste.
Kalven bør være minst to måneder
ved beiteslipp slik at den tar opp
grovfôr, mener far og sønn Solnes.
Kalvene går med mora i om lag syv
måneder. 

– Det viktigste i denne produk-
sjonen er nå egentlig å berge kal-
ven. Derfor er det slett ikke bare en
hobby å drive med ammeku slik
som det synes at mange tror. Det
trengs tilsyn under kalvinga og
oppfølging både av kua og kalven

etterpå, sier Brynjar. I fjor mistet de
bare en kalv av 59.

Av de 30 okseslaktene som ble le-
vert til slakt i fjor havnet ingen i så
dårlig klasse som O. Alle slaktene
ble klassifisert til R- eller bedre. 

– Målsettinga hele veien er å pro-
dusere et bedre slakt som klassifise-
rer seg bedre. Et paradoks er det
selvsagt for oss som produserer
storfekjøtt at alle forbrukere vil ha
kvalitetskjøtt, men likevel ønsker de
å betale minst mulig, sier Brynjar. 

Inseminering må til!
Far og sønn Solnes ser helt klart
viktigheten av å bruke insemine-
ring i kjøttfeproduksjonen. 

– Den største fordelen med semin
er selvsagt det brede okseutvalget.
Det er helt nødvendig å få inn nye
gener, og så langt har vi sjøl impor-
tert sæd fra blant annet Danmark.
Vi fulgte selvsagt KOORIMPs
regelverk for import av sæd, og det-
te bør være en selvfølge, sier Bjørn
Gunnar. I dag insemineres alle kvi-
ger i besetningen. Den viktigste år-
saken til dette er at kvigene viser
lettere brunst enn kyr som går med
kalv. Likedan insemineres ofte de
kyrne som kalver før jul. Dette skyl-
des at brunsten er lettere å oppdage
inne i fjøset enn når dyra er spredt
rundt på forskjellige beiter som-
merstid. 

– Det e’no arti’ ja!
Ja
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■ Målet på Solnes er å produsere slakt som klassifiserer seg best mulig.

– Ammekyrdrift er en veldig artig produksjon, 
men en lever jo ikke av bare å ha det artig, 
sier Brynjar og Bjørn Gunnar Solnes i Steinkjer. 
Nå satser de videre og er i ferd med å bygge ut 
kaldfjøset så det blir plass til 60 ammekyr.



Bjørn Gunnar mener testingssta-
sjonen for kjøttfe på Staur er veldig
viktig for kjøttfemiljøet, men er li-
kevel ikke helt fornøyd med valget
av okser som har blitt satt i test de
første årene.

– Målet for det norske testings-
opplegget er at vi kommer så langt
at vi produserer sæd fra gode nok
okser. Dit har vi selvsagt ikke kom-
met enda, men det er det vi må
jobbe mot. For oss er målet å bruke
20–30 prosent norsk sæd, og dette
er jo også et krav for at vi skal bli
godkjent som avlsbesetning på
kjøttfe, sier Bjørn Gunnar. At det å
levere okser til Staur er en stor in-

spirator er han ikke i tvil om. Fra
Solnes har de nå levert to okser og
det er interessant å følge med på
resultatene oksene får.

– Det er alfa omega for det nor-
ske kjøttfemiljøet at vi har fått tes-
tingsstasjonen på Staur, ikke minst
med tanke på å unngå import av le-
vende okser fra utlandet. Men også
fordi stasjonen og arbeidet som blir
gjort der bidrar sterkt til et godt
kjøttfemiljø, legger Brynjar til.

Kollethet et mål
En av egenskapene Bjørn Gunnar
hele tiden har lagt vekt på ved valg
av okser er kollethet. Av 59 fødte

kalver siste sesong var 50 kollet.
Årsaken til ønsket om kollete dyr er
rett og slett for å slippe avhorning. 

– Med tanke på diskusjonen
rundt kastrering av smågris, er det
slett ikke utenkelig at avhorning av
kalver blir det neste man griper fatt
i. Dessuten er det ikke tvil om at
kalven får seg en knekk av avhor-
ninga. I tallefjøs er det også et pro-
blem at mora kan bli for hardhendt
med den bedøvde kalven når hun
vil ha den opp på beina. Alt i alt er
det godt å slippe avhorning, sier
Brynjar og Bjørn Gunnar. De har
også merket at det er en fordel for
livdyrsalget å kunne skilte med kol-
lete dyr.
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Solnes gard i Steinkjer kommune

220 da dyrka mark. 250 da leid dyrka mark.

370 da beite + noe utmark

Ammekyr, i hovedsak Simmentaler-krysninger

58 kalvinger siste år

Nytt tallefjøs under oppføring

35 purker med framfôring av slaktegris

●

■ – Skal vi produsere storfekjøtt i Norge må ammekua få en viktig rolle i
norsk landbruk, sier Bjørn Gunnar og Brynjar Solnes i Steinkjer. 

Alle foto: JEK

forts. neste side



Talle – uten tvil!
Det første kaldfjøset med halmtalle
bygde Brynjar og Bjørn Gunnar i
1994. Da trodde folk gardbrukerne
på Solnes ikke var vel bevart som
ville la kyr og kalver gå slik i kulda.
Siden har det vist seg at løsningen
med tallefjøs fungerer utmerket, og
bortsett fra et sett avfrosne kalveø-
rer har det ikke vært store proble-
mer. Derfor var det ikke tvil om hva
slags løsning som skulle velges nå
når utbygging kom på banen.

– Dyra stortrives i tallefjøset og
det gjør vi også. Det å få til en god
talle er en kunst, men med prøving
og feiling har vi kommet fram til at
en blanding av halm og kutterflis er
det beste. Da «går» talla bra og den
blir verken for løs eller for kom-
pakt. Vi tar inn halm eller flis om
lag en gang uka. Er det kaldt vær er
halm det beste fordi flisa fryser til

klumper, hvis det er fuktig vær er
flis best fordi den suger fuktigheten
bra. For å få i gang talla ved innsett
om høsten har vi forsøkt med blant
annet bark, men vi har kommet til
at det beste er å starte med et lag

gammel talle som allerede er i gang,
forteller Brynjar og Bjørn Gunnar.
Halm har de selv fra kornproduk-
sjonen, og i tillegg har de avtale
med en nabo som får møkk i bytte
mot halm. ■
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– Det e’no arti’ ja!
forts. fra foregående side

■ Når fjøset 
skulle bygges 
på var det 
aldri tvil om 
å velge 
talleløsning.

■ Etter kua i midten, 147 Lynum Lita, står det nå en testokse på Staur. Kua er født i 1996 og har dansk 
opprinnelse. Far til kalven som er i test er 0122 Lynum Krandor.

■ – Vi har vært med i Storfekjøttkontrollen siden 1997, og synes det er til
stor nytte i drifta, sier Bjørn Gunnar Solnes.



på historisk grunn

t det var den franske rasen Gustav 
og Kristin valgte å starte med i

1996 var egentlig ganske tilfeldig.
Noe betydning hadde det at rasen
var på frammarsj i de andre skandi-
naviske landene. Derfor tenkte Gus-
tav det ville være en rase det var en-
klere å selge livdyr av enn for ek-
sempel Charolais som også var et
alternativ. 

– Jeg synes Limousinedyra er
nokså nøysomme og klarer seg 
bra på beite og moderat fôring.
Dessuten er det jo det at på slaktek-
valitet er det ingen som slår oss,
sier Gustav. At rasen har dårligere
gemytt enn de andre kjøttferasene
vil ikke Kristin og Gustav være
enige i.

I april brant den gamle drifts-

bygningen på Steinvik ned. Heldig-
vis var det ikke dyr i huset, men
brannen var likevel en utrivelig
opplevelse. Nå planlegger Kristin
og Gustav å bygge et fjøs med plass
til om lag 40 ammekyr. Løsningen
er ikke helt bestemt enda, men får
Kristin det som hun vil blir det
tallefjøs med skrapeareal ved fôr-
hekken.

– Jeg vil ikke at kalvene skal
komme til i møkka. Halmtalle er det
helt ideelle for dyra, sier Kristin. 

Gode slakt
Så langt har ikke Kristin og Gus-

tav levert så mange slaktedyr. De
fleste kvigene og oksene har blitt
solgt til liv. De slaktene som har
blitt levert har klassifisert seg godt

og havnet mellom E- og U+. Oksene
får 2,5–3 kilo kraftfôr om dagen i
innefôringsperioden og slaktes ved
16–17 måneders alder.

For tredje år på rad er det levert
okse til testing på Staur fra Stein-
vik.

– Testingsstasjonen på Staur 
er viktig for det norske kjøttfe-
miljøet, og det er veldig inspireren-
de å levere oksekalver til test, sier
Gustav som også sitter i styret for
den norske limousineforeninga.

Nytte av Storfekjøtt-
kontrollen

Gustav har vært på datakurs i Stor-
fekjøttkontrollens regi og har skaf-
fet seg bondeversjonen av registre-
ringsverktøyet som kontrollen til-

FRANSKE fruer
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■ – Limousinedyra har fått et ufortjent dårlig rykte når det gjelder gemytt, sier Kristin Steinvik. Alle foto: JEK

Med ærverdige Steinvikholmen festning 
som utsikt går Limousinedyra hos Kristin og Gustav
Steinvik og beiter.
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Steinvik gard i Stjørdal kommune

270 da dyrka mark

100 da dyrka forpaktes

20 reinrasa Limousinekyr

Bygger neste år fjøs til 40 ammekyr

●

forts. neste side

byr. Han har vært medlem i Storfe-
kjøttkontrollen helt siden han star-
tet med ammeku.

– Vi har stor nytte av Storfekjøtt-
kontrollen, ikke minst for å få stam-
bokført dyra, sier Gustav. Note-
ringsbøkene nyttes flittig og nå
knytter spenningen seg til hvordan
det blir å registrere endringer og
hendelser i besetningen via inter-
nett.

Ikke oksemangel
Det går ikke mindre enn to avlsok-
ser på Steinvik. Med en besetning
på 22 kyr er Gustav enig i at dette
er noe råflott. Begge oksene er re-
sultater fra franske embryoner. 

– Det blir selvsagt litt å kjøpe seg
til suksess når en får to så gode
okser etter embryo, ler Gustav.

1030 Napoleon av Steinvik har
gått i avl tre sesonger. Oksen ble
best in show på utstillinga på
Stiklestad i sommer.

Oksen, med det i disse omgivel-
ser uunngåelige navnet, 122 Olav
Engelbrektsson av Steinvik, har
vært brukt to sesonger. Olav Engel-

brektsson var erkebiskopen som i
1520-årene anla festningen på hol-
men utenfor garden Steinvik.

– Vi har utsatt sydenturen og tar
med oss begge oksene på Storfe
2001 på Hellerud, kan Gustav for-
telle som mener at dyreutstillinger
er viktig for kjøttfemiljøet. Når det
gjelder inseminering har han ikke
tro på at det vil bli enerådende i
kjøttfeproduksjonen.

– En kommer nok aldri bort i fra
at gardsoksen er og blir et nødven-
dig supplement når dyra går på
beite. Men en skal huske på at
oksen er halve besetningen og der-
for være bevisst ved valg av gards-
okse. Jeg bruker i dag semin på 30
prosent av besetningen, og dette
gjør jeg ved å inseminere de som
viser brunst før beiteslipp, sier
Gustav.

■ 1030 Napoleon
av Steinvik 
har gått i avl tre
år. Sammen
med 122 Olav 
Engelbrektsson
av Steinvik blir
han å finne 
på Storfe 2001 
8. – 10. 
november.

■ Dyra på Steinvik ser ikke ut til å ta særlig notis av Olav Engelbrektssons
festning fra 1500-tallet.
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■ – Avl er råartig!, 
sier Kristin og Gustav
Steinvik som har 
drevet med Limousine 
siden 1996.

Franske fruer...
forts. fra foregående side

ammen med om lag 60 andre Limousine-
kjøttprodusenter er Kristin og Gustav Steinvik

med i et opplegg som kalles Limousine Unik Norge. 
Den overordnede strategien er å ta totalansvar 
for hele verdikjeden fra jord til bord. Dyra leveres på
samvirkeslakteri men sendes derifra som hele slakt 
til en privat skjærebedrift der de stykkes opp. 
Alt kjøttet omsettes i delikatesseforretningen Jacobs
på Holtet i Oslo. Leveransen ligger for tiden på 2–3
dyr i uka. Spredt kalving er nødvendig for å kunne
ha jevn tilførsel av slakt.
Slakt levert i dette systemet skal komme fra dyr 
registrert i Storfekjøttkontrollen og være minimum
87,5 prosent rasereine. Opplegget baserer seg 

på kontraktproduksjon hvor avler påtar seg definerte
forpliktelser. Det skal på sikt lages en folder fra hver
produsent. Disse vill ligge i butikken der kjøttet selges
og på denne måten gi et inntrykk av gardsmiljø 
og oppdrettsforhold.
For ungokser og kviger/ung ku får produsenten 
en merpris på 7 kroner per kilo i forhold til samvirke-
pris. Mellomkalver inntil et år og med maks slakte-
vekt på 280 kilo gir en høyere merpris per kilo.
Grunnprisen betales gjennom samvirkeslakteriet
mens merprisen betales fra merkevareselskapet 
Limousine Unik Norge.
Selskapet er ikke i konkurranse, men i et 
samarbeid med Kjøttsamvirket.

L i m o u s i n e  U n i k

S  

Limousine Unik 
er et merkevareselskap 
stiftet av blant andre 
Norsk Limousineforening 

Limousine Unik 
er et merkevareselskap 
stiftet av blant andre 
Norsk Limousineforening 
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■ Kombinerte transport- og 
fôrvogner for storfe med eller 
uten hydraulisk hev/senk.

■ Transportvogner med eller uten
hydraulisk hev/senk.

Fôr- og
transport-

vogner
MANGE MODELLER

2634 FÅVANG www.faavang-maskin.no
Tlf. 61 28 24 50 Faks 61 28 28 11

V i  t r e f f e s  p å  « S t o r f e  2 0 0 1 »



tillegg til å være registrator 
for Storfekjøttkontrollen driver

Anne Lise Henjum Molland og man-
nen allsidig gårdsdrift med 50 pro-
sent kjøttfe og 50 prosent sau, til
sammen ett årsverk. 

– Vi vil gjerne ha mer enn ett ben
å stå på. Mannen min har full jobb
utenfor gården og vi har både kyr
og sauer. Dessuten er jeg registra-
tor både for Sauekontrollen og Stor-
fekjøttkontrollen, sier Anne Lise.
For Storfekjøttkontrollen dekker
hun Gilde Vest sitt område fra Ro-
galand i sør til deler av Møre og
Romsdal/Sunnmøre i nord. 

For Anne Lise er det praktisk å
kunne jobbe hjemme med registre-
ringsarbeidet, når man har perioder
med både lamming og kalving.
Anne Lise er svært aktiv som regis-
trator. Bare siden nyttår har hun
skaffet 77 nye medlemmer til Storfe-
kjøttkontrollen.

– Vi har vært med i Storfekjøtt-
kontrollen helt siden starten i 1997.
Før den tid ble opplysningene om
dyrene på gården sendt over til
KAP, (Kjött Avl Produksjon, som er
et svensk registreringssystem) for å
få stamtavle på de aktuelle dyrene.
Motivasjonen for å være med i det
svenske systemet var utelukkende
stambokføring. Norsk Kjøttfeavls-
lag har nå ansvaret for stambokfø-
ringen i Norge. Fra februar 2000 ble
det etablert et norsk stambokregis-
ter på grunnlag av opplysninger fra
Storfekjøttkontrollen og tidligere
opplysninger fra KAP.

Storfekjøttkontrollen 
i ny utgave

– Vi er imponerte over Anne Lise.
Til tross for den store arbeidsmeng-
den er hun alltid ryddig og punkt-
lig, sier driftsansvarlig i Storfekjøtt-
kontrollen, Grethe Ringdal. Pro-

grammet revideres etter innspill fra
brukerne. En arbeidsgruppe bestå-
ende av rådgivere, representanter
fra næringen, samt Norsk Kjøttfe-
avlslag og FAGSENTERET for
kjøtt legger føringer for hvordan
programmet utvikles. Den nye ver-
sjonen ble dessuten testet av fire
spesielt kompetente rådgivere før
den ble sluppet. Anne Lise Henjum
Molland er en av dem. Hun var også
den første som ble koplet til Storfe-
kjøttkontrollen via internett. For
rådgiverne som tidligere måtte
sende disketter for å oppdatere sen-
trallager er dette en stor forenkling. 

– Vi har telefonkontakt med alle
som kopler seg opp for første gang,
sier fagansvarlig i Storfekjøttkon-
trollen, Anitra Lindås. Slik kan vi gi
den veiledningen som trengs. Fra
høsten håper vi at vi kan åpne
internettløsningen også for de som
har kjøpt bondeversjon, slik at de
kan sende inn opplysingene direkte
og ikke via rådgiver som nå. Dette
vil gjøre det raskere og enklere for
bondeversjonbrukere å få oppdatert
det offentlige individregisteret som
alle norske storfeprodusenter er
pliktig til å sende inn til. For med-
lemmene i Storfekjøttkontrollen blir
opplysningene automatisk videre-
sendt til individregisteret.

Kjøttfeavl
I Mollandsmarki begynte de med
Angus i 1984. De ønsket noe annet
enn mjølkekyr og er fornøyde med
valget av Angus i kombinasjon
med sau. Hos Molland har de jobbet
systematisk med avlsarbeidet: De

beste dyrene selges til liv, resten går
til slakt. 

– Angus passer bra i det bratte
terrenget, for de er små. De har
også lette kalvinger, og pleier hjem-
mebeitene godt, sier Anne Lise.
Store beiteområder gjør at dyrene
går på innmark fra de slippes ut i
juni til ut i august. Etter den tid
slippes de fritt i marka og settes inn
for vinteren når været tilsier det.

Popp av Molland 
Avlsarbeidet har båret frukter, og i
år har oksen Popp av Molland vært
på teststasjonen på Staur. Han ble
nest best i sin pulje. Oksen Power
av Holthe som er født og eid av Rei-
dun Weum ble rangert foran oksen
til familien Molland. Alle okser som
kommer på teststasjonen får bereg-
net et T-tall, som er en tilvekstin-
deks basert på korrigert fødsels-
vekt, korrigert 200-dagersvekt og
gjennomsnittlig tilvekst levende-
vekt. Popp av Molland fikk et T-tall
på hele 107, mens gjennomsnittet
for Anguspuljen var 103. Han had-
de også et gjennomsnittlig opptak
av 5,7 FEm med grovfôr per dag,
mens gjennomsnittet i puljen var på
4,7 FEm. Ved uttak av seminokser
ble evnen til grovfôropptak og
kjøttfylde sterkt vektlagt ved siden
av tilveksten. 

Ny giv 
i kjøttfemiljøet

– Vi inseminerer. Skal en satse på
livdyrsalg, må det være god kvalitet
på dyra. 60–70 prosent av kalvene
er fra semin. Skal vi utnytte teststa-

Storferegistrator 
i Luster
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Anne Lise Henjum Molland er en av de fire første 
som testet den nye utgaven av Storfekjøtt-kontrollen.
Hun var også den første som ble koblet til 
Storfekjøttkontrollen via internett.
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sjonen på Staur er kjøttfeprodusen-
tene nødt til å bli flinkere til å bruke
sæd av oksene for å spre avlsmate-
rialet sier Anne Lise. Teststasjonen
for kjøttfe er bare et par år gammel,
men Anne Lise synes hun har mer-
ket at den har gitt en ny giv i kjøtt-
femiljøene.

Kjøttfeavlen er i en helt annen
situasjon enn mjølkeprodusentene,
mange raser med få dyr av hver
rase kombinert med paring på beite
gjør arbeidet vanskeligere. På
landsbasis viser statistikken at det
er Angus som har hatt den største
økningen i antall 1. gangs insemine-
ringer. Til og med april hadde det
vært en økning fra 886 1. gangsin-
semineringer i fjor til 981 i samme
periode i år. Det var en økning på 11
prosent. Totalt for alle raser ligger
antall 1. gangs insemineringer på
det samme som i fjor.

De senere årene har det blitt et
miljø for kjøttfeavl i Sogn. Arbeidet
med lokallaget og fellesskapet der
er også inspirerende.

Vi lurer på hvordan Anne Lise
oppdager at kyrne er brunstige når
de går inne med kalvene sine.

– Det er ikke så vanskelig som
mange tror, mener hun. Vi gjør ikke
noe spesielt for at de skal vise
brunst, men vi går ofte i fjøset. Da
merker vi om kyrne er litt ekstra
urolige og hopper opp på hverandre
og leker okse. Vi registrerer også
om det er slimdanning.

Anne Lise er nøye med valg av
seminokse: 

– Vi danner oss et bilde av oksen
ut fra de data vi har tilgang på. I
denne prosessen bruker vi okseka-
talogen fra Kjøttfeavlslaget. Så vur-
derer vi dette opp mot den aktuelle
kua. Vi kan velge fra inseminøren
hvilken okse vi ønsker. Hvis vi vil
ha eliteokser eller importsæd, be-
stiller vi på forhånd. ■
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■ Dyrene er rolige
ved besøk på
beitet. 
Foto: 
Susanne A.
Kjekshus Koch

■ En av årets 
kalver på beite.
Foto: 
Grethe Ringdal

■ Anne Lise 
Henjum Molland
med noen av
Anguskyrne.
Foto: 
Grethe Ringdal



EKSTERIØRET 

rrangørene av DYRSKU’N hadde i 
år valgt å se bort fra avstamning

og avdrått på det utstilte storfeet.
Denne gang var det hvordan dyra
presenterte seg i det øyeblikk de ble
bedømt som var avgjørende for
premiegrad og rangering. NRF-kyr-
ne ble bedømt i 3 klasser, 1. kalvs-
kyr, 2. kalvskyr og kyr med tre eller
flere kalver. Nytt av året var også at
dyra ble bedømt i grupper og etter
utslagningsmetode, der det til slutt
stod fem gruppevinnere igjen i
ringen til endelig rangering. Og helt
til slutt ble rasevinnerne stilt opp i

ringen til innbyrdes konkurranse.
På Dyrsku’n i år ble det stilt både
Jersey, Simmentaler, Telemarksfe,
Sør- og Vestlandsfe og Holstein. 

Spenning
Denne formen for bedømming var
svært publikumsvennlig, det var
spenning gjennom hele bedøm-
mingsperioden. Ikke minst skyldes
dette utmerket speaker-arbeid av
GENO-konsulent Odd Rise, som
kommenterte dyra og intervjuet ut-
stillere og publikum mens dyra var

under dommernes strenge blikk. 
Naturlig nok ble det noen reak-

sjoner på utelatelse av avstamning
og vekt på strenge eksteriør-krav,
men som hoveddommer Hans
Storlien sa, så var dette en prøve-
ordning som kan korrigeres ved
seinere anledninger. For å oppnå
1.premie ble det stilt krav om minst
fire poeng for jur og åtte poeng for
kropp og bein. Dette resulterte i at
kun seks av i alt 85 påmeldte kyr
fikk tildelt høgeste premiegrad, tre
NRF-kyr, to Jersey-kyr og ei Tele-
marksku. Av NRF-kyrne fikk 13
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■ Oddvar Stangeby 
fra Prestfoss møtte 
med to flotte kyr 
på Dyrsku’n. 
Høgest poengsum 
fikk 439 Sandra 
med 4581 Nyløkken 
som far og 3592 
K. Mydland som morfar. 
Kua, som har hatt en kalv, 
fikk 8,5 poeng for 
kropp og bein og 
4 poeng for jur 
og 1. premie. Her blir 
439 Sandra mønstra 
av Margit Ødelien.

■ Fjorårets Dyrsku’ 
prisvinner 334 Viola 
til Tone og Tor Skræi 
fra Fyresdal, 
presenterte seg fint 
også i år, men måtte 
denne gang ta til 
takke med 8,5 og 
3,5 poeng for 
henholdsvis kropp/bein 
og jur/spener. 
Kua mønstres denne 
gangen av 
Tone Skræi.

yrsku’nD
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dyr 3,5 eller mer i jurpoeng og det
samme antall fikk 7,5 eller mer for
kropp og bein. 

Dommerne karakteriserte kvali-
teten som noe ujevn, mens de beste
dyra var meget bra. Svært få hadde
noe å bemerke til at 254 Linda til
Eivind K. Austjorde fra Høydalsmo
ble kåra til Dyrsku’ns fineste ku.
Linda fikk 4,5 poeng for jur og spe-
ner og 9 poeng for kropp og bein.
Kua, som har hatt to kalver, er dat-
ter av 4502 J. Husveg og morfar er
3593 F. Jønland. Tett etter fulgte 439
Sandra til Oddvar Stangeby fra

■ Dyrsku’prisen gikk i år til 254 Linda tilhørende Eivind 
K. Austjorde fra Høydalsmo.
Kua som er etter 4502 J. Husveg og med 3593 F. Jønland 
som morfar fikk hele 9 poeng for kropp og bein og 4,5 poeng 
for jur og spener. Kua har en to års middel avdrått på 
6 900 kg mjølk med 3,2 prosent protein. 
Kua blir her mønstra av Astrid Austjorde. 
Alle foto: hah

■ For første 
gang i historien
mønstret barn
kalvene sine på
Dyrsku’n. 
Det var velopp-
dragne kalver
og unger som
skapte sterk
applaus fra et
stort publikum.

Prestfoss, ei førstekalvsku som er
datter av 4581 Nyløkken og har
3592 K. Mydland som morfar.
Oddvar Stangeby stilte også med
Håkøybø-dattera 435 Magda som
fikk 4 poeng for jur og spener og 8
poeng for kropp og bein. 

Barn og kalver
Et ekstra hyggelig innslag under
Dyrsku’n var kalvemønstringa. 13
barn har gjennom sommeren trent
seg på mønstring av kalv, og vi ble
imponert over hvilket herredømme

de unge hadde på dyra sine, og
hvor velstelte og fine kalvene var.
Vi skal vel ikke legge for stor vekt
på hvem som mønstret best, mange
tilfeldigheter avgjør sikkert ved et
slikt høve. Men de tre som til slutt
ble tildelt premie var Tord Flatland,
Sigurd Lende og Eline Fløisbonn
Arnesen. Sjøl om det har vært
merkbar bedring i både stell og tre-
ning av dyra og også opptreden i
mønstringsringen de siste åra, kun-
ne nok noen av de som mønstrer
voksne dyr ha en del å lære av de
unge i så måte. ■

1.1.
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■ Jon Bjørn Bergane har vore kudommar
på Dyrsku’n i snart 20 år. Og dømd hest
har han gjort endå lenger. Men lenge før
det, heilt frå han var liten gutunge var han
med foreldra sine på Dyrsku’n. Best hugsar
han ein plass i nærleiken av dyrskuplassen
der handelen med dyr gjekk føre seg. 

– Vi ungane fylgde godt med og opp-
daga fort at same hesten vart seld både to
og tre gonger, ofte med ulik alder. Og at ei
sokalla fyrstekalvskvige hadde hatt både to
og tre kalvar. Det var ikkje øyremerka dyr
den gongen. Men inne på dyrsku’plassen
gjekk alt skikkeleg føre seg. Det var høgti-
delege dommarar i kvite frakkar og som
ikkje var tesnakkande so lenge dei var i
arbeid. Og når det gjeld utstillarar minnest
eg best Borghild Glosimot med sølv- og
syljepynta vest-telemark-bunad, og som of-
tast med ku som vart stilt i spiss. Dyrsku’n
har hatt både opp- og nedgangstider. Men
so mykje folk som det kjem hit i år har det
vel aldri vore. Men dyr må vi ha her, utan
kyr og hest og geit vert Dyrsku’n ikkje
noko. Slik det er no er det ein god balanse
millom sjå, salg og sirkus.

I tillegg til gard i Drangedal har Jon
Bjørn Bergane vore inseminør i GENO
sidan 1976, og føler at han har vore med
og påverka folk i sitt område til å bruke
GENO sitt avlsapparat. Han har og vore
tillitsvalgt som formann i det tidlegare Tele-
mark NRF. 

Men i år har han solgt kvota etter 43 år
som mjølkeprodusent, fortel han oss, før
han hastar vidare frå dommarjobb til pass
av oksane på GENO sin stand.

■ Eivind Svinjom driv mjølkeproduksjon på
vel 14 årskyr og med 92 tonn i kvote. I til-
legg fôrer han fram alt avkom. 

– Eg har ikkje tal på kor mange gonger
eg har stilt ku på Dyrsku’n, men stort sett
har eg vore her med dyr sidan tidleg på
70-talet, fortel han. Det har vorte ein god
del 1. premiar opp gjennom åra, men
største opplevinga var vel i 1994 da me
fekk Dyrsku’prisen for beste ku på utstil-
linga. 

Å reise på Dyrsku’n er sjølvsagt for oss.
Her er me i tre heile dagar, anten me har
dyr å stilla ut eller ikkje. Eg og mange med
meg har fullt opp å gjere med dugnadar av
ymse slag. Lag og foreningar ikkje berre i
Seljord, men og bygdene omkring, har
Dyrsku’ som ein viktig økonomisk faktor i si
drift. I bygda vår har me til dømes henta
mange pengar frå Dyrsku’n til drift av
grendehuset vårt. Når eg no er ferdig med
å mønstre kyrne mine, skal eg stå på stand
for Gilde, og seinare i kveld skal eg selje
graut på ein av kafeane. På den måten
treffer ein masse interessante folk, også dei
som ikkje har noko med dyr å gjere. Det
vert mange sosiale høgdepunkt på dei tre
dagane Dyrsku’n varer.

Eg synest den formen som kudøminga
har på Dyrsku’n i år er grei nok. Ikkje minst
for publikum, som det støtt er mange av her
i Seljord, er gruppedøminga og utslagsme-
toden fin.

Den held interessa og spaninga oppe. At
dei berre legg vekt på utsjånaden til dyra
trur eg kan vere med å skapa meir interes-
se både for avl på eit godt eksteriør og for
å preparere dyra for framsyning.

■ – Jeg har ikke vært her tidligere og er
skikkelig imponert over hva får til her på
Dyrsku’n. Også hvert år i denne bygda
som vel neppe kan sies å være tett befolka
og lett tilgjengelig kommunikasjonsmessig.
Hele utstillingen spenner jo over et enormt
spekter, og alt er velorganisert. Men jeg
skjønner at her er det lange tradisjoner og
masse erfaring samlet. På min kant av lan-
det har vi ikke noe som kommer opp mot
dette. 

Med hensyn til sjølve dyreutstillingen så
må dette være unikt i Norge, med en flott
dyrehall og funksjonell oppstalling i forbin-
delse med utstillingsplassen. Det er sikkert
lenge siden at en utstilling her til lands kun-
ne skilte med 83 påmeldte storfe og i tillegg
13 kalver. Og stort sett er dyra fint prepa-
rert og blir mønstret på en, etter norske for-
hold, bra måte. Her kan vi registrere både
et godt avlsarbeid på dyras lynne og en
bedre forståelse av viktigheten å ha trent
dyra. Det er vel ingen tvil om at lynnet på
NRF-dyra har endret seg radikalt. Fra min
ungdom kan jeg erindre at det å mjølke
opp ei kvige til å begynne med kunne være
utrivelig arbeid, med bruk at hard oppbin-
ding og bruk av beinkroker. Et bedret
kalve- og ungdyrstell har nok også vært
med på denne utviklingen. Skal en sette
fingeren på noe kan det være at det dyra
som blir utstilt burde hatt en nedre grense
for avlsverdi, eller i det minste et bevis for
at den var resultat av en inseminering. 

Neste år skal jeg prøve å få fyllt en buss
med trøndere som vil ha nytte og interesse
av å oppleve dette, sier Johan Arnt Gjeten.

Ku-
dommar 
Jon Bjørn
Bergane
Drangedal 

Hans A. Hals

Bonde 
og utstillar 
Eivind
Svinjom
Flatdal

Tilskuer
Johan Arnt
Gjeten
Orkanger

Tre på Dyrsku’n...



■ Om lag ti økoprodusenter
fra Hedmark var i august
samlet på Mattisrud småbru-
kermuseum i Løten for å
drøfte avl. Avlssjef i GENO,
Torstein Steine, var invitert til
å foredra under vignetten «fri-
het til å velge».

– Det å drive økologisk er
ikke annet enn å drive godt
landbruksmessig. For oss i
GENO ser vi nesten på avls-
målet til NRF-kua som økolo-
gisk. Dette begrunner vi med
at målet er ei ku som balanse-
rer godt i forhold til produk-
sjon og funksjon, som krever
minst mulig bruk av medisin
og som ikke er basert på hor-
monbruk. Det har skjedd en

stor endring i avlsmålet fra
mer eller mindre rein avl for
produksjon på 60- og 70-tallet.
Etter hvert har vi tatt inn flere
og flere egenskaper i avls-
målet, og det har blitt lagt
mye større vekt på fruktbar-
het og helse. Nå legger vi like
mye krefter inn på å få ned
mastitt som på å få opp
mjølkeytelsen, sa Steine. Men
han la også til at produksjons-
evnen selvsagt er viktig uan-
sett når man driver produk-
sjon av mat.

Kollethet
Forsamlingen ønsket seg flere
kollete okser, og lurte på om
dette ble lagt vekt på fra
GENO sin side.

– Vi gjør mer på dette enn
det som er synlig i år når vi
har en okseårgang med få kol-
lete okser. Det kommer år-
ganger med mange kollete
okser etter gode kollete okser
seinere år. Nå kjøper vi inn
mange kollete okser etter hor-
nete okser (kollet mor), og vi
vil på sikt få mange flere kol-
lete okser i flere av okselinje-
ne. Dette fører til at vi får
mange kollete eliteokser og
flere gode kollete kyr. På den
måten får vi kombinasjoner
med kollethet på både far- og
morsiden, og det vil selvsagt
gi mange kollete dyr. Når vi
har kommet så langt som at
70 prosent av alle seminokse-

emnene som tilbys oss er kol-
lete, kan vi i prinsippet ta inn
bare kollete okser dersom det-
te er ønskelig, sa avlssjefen. 

Grønne okser
Både i Sverige og Danmark
tilbys det okser som er pluk-
ket ut spesielt for det økolo-
giske miljøet. I Sverige kalles
disse for «grønne okser».
Torstein Steine spurte de
norske økoprodusentene om
dette også var et ønske fra
deres side. Dette så forsam-
lingen, uventet nok, ikke som
noe stort behov.

– En «grønn okse» er jo en
okse som er jevnt god på alle
egenskaper, og vi kan da lese
oksekatalogen like godt selv
om vi er økoprodusenter. Det
er bedre å kunne velge i hele
okseårgangen enn at noen
enkeltokser skal spesialmer-
kes som økologiske, sa øko-
produsentene.

Gardsoksen
Det er en kjennsgjerning at
gardsoksebruk er ganske ut-
bredt i økologiske besetning-
er. Derfor var dette et helt
uungåelig tema på møtet. Her
var Steine klinkende klar i sitt
budskap:

– Skal dere få fres på de
lavarvelige egenskapene som
for eksempel helse og frukt-
barhet, finnes det ikke noe al-
ternativ til semin! ■

Fornøyde økobønder

Jan Erik Kjær

Økobøndene i Hedmark er godt fornøyd med  GENO sin vektlegging 
i NRF-avlen. Det kom fram da TINE Østlandsmeieriet arrangerte avlsmøte 
for økoprodusentene.

■ Økoprodusentene 
fra Hedmark ønsket ikke
spesialokser for økologisk
drift. De ville heller velge 
i hele okseårgangen 
som «andre folk»!
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■ Forskrift om hold av storfe
stiller krav om at det for hver
påbegynte 25 kyr, skal være
minst en binge til bruk ved
fødsel, inseminering og for be-
handling av sjuke dyr. Det
skal også være innretninger i
denne bingen som gjør det
mulig å fiksere dyra på en til-
fredsstillende måte ved be-
handling, prøvetaking og så
videre. Retningslinjene anbe-
faler at bingen bør ha et areal
på minst 8 m2 og med en min-
ste bredde på 2,4 meter. Her
sies også at golvet i bingen
bør være tett. Bingen skal og
være inne i et isolert, trekk-
fritt rom med mulighet for
oppvarming. Dyra bør være
løstgående for å lette kalving
og tillate slikking og så vide-
re.

Om denne nyttige bingen
brukes navn som kalvings-
binge, sjukebinge og behand-
lingsbinge. Alle navnene viser
til bruken av bingen, og ingen
av dem kan vel sies å være
mer eller mindre riktig enn
andre. For enkelthets skyld
brukes begrepet kalvings-
binge videre i denne artikke-
len.

Plassering
Plasseringen av kalvings-
bingen er ikke helt uvesentlig.
I et løsdriftfjøs er det først og
fremst to kriterier som brukes
for plasseringen. Fordi bingen
i stor grad skal brukes til be-
handling eller inseminering
av dyr som følger de vante ru-
tinene med mjølking, bør
bingen plasseres inn mot
gangen ut fra mjølkestallen

slik at dyr kan drives rett inn i
bingen i forbindelse med
mjølking. Ved god planleg-
ging i den daglige drifta slip-
per en mye «cowboy-aktivi-
tet» inne i løsdriften for å
fange dyr. Kalvingsbingen
bør og ligge inn mot fôrbret-
tet, slik at dyr som tilbringer
flere dager i bingen har til-
gang til fôr, uten at dette må
bæres lange veier. Bingen må
utstyres med drikkevann.
Videre er det og en fordel om
plasseringen er på et sted i
fjøset hvor røkteren ferdes
ofte. Dette gjør at tilsynet ut-
føres uten ekstraturer. I for-
bindelse med død eller nød-
slakt må det være mulig å få
dyret ut på en enkel måte.
Sørg derfor for store grinder i
bingen og tenk på hvordan
dyret skal tas ut.

Golvet/underlaget
Underlaget eller golvet i en
kalvingsbinge skal bestå av et
tett golv som er lett å holde
reint. Sluk eller avløp er viktig
å huske på. Det skal være mu-
lig å reingjøre kalvingsbinger
individuelt. Underlaget bør
også være komfortabelt. Dette
er særlig viktig om bingen
brukes til langvarig sjuke dyr
eller i forbindelse med kal-
ving. Halm, matter eller ma-
drasser anbefales. Bruk rike-
lige mengder med strø slik at
liggeplassen er tørr. 

Fiksering
Enkelte ganger kan behand-
lingen være smertefull og dyr
kan slå seg vrange i forbindel-
se med dette. For å hindre
skader både på dyr og men-
nesker skal det være mulig å

Kalvings-, behandlings- 
eller sjukebinge?

Lars Erik Ruud – GENO

Kalving, inseminering og sjukdomsbehandling kan med fordel 
skje i en «sjukebinge». Løsningen kan innrettes både 

i bås- og løsdriftfjøs. Hvordan bør bingen 
utformes, og hva er egentlig offentlige krav?

■ Kalvingsbinge etter danske
anbefalinger.■ Bruk rikelig med strø i kalvingsbingen!

fiksere dyr i bingen. Den en-
kleste formen for fiksering
skjer ved hjelp av tau. Ikke
alle dyr setter like stor pris på
å bli fanget på denne måten.
Andre løsninger kan være å
bruke en vanlig båsfront eller
en fangfront. Husk at sjøl om
dyret er fanget slik at det ikke
kan rygge, kan det ofte beve-
ge seg til sidene. Endel bruke-
re har derfor lagd til hylser for
båsskiller som gjør at skillene
enkelt kan fjernes om det
skulle være behov for dette.

Mål
En skal være klar over at en
binge lagd etter målene som
forskriftene krever vil være en
minimumsbinge. Brukt under
kalving og med løstgående
dyr vil en ofte se at kuene fø-
der inn mot veggen, noe som
klart vanskeliggjør kalving-
en. Totalareal mellom 10 og
12 m2 fungerer godt, og kor-
teste langside kan med fordel
være minst 3 meter.

Selv om forskriftene sier at
en må ha minst en binge per
påbegynte 25 kyr, kan dette
ved konsentrert kalving like-
vel være i snaueste laget. ■
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S T R A N G K O

Milk-Cip
Miljøvennlig vask

Vaksvik, tlf. 70 27 30 52, 
Bryne Landbruksservice, tlf. 51 77 07 00, 

Strangko Tønsberg, tlf. 33 33 35 30, 
Fjøsutstyr, tlf. 62 36 53 92, 
Birkeland, tlf. 72 89 41 00

www.strangko.dk

NÅ BLIR DET ENKLERE

Å LYKKES I FJØSET

VI FORNYER FORMEL-SORTIMENTET TIL DRØVTYGGERE

Nyere forskning viser at AAT-verdiene i grovfôr har vært

overvurdert. Mange bønder har gitt dyra fôrrasjoner med

for lite protein og fått  dårligere resultater enn nødvendig.

Felleskjøpet har tatt konsekvensen av

dette og fornyer FORMEL-sortimentet. 

Den viktigste endringen er FORMEL Favør – nye  blandinger

som dekker behovet ved de fleste driftsformer. Ved hjelp

av FORMEL-nøklene i vår nye brosjyre kan du enkelt

finne den blandingen som gir best resultat

i ditt fjøs.
F  K
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■ GENO vil prøve e-læring for
å kunne gi tilbud til flere av
dere enn vi greier med dagens
storfeskole. Samtidig kommer
vi også til å fortsette med de
tradisjonelle kursene som vi
har i dag. Det vi utvikler nå, er
et helt nytt tilbud basert på at
du sitter hjemme ved egen PC
og arbeider. Kurset tar  ut-
gangspunkt i såkalt problem-
basert læring. Det betyr at du
kan bruke problemer eller ut-
fordringer i eget fjøs som “sak”
i læringen. Så blir det dannet
smågrupper som kan jobbe
sammen i det virtuelle rom i lø-
pet av kurset. 

I løpet av høsten 2001 skal
vårt pilotkurs testes på en del
prøvebønder i Trøndelag. Der-
etter bearbeider vi kurset i for-
hold til hva de sier. Hvis alt går
etter planen, skal kurset være
på markedet for alle fra 1. fe-
bruar 2002.

Det er vår egen storfeskole-
rektor Per Gillund og vår ut-
viklingssjef Arne Ola Refsdal
som står for innholdet i kurset.
Rundt dem har vi ei prosjekt-
gruppe som er sammensatt av
folk fra mange ulike institusjo-
ner. Vi har prøvd å velge gode
samarbeidspartnere som virke-

lig kan hjelpe oss til å lage et
kjempegodt tilbud for storfe-
bønder. Hovedsamarbeidspart-
nere er Agronett i Steinkjer,
Apropos internett på Hamar og
Senteret for livslang læring ved
Høgskolen på Lillehammer.
Nord-Trøndelagsforskning er
med oss for å evaluere det vi
gjør.

Spør du om dette koster
penger? Ja, det gjør det! Men
det ser ut som GENOs prosjekt
er interessant også for andre,
og vi har fått innvilget 660 000
kr fra sentrale BU-midler i SND
til prosjektet. I tillegg får vi så-
kalte FUNN-midler til deler av
evalueringsjobben. I tillegg
kommer egeninnsats fra GENO
og fra Agronett. Det er mye ar-
beid, men moro også, og vi hå-
per dette skal bli et veldig godt
verktøy for dere storfebønder. 

Fornying av kunnskap blir
stadig viktigere, og da må vi ha
løsninger som er både praktis-
ke og effektive for den enkelte
bonde. Vi håper riktig mange
av dere velger å gå på kurs i
2002. Mer info kommer siden.

Prosjektet ledes av Mari
Bjørke i GENO og prosjektle-
der er Tove Hatling Jystad i
Agronett Learning. ■

Storfeskole
i cyberspace

GENO arbeider med å utvikle et såkalt 
e-læringskurs for storfebønder. Pilotprosjektet
skal være et tilbud om å lære mer om 
fruktbarhet og økonomi i egen besetning 
gjennom et tilbud via internett.

Mari Bjørke – informasjonssjef i GENO

i 2002?

K J E R R I N G R Å D
– og behandl ing av k yr i  gamle dager

I denne spalten presenteres gamle kjerringråd 
fra fjøset. Rådene gjengis som underholdning og 
ikke til praktisk nytte. 

■ Han Gammel-Peder i den yt-
terste delen av distriktet fortalte
meg en dag for ikke lenge siden
at da han var ung, var det vanlig
å spytte skråtobakk mellom skul-
derbladene hos kyrne for å få
bukt med lusa. Moderne medika-
menter som skal ta knekken på
lus, påføres også i dag mellom
skulderbladene og gjerne langs
med ryggraden og ned til hale-
rota.

«De angrebne dyr plages af
stærk kløe eller irritation i huden,
saa de vantrives i høi grad og
følgen blir, at dyrene magres og
afgiver et forholdsvis lidet mel-
keudbytte, selv om fôringen er
nogenlunde rigelig», skriver  T.K.
Lekven i sin Dyrlægebog. Også
Lekven snakker om tobakk som
middel mot lus, og da som to-
bakksvask som han også sier vil
bli så dyrt at eierne «krymper»
seg for utlegget.

Fortynnet arsenikk-
oppløsning

Petroleum, natronlut, tjærelåg,
grønnsåpevasking, glyserin-
drypp og aurika har vært bruk
for å drepe lusa. Men alle disse
bademidlene hadde en uheldig
virkning på huden til storfeet.
Hvis arsenikkoppløsning  ble
brukt riktig, var den mest skån-
som mot huden samtidig som

den tok knekken på utøyet. 10
gram konsentrert arsenikk i en
flaske vann skulle være nok til å
dynke ei middels stor ku. Be-
handlingen måtte gjentas etter
seks dager.

Arsenikkoppløsning ble også
brukt mot ringorm på kyr. Ring-
orm er ikke en parasitt, men
sopp. Isolering og gjentatte vas-
kinger med forskjellige løsninger
var behandlinger mot ringorm.
Grønnsåpevann, kreolinvann,
lysolvann og alunvann ble brukt.
En blanding av 200 gram svo-
velsublimat, 300 gram grønnså-
pe og 200 gram spiritus kunne
smøres på de hårløse områdene.
Blandingen skulle sitte på fire da-
ger og behandlingen skulle gjen-
tas til sykdommen opphørte.

Dyrlege Anne-Grethe Berg

■ I gamle dager ble blant
annet tobakkvask brukt
for å få bukt med lus. 
Ill.: Line Laumann

Skråtobakk mot lus
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Trygg fôring 
med Norgesfôr Drøv

HOVEDKONTOR: NORGESFÔR AS, TORGGT. 10, 0181 OSLO • TLF. 22 40 07 00 • FAX 22 40 07 01
E-post: post@norgesfor.no – www.norgesfor.no

YTELSE
GROVFÔR

Tidlig slått Middels slått Seint slått

Moderat Drøv Moderat* Drøv Middelslått Drøv Seinslått

Drøv Energirik
Moderat/Høy Drøv Tidligslått eller Drøv Seinslått

Drøv Middelslått

Svært høy Drøv Topp Drøv Topp Drøv Topp

* Kan også brukes ved høye ytelser om de mest høytytende dyra får
tilskudd av Norgesfôr Drøv Proteinkonsentrat.

Velg kraftfôrblanding 
etter ytelse og grovfôrkvalitet:



orkortelsen BSE står for 
Bovin Spongiform Encep-

halopathi, fritt oversatt en
svampaktig sykdom i hjernen
hos storfe, det som også
kalles kugalskap. Heretter
holder vi oss til navnet BSE.
Det første tilfellet ble påvist i
Storbritannia i 1986. Epidemi-
ens utvikling tyder det på at
det var materiale fra dyr med
smitte som ble brukt til kraft-
fôr uten tilstrekkelig varme-
behandling. Trolig var dette
skrapesjukesmittestoff fra
sau som endret seg ved for lav
temperatur. 

Sjukdommen er overførbar
og dødelig, og det er fortsatt
en del uklarhet når det gjelder
smittestoffet. Man regner med
at det er et infeksiøst protein,
et såkalt prion. Prioner er
mindre enn de minste virus.
Sjukdommen utvikler seg
langsomt og snikende, og in-
kubasjonstida er svært lang.
Den antas å være flere år, og
BSE har hovedsakelig vært på-
vist hos dyr i alderen 3–8 år. 

Symptomer
Symptomene ved BSE kan i
begynnelsen lett forveksles
med andre sjukdommer. BSE
er jo en neurologisk sjukdom,
og følgelig involveres en-
dringer i mental status,
kroppsholdning, bevegelse og
sansing/oppfattelse.

De fleste BSE-kyr viser
flere av følgende symptomer
hvis de observeres nøye nok:
● Engstelse, frykt, nervøsitet,

overdrevne reaksjoner.
● Motvilje mot å krysse om-

råder, gå rundt hjørner,
gjennom dører eller åpning-
er.

● Tilfeldig aggresjon mot
mennesker og andre dyr.

● Manisk sparking under
melking.

● Ukoordinert gange, høy
beinføring, dyret kan også
gå i passgang.

● Overfølsomhet, sitring i hu-
den, berøring i hoderegio-
nen kan utløse kraftig reak-
sjon.

● Unormal og lav posisjon av
hodet, unormal posisjon av
ører.

● Vaklende, vinglende gange,
problemer med å reise seg.

● Nedgang i vekt og melke-
ytelse.

Symptomene varer vanligvis i
mange uker, symptomene for-
verrer seg og ender alltid fa-
talt.

Sjukdommen er aldri på-
vist i Norge.

Prøvetaking
Så vil vel mange lure på hvor-
for vi skal bruke så mye res-
surser på prøvetaking når
sjukdommen ikke er påvist
her. Problemet er som kjent at
BSE ikke bare er farlig for
storfe, men at smittestoffet
også kan overføres til men-
nesker, og forårsake en ny va-
riant av den dødelige Creutz-
feldt-Jakobs sjukdom. Der-
med kommer i høyeste grad
matvaretrygghet på banen, og
vi må gjøre det vi kan for å
dokumentere at de produkte-
ne som sendes ut på markedet
er frie for smittestoff. Skillet
mellom folkehelse og dyre-
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Siden januar 2001 har 
det foregått en omfattende
prøvetaking for å under-
søke for kugalskap i Norge.
Fram til da ble bare dyr
med mistenkelige 
symptomer og importerte
dyr fra Danmark 
og Frankrike undersøkt.

F
Kugalskap 

Øivind Tronstad
distriktsveterinær 
på Fagernes
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helse har i folks oppfatning
blitt mindre, og det må vi ta
hensyn til.

EU har innført et omfatten-
de overvåkingsprogram, og
en regner med at økningen av
antall tilfeller av BSE i Euro-
pa det siste året har sammen-
heng med den økte overvåk-
ning. 

Det fins dessverre ikke
noen enkel prøvetaking for
BSE, det må fortsatt tas ut
prøve av hjerne. De dyr som
nå prøvetas er:
● Storfe over 24 måneder

som dør eller avlives på
gården.

● Alle nødslakt over 24 må-
neder.

● Alle storfe over 24 måneder
som avviker fra det norma-
le ved kjøttkontrollens un-
dersøkelse før dyrene slak-
tes.

● Klinisk undersøkelse av
dyr over 20 måneder med
symptomer som kan tyde
på BSE.

● Alle importerte storfe eller
avkom etter importerte dyr
over 24 måneder. Slakteriet
varsles på forhånd.

Meldeplikt
For å nå alle disse dyra har nå
dyreeier meldeplikt dersom
noen av disse tilfellene inn-
treffer på gården. Melding
skal skje til distriktsveterinæ-
ren, eventuelt til praktiseren-
de veterinær, så snart som
mulig. Storfe som plutselig
ligger dødt uten forutgående
sjukdom, skal ikke røres før
eventuell blodprøve er tatt for
å utelukke miltbrann. Tids-
faktoren er også viktig for å
få ut en brukbar prøve.

Distriktsveterinærer som
har utstyr og opplæring til å
ta BSE- prøvene dekker flere
veterinærdistrikter, og siden
det ikke er noen vikarordning
i dette systemet, vil noen dyr
falle ut. Det har imidlertid
blitt tatt flere prøver i første
halvår enn forventet, og sam-
men med prøvene fra slakteri-
ene kom vi opp i ca. 5 000 prø-
ver som alle var negative. Det
skal nå også heretter tas prø-
ve av 10 000 normale slakte-
dyr pr. år. Planene var som
kjent at alle slaktedyr over 30
måneder skulle testes etter 1.
juli, men dette ble heldigvis

avlyst. Dette ville gitt en bety-
delig økt kostnad, skapt store
plassproblemer på slakteriene
for oppbevaring av skrottene i
påvente av svar, og krevd sto-
re laboratorieressurser.

Vurderingen er enkelt og
greitt at så lenge vi ikke fin-
ner noe på dyr som det tross
alt er noe galt med, så er det
unødvendig å prøveta alle
friske dyr. Prøven som tas ut
er en del av hjernestammen
på en plass der det er størst
sjanse for å finne de fryktede
prionene. Vi legger kua på en
presenning, skjærer av hodet
og går inn i åpningen for
ryggmargen med en spesiell
skje som gjør det mulig å ta ut
materialet uten å kløyve skal-
len. Prøvesvar foreligger etter
2-3 dager. Kua ligger innpak-
ket til svaret foreligger, men i
sommerhalvåret kan kua sen-
des med kadaverbilen umid-
delbart etter uttaket. Prøveta-
kingen har stort sett gått
greitt, og det er mitt inntrykk
at dyreeierne jevnt over har
vært flinke til å varsle. Per-
sonlig kunne jeg godt unn-
vært den første kua jeg måtte
ta prøve av. Det var nemlig en
januarkveld med nær 30 mi-
nusgrader, og dersom kua
hadde ligget til dagen etter
ville prøven vært uegnet for
undersøkelse. 

Selvfølgelig kan det virke
rart å måtte ta prøve for BSE
når kua klart har en annen
sjukdom eller skade. Da må
jeg si som sant er at noe av
det vi gjør er faglig begrun-
net, og noe er politikk. Det be-
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■ Vellykket prøvetaking fra frisk Valdresku. Foto: Egil Tronstad forts. neste side



tyr svært mye at vi Norge
opprettholder vår fristatus, og
da er det bedre å ta noen prø-
ver for mye enn for få.

Norge er internasjonalt
plassert i den laveste risiko-
gruppen av land når det gjel-
der fare for BSE. EU har nå
bestemt at det skal foretas ny
klassifisering, og det tyder da
på at vi kommer i laveste risi-
koklasse som ikke krever så
strenge tiltak. Dette vil kunne
lette arbeid og kostnader på
slakteriene som i dag må fjer-
ne det som kalles spesifisert
risikomateriale. Det vil si hjer-
ne, øyne, ryggmarg, tarmer og
mandler på alle dyr over 12
måneder, og sende dette til de-
struksjon i egne containere. 

Land med god BSE-status
vil kunne bruke kjøttbeinmjøl
til svin og fjørfe. Det vil også
være opp til norske myndig-
heter å tillate at det lages
smalahoved av voksne sauer.
I løpet av kort tid vil det nå bli
laget et opplæringsprogram
om BSE for alle som håndte-
rer dyr, og som selvsagt også
omfatter dyreeierne.

Merking
Det kommer fortsatt en del
kritiske bemerkninger til indi-
vidmerkinga for storfe. Noen
mener at ett merke bør greie
seg, og mange ville helst ha
navn foran på merkene. Det
siste gjelder de med utmarks-
beiting og stølsdrift. Nå er det
jo nettopp BSE som gjorde at
det måtte innføres en felles
merkeordning i EU/EØS. Vi
skal til enhver tid vite ut fra

dyrets merker hvor dyret er
født, og hvem som eier dyret
nå. Dyr mister av og til mer-
ker, og da er det nyttig å ha ett
igjen i påvente av erstatnings-
merket. Jeg kan fra egen erfa-
ring bekrefte at det er svært
lite hyggelig å sende inn BSE-
prøve fra ei ku hvor merking-
en er feil eller mangelfull, eie-
ren er borte og avløseren er
medhjelper. 

Politikk
Vår gode dyrehelse er vel kan-
skje et av de viktigste fortrinn
vi har i norsk husdyrproduk-
sjon, og dette faktum er et ve-
sentlig element i forholdet
mellom husdyrprodusenter og
forbrukere, to parter som
egentlig er i samme båt. Det
er viktig å videreutvikle dette
fortrinn, og kanskje kan dette
også etter hvert gi markeds-
messige uttellinger utenfor
landets grenser.

Det er først og fremst Stor-
britannia som har blitt ram-
met av mange BSE-utbrudd,
og det var også der den men-
neskelige varianten først duk-
ket opp. En gang dette ble de-
battert i Parlamentet sa Mar-
garet Thatcher til sine politis-
ke motstandere med sedvan-
lig britisk sarkasme: «Mine
herrer, dere behøver ikke fryk-
te denne sjukdom, husk man
må ha en hjerne for å få den.»
Siden dette skrives midt
under valgkampen kan det
nok virke som vi kanskje har
noen politikere her i landet
også som trygt kan spise
BSE-infisert kjøtt. ■
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Se også vår hjemmeside: http://www.plast-sveis.no

PLAST-sveis AS
8920 Sømna - Tlf. 750 29 510 - Faks 750 29 511

Etter flere år på markedet med
plater av resirkulert Polyethy-
len til veggkledning tar vi nå
steget fullt ut og tilbyr plater av
toppkvalitets Polyethylen med
mål 1200 x 2400 mm.

Platene er ideelle til bruk i
melkerom såvel som binger.
Kan monteres rett på stender. 
Fukt- og syrebestandig, ved-
likeholdsfri og miljøvennlig.

TEROC 
UNIVERSALPLATE
Sementbasert, trefiberarmert plate.

BRANNSIKKER
FUKTBESTANDIG
LYDISOLERENDE
STOR STYRKE

TEROC-platen påvirkes ikke av
soppdannelse og råtner ikke.
Platen er motstandsdyktig mot
gnagere og insekter.
Platen har stor vedheftsevne.

MELKEROM
HUSDYRROM
BINGESKILLER
VERKSTEDER
TAVLEVEGGER
SILOER

TEROC-platen leveres i 
tykkelser fra 6 - 40 millimeter
og i forskjellige lengder.

Tepo As, Postboks 307, 7501 Stjørdal 
Tlf. 74 82 49 48 - Fax 74 82 55 20 - e-post: tepo@tepo.no

TEROC 



■ Jarle Kiil forteller at han
ikke driver på noen spesiell
måte, men produserer mjølk
og kjøtt så lønnsomt som mu-
lig for ham. 16 årskyr og fullt
påsett skaffer Mari og Jarle
full sysselsetting. Kyrne går
ute fra St. Hans til ut i septem-
ber.

De siste årene har vært
gode fôrår i Troms. Derfor fô-
rer han med silo om natta. Av-
linga i år ser også bra ut. Når
vi besøkte Kiil 10. juli skulle
siloslåtten starte. I løpet av de
24 åra Jarle har vært bonde
har slåttestarten variert fra
slutten av juni til 28. juli. Selv
om jorda ligger helt ned til
kysten er vekstsesongen kort
så langt nord, det kan variere
mye fra år til år. Det blir høs-
tet ei siloavling og beitet. I år
skal det høstes 190 da gras.
Jarle forteller at han de siste
årene har brukt 25 kg salpeter
på enga om våren, dette for å
få fart i grasveksten. Ei uke
etter sprer han tre tonn natur-
gjødsel, dette har fungert vel-
dig bra, når graset er i god
vekst vil det ta opp nitrogenet
fra naturgjødsla. 

– Det brukes ingen sprøyte-
midler, med bare litt salpeter-
bruk regner jeg dette for å
være nært opp til økologisk
drift, sier Jarle.

Fornøyd med NRF-kua
Mari og Jarle er godt fornøyd
med NRF-besetningen sin. De
har kalving i to puljer, ei pulje
tidlig om våren og ei seint på
høsten. Sammen med rådgive-
ren setter de opp avlsplan,
som de følger. Det kan være

problem å se brunst enkelte
ganger, spesielt i mørketida.
Men på sommeren går det
bra. Sjukdom har de nesten
ikke på dyra.

– Største problemet nå er at
vi de siste åra ikke har fått
kvigekalver, skyter Mari inn.
– Av 14 kalvinger siste året
fikk vi bare tre kviger, året før

fikk vi bare ei. Derfor blir det
vanskelig med rekruttering-
en. 

I et eget fjøs på det ellers så
ryddige tunet fôres alle okse-
ne til slakt.

Dårligere økonomi
Økonomien har blitt dårligere
og dårligere for hvert år som
går. Dette opptar i høyste
grad familien Kiil. 

– For oss som har drevet ei
tid kan det gå, men penger til
investering og vedlikehold
blir det mindre av. Enda verre
er det for de som skal ta over
og starte. Hvem som vil ta
over og fortsette med denne
produksjonen er spørsmålet.
Vi har tre barn, men hvem
som blir bonde her vet vi ikke
i dag, sier Jarle. 

– De som har ordnet ar-
beidstid er ikke så ivrige på å
starte som bønder. Avløsere er
det ingen som vil være lenger,
sier Kiil. Før var det enklere å
få ungdommer til å avløse.
Det er nesten umulig nå. For
tiden har Kiil sammen med en
annen bonde en avløser de er
meget godt fornøyd med. 

– Hun bruker jeg så ofte
hun kan. Dersom en aldri kan
ta fri går en fort lei, sier Jarle. 

– Etter hvert som flere leg-
ger ned mjølkeproduksjonen
blir miljøet borte, det blir
lenger til hver produsent. I
neste omgang går det utover
meieriet som legges ned. Der-
som myndighetene ikke får
opp øynene for det som skjer
vil det være slutt på jordbru-
ket i Troms om ti år, mener
Jarle Kiil. ■

Under Lyngsalpene
Med Lyngenfjorden som nabo og Lyngsalpene som et flott skue, 

produserer Mari og Jarle Kiil i Rotsund, 
sin tilmålte kvote på 94 tonn.

■ Kyrne går ute fra St. Hans til ut i september.

■ Mari og Jarle Kiil driver mjølkeproduksjon i Rotsund i Troms.

Odd Rise – GENO
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et er Grovfôrsenteret på Hel-
lerud – Norges Vel, TINE,

NLH, GENO og Hydro Agri
som står bak surfôrcupen.
Opplegget går ut på at delta-
kerne skal sende inn surfôrprø-
ver som tas ut i tidsrommet 15.
oktober 2001 til 15. januar
2002. Disse skal bedømmes og
en vinner kåres i våren 2002.
(Se forrige BUSKAP side 61). 

BUSKAP har tatt en prat
med fagkonsulent ved Grovfôr-
senteret, Ragnhild Salomonsen
og forskningssjef Magne Mo
som begge sitter i juryen for
konkurransen.

Hvorfor drar dere i gang en slik
konkurranse?

– Hensikten er å sette fokus
på grovfôr og grovfôrkvalitet.
Surfôret er jo sentralt når det
gjelder energikonsentrasjonen i
fôrrasjonen og fôropptak.
Grovfôret er hovedinnsatsfak-
toren i storfeholdet, og surfôret
har verdi i kroner og øre og må
ikke betraktes som en belast-
ning i produksjonen. Kjenn-
skap til grovfôrkvaliteten er en
mangel i norsk husdyrbruk.
Ved å kjenne fôrkvaliteten er
det helt klart kroner å spare.
Stikkord er for eksempel økt
grovfôropptak og spart kraft-
fôr. Det er egentlig ikke kon-

kurranseelementet som er det
viktigste. Vi ønsker at gard-
brukerne skal lære noe om sur-
fôrproduksjonen som helhet,
og da er konkurransen et mid-
del – ikke et mål.

Hva er egentlig godt surfôr da?
– Gjæringskvaliteten, som

bestemmes av innholdet av or-
ganiske syrer, ammoniakk og
etanol, er svært viktig. I tillegg
har høstetidspunktet stor be-
tydning for energi og protein-
verdien av surfôret. Mange har
høy ytelse som målsetting, men
dette lar seg ikke kombinere
med dårlig surfôrkvalitet, men
selv ved lav ytelse er det helt
klart kroner å spare på å for-
bedre surfôrkvaliteten slik at
en kan gå ned på kraftfôrfor-
bruket.

Men har vi med vekstvilkårene
og det planteutvalget vi har i
Norge noe forbedringspotensi-
ale?

– Det er ikke dårlige gras-
arter som er hovedårsaken til
dårlig surfôr, men høstetids-
punkt og innhøstingsrutiner.
Det er klart det hadde vært en
fordel om vi kunne dyrket for
eksempel mais her til lands,
men det er faktisk lettere å
oppnå høyt energiinnhold i sur-
fôr av timotei og engsvingel
enn av engelsk raigras. Gjæ-
ringsmessig derimot er det let-
tere med engelsk raigras. Klø-
ver er også en utmerket fôr-
plante som øker fôropptaket.
En må gjøre det beste en kan ut
fra de forutsetningene vi har.
Dessuten er det viktig å merke
seg at en i de fleste tilfeller ikke
har noe igjen på å spare på en-
sileringsmidlene.

D
Ja

n
 E

ri
k

 K
jæ

r

Fokus på surfôrkvalitet
Når det nå dras i gang en landsdekkende konkurranse om surfôrkvalitet 
er det for å sette fokus på grovfôr og grovfôrkvalitet.

■ – Meld deg på til Surfôrcupen 2001!, 
oppfordrer Ragnhild Salomonsen og Magne Mo.
Foto: JEK

Surfôrcupen 2001
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Du har nå sjansen til å delta i konkurransen om å bli kåret til 
«Årets Surfôrprodusent 2001».

✁

Denne surfôrprøven skal delta under 
«Surfôrcupen 2001»

Navn: Adresse:

Postnr.: Poststed: Telefon:

Prøve tatt ut, dato:
Distrikt Fylke Herred Gård Pk SS

Dato og signatur:

NB! Fyll også ut de vanlige opplysningene på en
egen lapp/kort, for laboratoriets registrering.

■ Det Kgl. Selskap for Norges
Vel – Grovfôrsenteret, i samar-
beid med TINE, NLH, GENO
og Hydro Agri lanserer nå for
første gang «Surfôrcupen».
Dette er din mulighet til å lære
mer om egen surfôrproduksjon,
samtidig som du har sjansen til
å vinne flotte premier som
igjen kommer deg og din hus-
dyrproduksjon til gode. Arran-
gørene tar sikte på å gjøre dette
til et årlig arrangement, som
skal bidra til økt fokus på god
surfôrkvalitet og fôrplanleg-
ging – og til bedre kunnskap
om egen produksjon og økono-
misk resultat. Du blir deltaker i
konkurransen ved å fylle ut på-
meldingsslippen (event. kopi),
og sende denne inn sammen
med surfôrprøven, som må
være tatt ut i tidsrommet 15.
oktober – 15. januar. Utsending
av analyseresultat følger vanli-
ge rutiner, og påvirkes ikke av
konkurransedeltakelse.

Surfôrprøven m/påmeldings-
slipp, i tillegg til en ordinær
lapp/registreringskort med de
vanlige opplysninger (navn,

adresse, produsentnr., analyse-
type osv.) for laboratoriets
registrering, sendes: 

Grovfôrlaboratoriet, Pb 115,
2026 Skjetten. 
Alle påmeldte surfôrprøver

vil bli analysert for nærings-
innhold (NIRS) og gjærings-
kvalitet. Analyse for gjærings-
kvalitet er en tilleggsanalyse til
standard næringsanalyse, og
koster ekstra. Ønsker du i til-
legg andre analyser utenom
konkurransen må det opplyses
om dette på det ordinære regis-
treringskortet. 

Jury
Juryen vil bestå av Magne Mo
(Norges Landbrukshøgskole),
Ragnhild Salomonsen (Det Kgl.
Selskap for Norges Vel, Grov-
fôrsenteret) og Per Gillund
(GENO).

Juryen vil foreta bedømmel-
sen etter fastsatte kriterier for
god surfôrkvalitet. I tilfeller der
det blir nødvendig forbeholder
juryen seg retten til å bruke
skjønn. Juryen står også fritt til
når som helst å trekke inn fag-

personer utenfra dersom det vil
vise seg nødvendig for avgjø-
relsen.

De fleste har grovfôrarealer
nok i dag, så selv om avlings-
mengden går ned vil man få
det igjen ved økt kvalitet og
derigjennom reduserte kraft-
fôrkostnader. Det er i alle fall
ikke tvil om at grovfôrkapasi-
teten til NRF-kua på langt nær
er utnyttet!

Konkurransereglene kan virke
strenge?

– Vi må ha et konkret regel-
verk for å kunne gjennomføre
en slik konkurranse på en rett-
ferdig måte. Likevel er det klart
vi må bruke skjønn når vi sitter
igjen med de beste fôrprøvene. 

Hva med totaløkonomien i
gardsdrifta, den kommer ikke
fram gjennom en slik konkur-
ranse?

– Nei, det blir vanskelig å ta
hensyn til den totale økonomi-
en. Vi ønsker at flest mulig skal
være med på konkurransen, og
har per i dag ikke noe godt
verktøy for å gi et riktig bilde
av økonomien hos samtlige. 

TINEs Effektivitetskontroll
favner langt fra alle, og er der-
for ikke egnet i denne sammen-
hengen. Når vi kommer så
langt som til gardsbesøk vil
den subjektive vurderingen
komme inn. Økonomiene i drif-
ta vil da bli mer synlig.

Og deltakerne kan selv velge
hvilket surfôr de vil sende prø-
ver av?

– Det er en måte å lure seg
selv på ved å sende en prøve av
det fôret som er topp, mens en
fôrer mesteparten av vinteren
med mindre godt fôr. Det bør
selvsagt være hovedkvaliteten
som testes. ■

Premiering
• De 3 beste vil bli tildelt 
hedersdiplom fra Det Kgl. 
Selskap for Norges Vel. Vinne-
ren får æresbevisningen «Årets
Surfôrprodusent 2001».
• Vinneren får utdelt 1 pall
med ensileringsmiddel etter fritt
valg fra Hydro Agris sortiment.
Tilsvarende vil 2.- og 3.-pris-
vinneren motta 1/2 pall ensile-
ringsmiddel.
• Vinneren vil i tillegg bli til-
budt én gratis kursdeltakelse
ved GENOs «Storfeskole».
• Gratis fôranalyser i 2002
(maksimum 5 analyser) – gjel-
der både 1., 2. og 3. prisvin-
ner.
For konkurranseregler 
og utvalgskriterier, se 

BUSKAP nr 6/01, s. 61
For spørsmål vedr. deltakelse
og innsending av prøve, 
kontakt 

Grovfôrsenteret, 
tlf: 64 83 20 50.

Påmelding



et dyrka arealet på Vik er 92 
dekar, men de driver grasproduk-

sjon på vel 200 dekar. 
– Det er forholdsvis enkelt å

skaffe seg leiejord her i området,
forteller Marianne Vik, – det er hun
som står for det daglige stellet på
gården. Mannen hennes, Frode Vik,
er organisasjonssjef i Nord-Norges
Salgslag med arbeidsplass i Har-
stad. De har leid jord cirka ei mil fra
gården, overflatedyrka jord som de
sjøl har dyrka opp til fullverdig
drift. 

– Mjølkeproduksjonsmiljøet blir
stadig mindre her i distriktet, fortel-
ler Marianne. I fjor var det ni som
solgte kvota, slik at det nå er igjen
bare 51 produsenter i Harstad og
Kvæfjord produksjonsdistrikt. Og
lokalpressa (Harstad Tidende) for-
teller i stort oppslag om rekord-
mange bønder i dette tradisjonsrike
produksjonsdistriktet som planleg-
ger salg av mjølkekvotene også i år.
I Tine Nord-Norge vil hele sju pro-
sent, eller 33 av 469 mjølkeprodu-
senter selge kvoten sin i år. 

Bekymring for framtida
Frode Vik forteller at han merker en
sterk bekymring for framtida blant
bønder i området. Årsaken til salgs-
boomen mener han i første rekke
ligger i generell svak økonomi i
landbruket samtidig med de store
investeringskrav som stilles i dag
for lovlig og rasjonell drift. Med
andre arbeidsalternativer hadde
nok enda flere lagt ned drifta, sier
han. At den yngre generasjon har
andre ønsker enn å drive jordbruk
er også en årsak til nedtrappinga,
mener Frode. Sjøl har han og Mari-
anne to døtre, som de slett ikke er
sikre på om står klar til å fortsette
dagens drift, når det en gang blir
aktuelt. Marianne nærer også be-
kymring for utviklingen med hen-

syn til fraflytting, infrastruktur, og
et kulturlandskap i forandring som
vil gjøre området mindre interes-
sant for reiseliv og turisme. 

Marianne og Frode er begge
sivilagronomer med henholdsvis
husdyr og økonomi som linjevalg.
Før de flyttet hjem til farsgården til
Frode i 1983, hadde de begge hatt
arbeid utenom bondeyrket, han i
landbrukssamvirket og hun som
journalist i Bondebladet. I åtte år
drev de sammen med foreldrene til
Frode, og med sau og slaktegris
som husdyr. – Men jeg er av dem
som ikke synes sau er «ålreite» dyr,
og det ble ku og gris i stedet, fortel-
ler Marianne. Først drev de rein
slaktegrisproduksjon, – men bare
slaktegris var kjedelig, dessuten ble
det etterhvert ustabile leveringsfor-
hold av smågris. Nå driver de kom-
binert produksjon med ca 25 års-
purker og grising hver 7. uke. For
fire år siden bygde de på en løs-
driftsavdeling i grisehuset. 

Mjølk i løsdrift
Men hos storfeet har det vært løs-
drift siden de startet opp med mjøl-
keproduksjon i 1989. Da hadde de
gjennom et par år bygd ut fjøset ba-
sert på egne planer og tegninger, –
og innenfor det eksisterende saue-
fjøsarealet. – Det var ikke så enkelt
å få plass nok, i hvert fall skulle
mjølkeavdelingen vært større, sier
Frode, som forteller at de nå har
planer om ungdyr- og oksefjøs over
en nybygd gjødselkjeller. Hittil har
de solgt oksekalvene ved ca 100
kilos «alder». Avdråtten på fjøset

var siste år 7 631 kg med 3,47 og
3,32 i henholdsvis fett- og protein-
prosent med en gjennomsnittlig
mjølkepris på kr. 3,93 per liter.
Fruktbarheten i buskapen er god, –
Marianne og Frode er fornøyd med
87 i FS-tall. 

Det er kalving året rundt, men
det har lett for å «hope seg opp
noe» seinhøstes og på forvinteren,
som Marianne uttrykker det. 

– Vi har prøvd å få til vårkalving,
men synes det er vanskelig. Gjen-
nom flere år har det blitt svært mye
kvigekalver og lite oksekalver hos
oss, – heldigvis, sier Marianne.
Kvigene liker hun at er 26–27 må-
neder gamle når de kalver. Jeg føler
de er mer robuste og utvokste enn
om de bare er to år, sier hun. Dyra
utrangeres etter ytelse, fruktbarhet
og celletall. Verken Marianne eller
Frode legger stor vekt på eksteri-
øret, men som så mange andre

Skal – skal ikke?
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– Mjølkeproduksjon blir det fortsatt på gården 
så lenge vi bor her, sier Marianne og Frode Vik, men
spørsmålet akkurat nå er: Skal vi kjøpe mer kvote 
eller fortsette som før?
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■ Her er det mye svart, men de vil
helst ha røde kyr.

■ Marianne og
Frode Vik er 
bekymret for
jordbrukets
framtid i Troms



synes de NRF-populasjonen er for
uensartet, spesielt når det gjelder
mankehøyde, jur og spener. Dess-
uten liker de at dyra er røde. 

Tidlig slått gir protein
Alt graset går i silo eller som rund-
baller. Det blir pressa ca 200 rund-
baller i året. Tidligere dreiv de leie-
pressing sammen med en kollega,
men dette har de sluttet med på
grunn av arbeidsmengden. Gras-

blandingene, som de blander sjøl er
timotei og engsvingel samt kløver.
Frode mener at han har god beta-
ling for å slå graset tidlig, helst før
skyting. 

– Det er nok mange som synes
jeg er for hissig på førsteslåtten,
men et tidlig slåttetidspunkt viser
igjen på proteinprosenten, hevder
han.

Beitene er minimumsfaktoren på
gården, og de bruker forholdsvis
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Vik i Kvæfjord

Eiere: Marianne og Frode Vik

Mjølk- og kombinert svineproduksjon

Vel 82 tonn i kvote

12,4 årskyr

●

■ Gården Vik i Kvæfjord. Hard barfrost sist vinter ødela mye 
i jordbæråkeren som ligger mellom husa.

■ Kombinert svineproduksjon synes
Marianne er interessant.

■ To fine 
årganger 
kviger i flotte
omgivelser 
på setra.

mye fôr i tillegg til beitene. Kvigene
har sommerbeite på setra som
ligger syv kilometer unna gården.

Fôrresepten for produksjonsdyra
er 46 prosent kraftfôr, 38 prosent
surfôr og 16 prosent beite.

For å få «flere bein å stå på»
plantet de ut 8 mål med jordbær i
fjor. Dessverre ble det en snøfattig
vinter med hard frost, og dermed
fikk jordbærfeltet store frostskader,
og avlinga ble deretter. ■



amdrift i mjølkeproduksjonen er et 
aktuelt tema på mange mjølke-

bruk rundt i landet, og mange pro-
dusenter vurderer dette alternativ
som en mulighet for å fortsette som
mjølkeprodusent eller i hvert fall
for å lette en del av dagens proble-
mer i mjølkeproduksjonen. Det er
nå godkjent nærmere 700 samdrif-
ter, og skal en dømme etter fram-
møte på en rekke møter og kurs
hvor samdrift har vært tema, vil det
også komme mange nye foretak på
dette området i tiden som kommer.
Langt de fleste samdriftene har 2–3
medlemmer og 20–30 årskyr, men
noe få samdrifter har 5–7 medlem-
mer og 100–130 årskyr.

Hva er så en samdrift?
Med en samdrift menes foretak
hvor to eller flere mjølkeprodusen-
ter slår sammen sine arealer og be-
setninger, driver en felles fôr-,
mjølk- og kjøttproduksjon, og for-
deler avkastningen etter innsatt ar-
beide, areal og kapital. Navnet fel-
lesfjøs brukes i noen grad, men det-
te betegner mer et opplegg hvor
bare mjølkeproduksjon er felles og
hvor deltakerne er fôrleverandører
til fjøset. Dette var noe prøvd på 50-
tallet, men slike opplegg hadde så
store svakheter at de opphørte etter
relativt få år. Alle samdrifter skal
godkjennes av Styringsgruppen for
kvoteordningen etter et regelverk
fastsatt av Landbruksdepartemen-
tet. 

Hvilke fordeler og ulemper
medfører samdrift?

Bedre muligheter for ferie og fritid,
mindre ensomhet samt sikkerhet
ved sykdom er de viktigste fordeler
for de fleste samdriftsbrukere. Øko-
nomiske forhold er også viktige.
Som en ulempe må det nevnes at i
en samdrift må det stilles større

krav til planlegging, driftsledelse
og intern informasjon enn hva som
er naturlig på et enkeltbruk. Sam-
drift kan også gi redusert selvbe-
stemmelsesrett for deltakerne. I
noen tilfeller blir det en dårligere ut-
nyttelse av eksisterende ressurser
f.eks. at eldre, men gode bygninger
blir stående unyttet.

De samdriftene som etableres i

dag, blir organiserte som ansvarlig
selskaper, men med et delt økono-
misk ansvar (DA) for samdriftas
gjeld og forpliktelser. Dette medfø-
rer at deltakerne fortsetter som
selvstendig næringsdrivende, og
det de henter ut av samdrifta som
godtgjørelse for arbeide, areal og
kapital er skattemessig å regne som
næringsinntekt på linje med annen
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■ Gjennom samdrift blir lønnsevnen per time blir bedret. Foto: JEK



jordbruksinntekt. En samdrift kan
også organiseres som et samvirke-
selskap (BA) eller som et aksjesel-
skap (AS), men i praksis er dette
lite aktuelt da samdrifta i så fall
mister produksjonstilskuddene. 

I den øvrige organisering, dvs
det interne regelverk som skal
gjelde mellom deltakerne, står det
enkelte prosjekt relativt fritt bort-

sett fra de krav som Styringsgrup-
pen for kvoteordningen, Brønnøy-
sundregistrene, skattemyndigheter
og eventuelle kreditorer vil stille.
Selskapet for Norges Vel har utar-
beidet standardavtale for samdrif-
ter, og denne bør legges til grunn, i
hvert fall som en huskeliste i den
diskusjonen som må gå forut for en
opprettelse av en samdrift. 

Nærmere om 
økonomiske forhold

De økonomiske forhold ved sam-
drift kan bli noe forskjellig fra et
familiebruk. Størrelsen av inntekter
og kostnader blir normalt omtrent
som summen av hva deltakerne
hadde fra før, men måten de kom-
mer på og fordelingen kan endres
en god del. I en samdrift fordeles
som nevnt overskuddet etter inn-
satt arbeide, areal og kapital. De
fleste samdrifter velger å overføre
et avtalt beløp hver måned og så
foreta en etterbetaling når regn-
skapet er gjort opp på nyåret. Hvis
arbeidsinnsatsen forskyves mellom
deltakerne, for eksempel hvis en av
disse ønsker å få frigjort mer tid til
å hente mer inntekter utenom bru-
ket, vil dette reflekteres i fordeling-
en av overskuddet mellom deltaker-
ne. Jfr. her regelverket for kvoteord-
ningen som sier at med 2 medlem-
mer er det et krav at inntekt og ar-
beidsinnsats fordeles slik at mini-
mum 30 prosent faller på den ene
parten. For samdrifter med 3 med-
lemmer er det tilsvarende minimum
20 prosent, og for samdrifter med 4
eller flere medlemmer er kravet mi-
nimum 10 prosent.

Summen av inntekter og kostna-
der blir som nevnt i stor grad som
tidligere. Mjølkekvoten og oppfyl-
lingen av denne bestemmer i stor
grad mjølkeinntektene, og da sam-
drifta generelt får en kvote tilsva-
rende summen av hva medlemmene
hadde før samdrifta ble opprettet,
blir det neppe store endringer her.
Kjøttinntektene kan gå noe opp
eller ned avhengig av hvordan mu-
lighetene for kjøttproduksjonen blir
endret. De fleste samdrifter i dag
med to eller tre medlemmer setter
mjølkekyrne inn i det beste fjøset
og ungdyra i det (de) andre, og der-
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– hva med økonomien?

Samdrift er ikke en generell løsning 
for bedrede forhold for mjølkeprodusenter, 
men det kan være en meget god løsning 
i de tilfeller hvor forholdene ligger til rette 
for det.

Samdrift er ikke en generell løsning 
for bedrede forhold for mjølkeprodusenter, 
men det kan være en meget god løsning 
i de tilfeller hvor forholdene ligger til rette 
for det.

forts. neste side



ved blir også kjøttproduksjonen lite
påvirket av en overgang til samdrift. 

Tilskuddsforholdene kan endre
de økonomiske forhold en del, sær-
lig hvis det er mange medlemmer
eller hvis medlemmene har mange
dyr i tillegg til mjølkekyr og ung-
dyr. Fram til 1. juli i år var regelver-
ket slik at en samdrift fikk tilskudd
etter ordningen «Tilskudd til hus-
dyr» som for et vanlig enkeltbruk,
mens deltakerne i samdrifta fikk til-
skudd for egne dyr. Samdrifta fikk
ikke avløsertilskudd, men derimot
et eget tilskudd til samdrifter som
tilsvarte avløsertilskuddet multipli-
sert med 1,5. Deltakerne fikk eget
avløsertilskudd for egne dyr. Del-
takerne søkte og fikk «Areal- og
kulturlandskaps-tilskudd» for eget
bruk, men samdrifta og deltakerne
fikk bare ett bunnfradrag. For
«Driftstilskudd i mjølkeproduksjo-
nen» fikk samdrifta summen av
hva deltakerne hadde fått hver for
seg. 

Fra 1. juli i år er regelverket at
vedrørende «Tilskudd til husdyr»
skal alt dyrehold som deltakerne
måtte ha på egne bruk inn i sam-
drifta, og samdrifta søker samlet
med et tak på kr 250 000 som skal
nedtrappes til kr 190 000 i løpet av
4 år. For «Driftstilskudd i mjølke-
produksjonen» gis det heretter et
tilskudd per samdrift. For sam-
drifter med to og tre deltakere blir
tilskuddet henholdsvis kr 165 000
og 220 000. Det blir en overgangs-
ordning ved flere deltakere i sam-
drifta ved et ekstra tilskudd til-
svarende ett ordinært driftstil-
skudd per deltaker utover tre. Dette
tilskuddet avtrappes lineært over
fire år. Det særskilte tilskudd til
samdrifter avvikles samtidig som
samdrifta kan motta ordinært til-
skudd til avløsning ved ferie og fri-
tid uten krav om dokumentasjon.

Deltakerne søker som før om hvert
sitt «Areal- og kulturlandskapstil-
legg» men nå får både de og sam-
drifta et bunnfradrag. 

Det er et begrenset antall sam-
drifter som blir vesentlig berørt av
denne endringen da de fleste sam-
drifter fra før har alle dyrene inn i
samdrifta. Det blir likevel noen,
særlig hvis deltakerne i tillegg til
samdrifta driver med gris eller fjør-
fe i noe større målestokk som vil få
samlet tilskuddsbeløp vesentlig re-
dusert. Generelt kan det sies at ved
to eller tre medlemmer og med lite
eller få dyr utenom mjølkeproduk-
sjonen vil det være tilnærmet nøy-
tralitet mellom tilskuddsforholdene
i samdrift og enedrift. 

På kostnadssiden og regnet i kro-
ner er det særlig maskinkostnadene
og bygningskostnadene som kan
påvirkes ved samdrift. Det beste
råd en kan gi personer som vurde-
rer samdrift er å foreta en grundig
gjennomgang av den felles maskin-
park med tanke på et godt og for-
nuftig mekaniseringsopplegg. Her
kan det ligge store innsparinger
som en absolutt bør ta med seg.
Også på bygningssektoren kan det
ligge vesentlige innsparinger, sær-
lig hvis partene er i den situasjon at
de hver for seg må bygge nytt, og
alternativet er en større bygning
kontra to eller flere mindre. Både
reduseres kostnaden pr. båsplass
vesentlig, men også muligheten for
egeninnsats øker vesentlig når en
kan bygge i fellesskap. 

Arbeidsforbruket er også en
kostnad, men på et familiebruk ut-
trykkes det normalt mer i timer enn
i kroner. Ved samdrift er det på
dette området vesentlige innspa-
ringer. Vi har lite undersøkelser
som viser mulighetene, men i prak-
sis ser vi flere tilfeller for eksempel
med to deltakere at de steller i fjøset

annenhver uke og derved har den
andre uken disponibel for andre
aktiviteter. I vekstsesongen vil
ledig kapasitet normalt brukes i
planteproduksjonen, men ellers i
året vil en få frigjort mye tid for økt
inntjening i skog, andre næringer
eller som lønnsarbeide. 

Generelt kan det sies om økono-
mien ved samdrift at deltakere be-
holder årsinntekten, mens lønns-
evnen per time blir bedret, noen
ganger vesentlig. For å få en rimelig
oversikt over de økonomiske konse-
kvenser for to eller flere bruk som
planlegger å gå over fra enedrift til
samdrift i mjølkeproduksjonen, bør
det utarbeides driftsplanalternati-
ver som viser hva som kan forven-
tes ved de ulike alternativer. Det må
også utarbeides nøkkeltallanalyser
som viser f.eks. driftsoverskudd i
alt, lønnsevne pr. time, investe-
ringsbehov mm., slik at brukerne
får et rasjonelt grunnlag for sitt
valg. Det er ikke gitt at det er øko-
nomien som skal styre dette valget,
men informasjon om ulike økono-
miske forhold må foreligge før av-
gjørelsen tas. 

Hvordan etablere 
samdrift?

For de som i dag går med tanker el-
ler planer om etablering av sam-
drift, tror jeg det er meget vesentlig
å starte med et besøk på eller en
kontakt med et etablert samdrifts-
bruk for å høre erfaringer på godt
og ondt. I tillegg bør en så langt
mulig delta på informasjonsmøter
og kurs om dette tema. Derpå må
det gjennomføres en grundig intern
diskusjon og planlegging før en
eventuelt starter opp. Det å starte
opp i samdrift er en prosess hvor en
skal gi seg god tid, og starte opp
når partene føler at tiden er moden
for det. ■
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■ Som bonde kjøper jeg rettleiing
for 15–20 000 kroner per år. I føl-
ge GENO er det en årviss økning i
melkeevnen og evnen til produsere
protein. Grovfôrprøvene viser en
liten, men positiv utvikling. Proble-
met er bare at både avdråtten og
proteinprosenten synker. I et 20-
års perspektiv er det bare kilo
kraftfôr per 100 liter melk som ikke
synker. Siden det er sammenheng
mellom melkeevne og grovfôropp-
tak kan det være en forklaring på
hvorfor kilo kraftfôr ikke synker.
Noe annet er det om dette er sær-
lig ønskelig og økonomisk. Kan
hende får vi verdens beste ku til å
ete mye norskprodusert korn av
dårlig kvalitet. 

Men realiteten er at jeg som
bonde taper penger. Meieriindus-
trien taper penger.

Med dagens kraftfôr-forbruk
skulle NRF-kua melka 7 000–
7 500 kilo melk med 3,45 prosent
protein hvis den genetiske fram-
gangen til GENO stemmer. – Det
er feil kraftfôr, sier GENO. Det har
de nok noe rett i. Men vi har brukt
samme kraftfôr siden 1992, og
grovfôret og fôringen er den sam-
me. Da burde nedgangen skjedd i
1992-1993 for så å flate ut, og
deretter skulle avdrått og protein-
prosent begynt å stige. 

Vi vet alle at avl dreier seg om
framtid, og da må vi bruke teore-
tiske beregninger for å kunne si
noe om det ukjente. Men når vi
kjenner resultatet blir jo spørsmålet
om det er kartet eller terrenget det
er noe galt med. Kan det rett og
slett være noe feil i beregningene?
– Umulig, i følge GENO! Hva står
en igjen med da? Jo, selvfølgelig er
terrenget feil. 

Dette minner meg om en kam-
panje som går i fjernsynet før
påske hvert år, for å minne folk 
om fjellvettreglene. Der har de
også en som heter Severin Suve-
ren. Han sliter med samme proble-
met. – Uflaks, kaller han det! Kan-

skje jeg skulle minne om en fjell-
vettregel som sier at «det er ingen
skam å snu». Husk at vi har hatt
avlsmessig framgang i 20 år på
proteinprosenten og opplevd at det
har vært en tilbakegang på to
tiendedeler! 

Når det gjelder genetisk utvik-
ling for avdråtten sier svenskene at
utviklingen i Norge er bekymrings-
full, slik at en okse med 110 i
melkeindeks får 105 i Sverige.
Med andre ord så tror de ikke på
våre tall. Ser vi på beregningene til
Interbull er NRF den eneste røde
rasen med negativ utvikling. Dette
har foregått siden 1995 uten at det
ansvarlige styret har reagert. Dette
kan ikke bety noe annet enn at det-
te må være ønskelig. Siden GENO
har en visjon som sier «på vei mot
verdens beste storfe», er det natur-
lig å spørre om hvor lite NRF-kua
skal melke før hun er verdens bes-
te? 

På kjøtt har vi derimot en bety-
delig framgang. Så kanskje det er
verdens beste ammeku vi har som
visjon.

Alle vet at den norske popula-
sjonen i framtida blir for liten. Der-
for er vi avhengige av eksport. Det
kunne være interessant å få vite
hvilke markeder som etterspør
denne sære, politiske kua?

Derfor: I framtida må verdibe-
regningene foregå uavhengig av
GENO og rettleiing uavhengig av
foredlingsindustrien. Da først får vi
resultater uten vikarierende moti-
ver og til bondens beste. Kall det
gjerne KSL! Arnfinn Landa
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Du tror det ikke 
før du ser det!
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– Det viser seg at de nåværende meieriselskapene er svært ulike
når det gjelder antall andeler pr bruk og pålydende pr andel. Det-
te må harmoniseres før fusjoneringen. Selskapene er derfor nå i
ferd med å skaffe seg oversikt over antall aktive og passive med-
lemmer, og antall andeler og  pålydende pr medlem. Dette er etter
forsalg fra Forhandlingsutvalget, forteller organisasjonssjef  Odd
Lilleby i TINE Norske Meierier.

Hvem er medlemmer og andelseiere
– Vedtektene i det enkelte selskap er forskjellige. I noen selskaper
sier vedtektene at produsentene kan stå som passive medlemmer i
ti år. I andre selskaper er denne tiden helt ned til to år. Alle som et-
ter vedtektene er aktive og passive andelseiere i dagens selskaper
blir automatisk andelseierer i Nye TINE. De andre blir strøket av
medlemslistene, sier Lilleby. 

Noen får utbetalt andelsinnskudd
Passive medlemmer som i henhold til vedtektenes bestemmelser
ikke lenger har krav på medlemskap, innløses. Det betyr at de får
pålydende av andelen utbetalt.
Hvordan blir overgangen til like andeler gjennomført?
– Det vil ikke bli noe krav om innbetaling av ny kapital fra noen
medlemmer, da en har valgt å gjøre det slik:
1. For de medlemmer som i dag har en høyere andelskapital enn
pålydende på den nye andelen, vil differansen bli utbetalt.
2. For de medlemmer som i dag har en lavere andelskapital enn
pålydende på den nye andelen, vil meieriselskapet benytte “fri
egenkapital” til å oppjustere andelen. 
– Noen selskaper har andelens pålydende som et punkt i vedtekte-
ne. Disse må gjennomføre vedtektsendring i løpet av oktober/no-
vember i henhold til fastlagte halvårsmøter eller ekstraordinære
årsmøter. Alle vedtektsendringer må deretter meldes til «Brønnøy-
sundregisteret». 

Gode salgsresultater
– Hittil i år ligger vi an omrent som forventet på søtmelksalget,
mens vi for de andre produktgruppene ligger over. Og juicemar-
kedet er jo et eventyr med en vekst på 25 prosent, sier en godt for-
nøyd salgsdirektør i TINE Norske Meierier Rune Jenssen. 

Salget er best for ost, hvorav faste og halvfaste hvitoster er den
gruppen som gjør det best.

– Der har vi klart å presse Synnøve Findens markedsandeler til-
bake fra 25 prosent og ned til dagens nivå på 19 prosent, sier
Jenssen. Han legger imidlertid til at her er det en totalvekst i mar-
kedet. Salgsdirektøren venter imidlertid økt konkurranse utover
høsten både på søtmelk og ost.

– TINEs strategi har vært å ta eierskapet til skolestarten, dette
har vi lykkes med, men vi regner derfor med at våre konkurrenter
vil komme sterkere utover høsten. Som en motvekt til økt konkur-
ranse framhever Jenssen spesielt den nye satsingen på søtmelk
hvor vi planlegger en ny mediestrategi og nytt budskap. 

– De første resultatene venter vi å se i høst eller til vinteren, så
det blir ikke snakk om å hvile på laurbærene, sier Rune Jenssen.

Ett medlem – en andel
Forhandlingsutvalget legger opp til at alle medlemmer
i Nye TINE skal ha en eierandel pålydende kr 500.

Gunnar Elvhaug
Nytt fraL e s e r i n n l e g gL e s e r i n n l e g g
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Portrettet
4966 Holla fra Notodden i Telemark er i hovedsak plukket ut som bruksokse fordi den er kollet. Ettersom kol-
lete okser ikke er med i årets okseårgang, er dette et alternativ til produsenter som ønsker denne egenskapen inn
i besetningen. I tillegg til å være en kollete okse, er 4966 Holla forholdsvis sterk på kg protein. Oksen inngår ikke
automatisk i avlsplanen, men må velges inn etter ønske fra hver enkelt produsent. Foto: hah

■ Markedskonsulent
Eli Hveem Krogsti

Her finner du oss

GENO hovedkontor

2326 HAMAR
Tlf.: 62 52 06 00 
Faks: 62 52 06 10

Store-Ree oksestasjon

2335 STANGE
Tlf.: 62 57 48 00 
Faks: 62 57 48 02

Hallsteingård oksestasjon

Halldor Flatensvei 52
7081 SJETNEMARKA
Tlf.: 72 88 47 60 
Faks: 72 88 47 61

Øyer testingsstasjon

2636 ØYER
Tlf.: 61 27 58 60 
Faks: 61 27 58 61

Særheim testingsstasjon

4353 KLEPP STASJON
Tlf.: 51 78 97 40 
Faks: 51 78 97 59

www.geno.no 
– for deg som vil være
oppdatert!

Verdt å vite...

Vandreutstillinger
Etter at restriksjonene i forbindelse
med munn- og klauvsjuke er blitt
lempet på, er det igjen aktuelt med
vandreutstillinger. GENO kan bi-
dra med dommer, deltagerpremier,
sløyfer, dommerkort, utstillingsre-
gler samt gode tips om hvordan or-
ganisere vandreutstilling. For nær-
mere opplysninger ta kontakt med
din rådgiver eller GENO direkte
ved Hans Storlien, 
tlf.: 62 52 06 00, eller 
e-postadresse 
hans.storlien@geno.no.

Brunstkurs
Vi minner om at våre veterinær-
konsulenter i samarbeid med pro-

dusenttjenesten i TINE, holder kurs
i brunst og brunstkontroll for pro-
dusenter over hele landet. Ved be-
hov for kurs i ditt område kan du ta
kontakt med din rådgiver. 
• Pris: kr. 500,–
• Redusert deltakeravgift for nye

medlemmer i GENO.

Storfe 2001
8.–10. november – det er da det
skjer! Storfe 2001 går av stabelen
i Exporama-senteret på Hellerud.
Arrangørene ønsker alle velkom-
men til en storslagen storfekon-
gress med fagkonferanser, dyre-
utstilling og noe fagutstilling. For
nærmere opplysninger, kontakt oss
på tlf. 62 52 06 00.

Åpen post
E-læring
GENO er i ferd med å utvikle kur-
set Fruktbarhet og økonomi – på
internett! Kurset er en videreutvik-
ling av Storfeskolens kurs med
samme navn. E-læring er blitt det
store satsingsområdet på etterut-
danning, og GENO ønsker å kun-
ne tilby sine medlemmer kurs i en
form som tar hensyn til bondens
travle hverdag og tidvise proble-
mer med å reise bort i flere dager i
strekk. Planen er at det endelige
produktet er klart for publikum 1.
februar 2002.

Du vil finne mer om e-læring 
på side 30 i denne utgaven av
BUSKAP.

Aktiviteter



ed Norges landbrukshøgskole 
gjennomførte vi i årene 1996 –

2000 et større produksjonsforsøk
med okser, kviger og kalver av
kryssinger NRF x Aberdeen Angus
og NRF x Limousine. Forsøket ble
finansiert gjennom FAGSENTE-
RET for kjøtt. Totalt ble 100 –120
mjølkekyr av NRF inseminert med
sæd fra okser av Angus eller
Limousine. Vi brukte sæd fra 7
ulike okser av Angus og 4 av
Limousine. Bare 2. kalvskyr eller
eldre kyr ble inseminert med
Limousine, mens også kviger ble in-
seminert med Angus. Fra fødsel og
fram til kalvene var tre måneder
gamle, fikk alle kalvene mjølkefôr
(helmjølk), fra 5 liter/dag i starten
til 2 liter/dag de siste ukene, kraft-
fôr (1 kg) og fri tilgang til høy eller
surfôr. Tre måneder gamle ble kal-
vene delt inn i gruppe Moderat eller
Høg. Kraftfôret ble gradvis trappet
opp fra 1.0 – til 1.5 kg pr dag i peri-
oden 3–6 måneder, i gruppe Mode-
rat, og fra 1.0 – til 2.5 kg pr dag i
gruppe Høg. Tabell 1 viser fôringa
fra kalvene var seks måneder gam-
le og fram til slakting. Kraftfôret
som ble brukt gjennom hele for-
søket var Drøvtyggerfôr 97 HØG.
Oksene av NRF x Angus ble slaktet
når forventet slaktevekt var ca 280
kg mens NRF x Limousine ble slak-
tet ved ca 340 kg. 

Rett etter slakting ble det tatt ut
et stykke av rygg-muskelen. Etter
et døgn ved 15 °C og sju døgn ved
4 °C ble kjøttet analysert for mør-
het og innhold av intramuskulært
fett. Alle slakt ble sendt til FAG-
SENTERET for kjøtt for fullsten-
dig nedskjæring. 

Fødselsvekt, kalvinger
Fødselsvektene hos oksekalvene
varierte fra 31 – til 51 kg hos NRF x
Angus og fra 35 – til 57 kg hos NRF

x Limousine. I gjennomsnitt var det
ingen statistisk sikker forskjell i
fødselsvekt mellom kryssinger. Det
var generelt lite kalvingsvanskelig-
heter. Årsaken kan skyldes at det
bare ble brukt store NRF-kyr som
hadde hatt minst en kalv fra før,
som mødre for Limousine. Ved 13
tilfeller ble det brukt Angus til
NRF-kviger. Av disse kalvingene
forløp 11 uten særlige problemer,
men i to tilfeller fikk vi dødfødte
kalver. 

Tilvekst
Det var tendens til høyest daglig til-
vekst hos Anguskryssingene i kal-
veperioden (0–6 måneder). I sluttfô-
ringsperioden (6 måneder – slak-
ting) var forskjellen i tilvekst mel-
lom Angus- og Limousinekryssing-
er ubetydelig ved moderat (2.5
kg/dag) kraftfôrnivå. Ved høyt
kraftfôrnivå (5.0 kg/dag) var deri-
mot daglig tilvekst ca 150 g høyere
hos Angus- sammenlignet med
Limousinekryssinger på samme
fôring. 

Det var imidlertid stor forskjell i
slaktealder mellom kryssinger. I
vinterhalvåret, dvs i perioden 6–15
måneder var forskjellen i tilvekst
mellom kryssinger på samme fô-
ring ubetydelig. Tilveksten hos
Limousinekryssingene var imidler-
tid betydelig lavere i perioden 15
måneder – slakting (sommerhalvå-
ret), sammenlignet med perioden
6–15 måneder. I gjennomsnitt for
hele sluttfôringsperioden var derfor
tilveksten hos Limousinekryssinge-
ne lavere sammenlignet med

Anguskryssingene, som ble slaktet
tidligere (se tabell 2 side 54). Mel-
lom fôrgruppe Moderat og Høg var
det ingen forskjell i daglig tilvekst i
kalveperioden. Dette var noe uven-
tet, men kan skyldes at forskjellen i
fôrstyrke, kalveperioden sett under
ett, ikke har vært særlig stor. I slutt-
fôringsperioden var det derimot be-
tydelig forskjell i daglig tilvekst
mellom gruppe Moderat og Høg,
med tilvekst på henholdsvis 1 200
og 1 400 g/dag i gjennomsnitt for
hele perioden. 

Fôropptak, fôrforbruk
Opptaket av grovfôr var som ventet
påvirket av kraftfôrnivå. I gjennom-
snitt var opptaket av surfôr ca 1.4
kg tørrstoff pr 100 kg levendevekt i
gruppe Moderat og 1.1 kg i gruppe
Høg hos NRF x Angus. Det betyr at
for hver kg økning av kraftfôrtørr-
stoff reduserte oksene opptaket av
grovfôr med ca 0.5 kg tørrstoff. 

Også mellom kryssinger var det
forskjell i fôropptak. Limousine-
hadde ca 10 prosent lavere grovfôr-
opptak ved samme kraftfôrnivå og
vekt i forhold til Anguskryssinger.
Selv om opptaket av grovfôr var
lavere hos Limousinekryssingene
var imidlertid fôrforbruk pr kg til-
vekst likt for begge kryssinger, ca
5.5 FEm/kg tilvekst. Fôrforbruk pr
kg tilvekst var ca 10 prosent høyere
i gruppe Høg enn i gruppe Mode-
rat. 

Slaktekvalitet
Som ventet var det tydelig forskjell
mellom kryssingene i klassifisering

Fôring av 
kjøttfekrysninger
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V Slakteokser av NRF x ABERDEEN ANGUS
og NRF x LIMOUSINE er sammenlignet i et omfat-
tende fôringsforsøk ved NLH. I denne artikkelen 
presenteres hovedresultatene fra okseforsøket.



og slaktekvalitet. I gjennomsnitt
oppnådde Anguskryssingene klas-
se O/O+ og Limousinekryssingene
klasse R. Det var imidlertid stor va-
riasjon i klasse hos begge kryssing-
er (se tabell 2 neste side). Forskjel-
len i klassifisering avspeilet seg
også ved nedskjæringa. Kjøttpro-
sent, beregnet som mengde kjøtt i
forhold til summen av kjøtt pluss
bein, var 77 prosent hos Angus- og
80 prosent hos Limousinekryssing-
ene. Selv om det var tydelig for-
skjell i kjøttfylde mellom kryssinge-
ne, var derimot andelen «biff» og
«edle» stykningsdeler lik for begge
kryssinger, ca 32 prosent av den to-
tale kjøttmengden. 

Mange slakt innen begge krys-
singer oppnådde fett-trekk, særlig
okser i gruppe Høg hadde mye
trekk for fett. I gjennomsnitt opp-
nådde NRF x Angus fettgruppe
3/3+ og NRF x Limousine fettgrup-
pe 3, men variasjonen mellom slakt
innen gruppe (se tabell 2 neste side)
var betydelig. 

Kjøttkvalitet
Det var ingen statistisk forskjell
mellom kryssinger eller kraftfôr-
gruppe i kjøttets innhold av intra-
muskulært fett (IMF). Internnasjo-
nalt regner man at IMF bør være
minst 2.5 prosent for å oppnå best
kvalitet. Begge kryssingene hadde
derfor et tilfredsstillende innhold av
IMF. Det skyldes at alle slaktene
fikk tid til å bli tilstrekkelig slakte-
modne. Det er som kjent positiv
sammenheng mellom slaktets totale
fettinnhold og innhold av intramus-
kulært fett. Det var heller ingen sta-
tistisk forskjell mellom gruppene i
mørhet. Innen gruppe var imidler-
tid variasjonen i mørhet betydelig.
Hos begge kryssingene hadde over
halvparten av oksene WB-verdier
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Tabell 1. Fôring av oksekalver fra 6 måneders alder og fram til slakting.

NRF x Angus NRF x Limousine

Moderat Høg Moderat Høg

Antall okser 15 13 14 14

Kraftfôr pr dag (kg) 2,5 5,0 2,5 5,0

Surfôr (gras om sommeren) appetitt appetitt appetitt appetitt

■ Limousine-
kryssingene 
ble seint slakte-
modne og et 
relativt høyt
kraftfôrnivå er
derfor å anbe-
fale for å unngå
for høy slakte-
alder. Foto: JEK

forts. nese side



høyere enn 50 newton, som på
grunnlag av flere forbrukerunder-
søkelser betyr seigt kjøtt. Bare hos
Anguskryssinger ble det målt WB-
verdier under 40 newton (20 prosent
av oksene). Kjøtt som har WB-ver-
dier under 40 newton blir klassifi-
sert som veldig mørt i de samme
undersøkelsene. 

Hvordan bruke 
resultatene i praksis?

Resultatene fra klassifisering og
nedskjæring bekreftet at mange
slakt var «overfeite». Det er imidler-
tid fullt mulig i praksis å regulere
slaktets fettinnhold ved å tilpasse
slaktealder og slaktevekt etter fôr-
styrke og dyremateriale. Resultate-
ne fra forsøket gir en god pekepinn
på hva som er høvelig slaktevekt og
slaktealder hos kryssinger av NRF
x Angus og NRF x Limousine på
moderat og høg fôrstyrke. Dersom
vi ønsker slakt med fettgruppe
2+/3– bør Anguskryssinger sann-
synligvis slaktes ved 260 kg slakte-
vekt ved moderat kraftfôrnivå, eller
250 kg slaktevekt ved høyt kraftfôr-
nivå. Slaktealder er da henholdsvis
ca 151/2 – og 131/2 måned. Limousine-
kryssinger bør sannsynligvis slak-
tes ved 340 kg slaktevekt ved mode-
rat kraftfôrnivå og 320 kg slakte-
vekt ved høyt kraftfôrnivå. Slakte-
alder er da henholdsvis 20 eller 17
måneder.

Konklusjon
Resultatene fra forsøket har vist at
den største fordelen med Angus
som krysses med NRF først og
fremst er slakteokser som oppnår
slaktemodenhet etter relativ kort
sluttfôrings-periode. Slaktekvalite-
ten vil imidlertid være omtrent den
samme som for ren NRF. Angus-
kryssinger kan fôres både med mo-
derate og høye kraftfôrmengder,54

Tabell 2. Resultater oppnådd i kryssingsforsøket med okser 1996–2000.

NRF x Angus NRF x Limousine

Moderat Høg Moderat Høg

Fødselsvekt, kg 43 44 46 46

Vekt v/6 måneder, kg 172 180 170 160

Tilvekst fra fødsel til 6 mnd., kg/dag 0.717 0.756 0.689 0.633

Vekt v/slakting, kg 554 566 637 625 

Slaktevekt, kg 278 286 339 336 

Alder v/slakting, mnd. 16.8 14.9 20.2 17.8 

Tilvekst fra 6 mnd. til slakting, kg/d 1.211 1.484 1.145 1.347 

FEm/kg tilvekst 5.2 6.0 5.1 5.6

Surfôr (kg tørrstoff/100 kg levendevekt) 1.43 1.12 1.32 0.99

Klassifisering, klasse (gjennomsnitt) 1) 5.4 5.8 8.1 7.7 

– « – , laveste/høyeste klasse O–/R– O–/R+ O+/U– O+/R+ 

– « – , fettgruppe (gjennomsnitt) 2) 8.1 9.0 7.4 8.5

– « – , laveste/høyeste fettgruppe 3–/4– 3–/4 2+/3+ 3–/4

Nedskjæring, fett% 3) 17.7 19.8 14.8 18.8

– « – , kjøtt% 4) 77.2 77.0 80.4 79.6

– « – , biff% 5) 31.9 31.3 31.3 32.8

Kjøttkvalitet, mørhet (WB-verdier) 45 57 59 55

– « – , intramuskulært fett (%) 2.9 3.0 2.4 2.8 

1) 1 = P–, 2 = P, 3 = P+, 4 = O–, 5 = O, 6 = O+, 7 = R–, 8 = R, 9 = R+ osv.
2) 1 = 1–, 2 = 1, 3 = 1+, 4 = 2–, 5 = 2, 6 = 2+, 7 = 3–, 8 = 3, 9 = 3+ osv.
3) Fett-% = (kg fett/slaktevekt) x 100
4) Kjøtt-% = (kg kjøtt/kjøtt + bein) x 100
5) Biff-% = (kg biff/kjøtt) x 100

men ved høy fôrstyrke må man
være ekstra påpasselig for å unngå
for feite slakt. Den største fordelen
med Limousinekryssinger er at
slaktekvaliteten blir klart bedre
sammenlignet med ren NRF. Li-
mousinekryssingene blir imidlertid
seint slaktemodne og et relativt

høyt kraftfôrnivå er derfor å anbe-
fale for å unngå for høy slaktealder. 
Interesserte som ønsker mer infor-
masjon om resultatene fra forsøket,
kan få sluttrapporten ved å henven-
de seg til FAGSENTERET for kjøtt
eller Institutt for husdyrfag v/Jan
Berg, (jan.berg@ihf.nlh.no). ■

Fôringavkjøttfekryssninger
forts. fra foregående side



■ I år har det vært testing 
på rasene Limousin, Charo-
lais, Hereford og Aberdeen
Angus. 

– Vi må være forsiktige
med å sammenlikne årgange-
ne, forteller Kristian Hegge-
lund. – Fôrkvalitet, kulde, hel-
se og andre ytre faktorer vari-
erer fra år til år. I motsetning
til forrige testingsperiode har
testdyra denne gang vært så
og si uten sjukdoms-proble-
mer. Dermed blir testresulta-
tene innen året sikrere og mer
å stole på. En annen årsak til
sikrere resultater, først og
fremst med hensyn til grov-
fôropptak og fôrutnyttelse, er
at kraftfôrrasjonene er ve-
sentlig mindre. Tidligere fikk
oksene tildelt så mye kraftfôr
at det dempet lysten på grov-
fôr. Dermed ble ikke resultate-
ne helt representative hverken
for enkeltdyr eller rasen de re-
presenterte. Nå har Avlsutval-
get fastsatt et «tak» på 5,5
kg/dag Formel Elite for de
tunge rasene og 4,5 kg for
Hereford og Aberdeen Angus.
Kan hende dette kommer til å
bli satt ytterligere ned. I prak-
sis kan Kristian registrere at
dyra ikke alltid eter opp kraft-
fôrrasjonen sin. 

– Men for framfôring til
slakt kunne det nok vært øn-
skelig med et mer proteinrikt
kraftfôr med noe høgere kalsi-
um-innhold, mener Kristian
Heggelund. 

Forskjellene i grovfôropp-
tak og tilvekst er store innen
rasene. For Hereford-gruppen
varierer de med 1,3 fe.m. og
490 gr/dag, for Angus med 2,1

fe.m. og 326 gr/dag, for
Charolais med 2,6 fe.m. og 544
gr/dag, og for Limousin med
2,9 fe.m i fôropptak per dag
og 425 gram tilvekst per dag. 

– Det behøver ikke være
den oksen som har det største
grovfôropptaket som er den

beste fôrutnytter, sier
Kristian Heggelund.- Et ek-
sempel fra Charolais i år er
oksen 9673 Ringo av Oppe-
gård som hadde et grovfôr-
opptak omtrent som midlet
for rasen, men som oppnådde
en tilvekst på ca 1900 gram

og ved ett års alder veide 100
kilo mer enn gjennomsnittet
for rasen. – For egenskapen
«forutnytting til produksjon»
har vi en indeks – et F-tall.
For denne egenskapen fikk
Ringo av Oppegård 113, mens
9670 Rapsody av Bakke med
2020 gr tilvekst fikk 97 for
fôrutnytting. Når det gjelder
slakteresultater for de oksene
som ikke ble seminokser så
skiller Limousin seg ut både
når det gjelder slakteprosent
og slakteklasse, forteller
Kristian Heggelund.

Årets seminokser av kjøttfe
kan ses i oksekatalogen. ■

MINDRE KRAFTFÔR
men bedre fôrutnytting

– Testingsstasjonen for kjøttfe på Staur i Stange er blitt populær blant
produsentene. Nå får vi bare inn de beste dyra, det kan vi bedømme ut
fra stammen, sier bestyrer Kristian Heggelund.

Hans A. Hals

Gjennomsnittlig tilvekst og fôrforbruk på fire kjøttferaser.

Rase Tilv.gram/dag Fe.m.grovfôr/dag Beste okse

Hereford 1512 5 9384 – 1748 gr/dag

Angus 1482 4,7 9851 – 1621 gr/dag

Charolais 1709 4,8 9670 – 2020 gr/dag

Limousin 1 575 3,9 9235 – 1786 gr/dag

■ – Den beste fôrutnytteren behøver ikke være den oksen som har størst grovfôropptak, sier sta-
sjonsansvarlig Kristian Heggelund.  Foto: hah

Kjøttfetesten på StaurKjøttfetesten på Staur
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ram til i dag har planlegging og til-
pasningen av tilførslene av økolo-
gisk kjøtt vært svært vanskelig.
Norsk Økokjøtt BA får gjennom
denne samarbeidsavtalen ansvaret
for å følge opp og balansere tilførs-
lene i forhold til etterspørselen i
markedet. Norsk Kjøtt skal betjene
sine tradisjonelle kunder innenfor
industri, dagligvare og storhus-
holdning, mens Norsk Økokjøtt BA
skal utvikle opplegg for salg direk-
te til forbruker.

Norsk Kjøtts økostrategi
I mange år har kvantumet av økolo-
gisk kjøtt vært svært begrenset, og
omsetningen har vært en hodepine
for kjøttsamvirket. Under presse-
konferansen som Norsk Kjøtt BA
og Norsk Økokjøtt BA holdt i au-
gust, la styreleder Torbjørn Skjerve
vekt på at tida nå er inne for en ty-
delig strategi for å få økologisk
kjøtt ut til forbruker. I framtida vil
det bli slik at utviklingen av økolo-
gisk landbruk vil være avhengig av
utviklingen av forbruket av økolo-
giske varer. Den økologiske forbru-
keren er til forveksling lik andre og
ønsker et vanlig vareutvalg. Likevel
ser en nå økt interesse for opprin-
nelse og særpreg. Gjennom tett
samarbeid med økoprodusentene
gjennom avtale med Norsk Øko-
kjøtt BA vil Norsk Kjøtt BA være
med å stimulere til utvikling av et
slikt marked.

Norsk Kjøtt BA vil subsidiere
økotillegg til produsent i to år. Der-
etter er strategien at økokjøttet skal
dekke sine omsetningskostnader og
pristillegg gjennom markedspris.
Avtalen med Norsk Økokjøtt BA er
nyskapende. Norsk Kjøtt BA inn-
går et gjensidig forpliktende samar-
beid med en «ung» organisasjon i
startgropa. Målet er å skape en fel-
les plattform med arbeidsdeling.

Her vil Norsk Kjøtt BA få et nært
samarbeid med en organisasjon
som tør å ta ansvar og risiko. Øko-
kjøttet skal slaktes ved de lokale
anleggene. For å få en mer rasjonell
foredling samles den ved Gilde FS.
Det industripakkede økokjøttet
skal merkes med Gilde/Goman. 

Nykooperativ
Norsk Økokjøtt BA ble stiftet høs-
ten 2000. Styreleder er Dagfinn
Eriksen. Norsk Økokjøtt BA er en
Nykooperativ med et medlemsinn-
skudd på 5 000 kroner. I vedtektene
er det lagt vekt på at medlemmene
skal produsere slakt av høy kvali-
tet. Det er innledet samarbeid med
Dyrebeskyttelsen for å samarbeide
om dyre-etiske krav. Opprinnelig
var det 30 produsenter fra Østfold
og Akershus som etablerte Norsk
Økokjøtt BA. Bakgrunnen var en
frustrasjon over at det økologiske
kjøttet ikke nådde ut til forbruke-
ren, og en vilje til å ta ansvar og

gjøre noe med situasjonen. Målet er
nå å bli en landsomfattende organi-
sasjon, der alle Debiogodkjente
kjøttprodusenter kan bli medlem-
mer. I dag har organisasjonen 50
medlemmer. Målet er å utvikle av et
profesjonelt direktesalg fra bonde
til forbruker som et supplement til
det ordinære markedet. Norsk Øko-
kjøtt BA vil bruke internett som
kommunikasjonsmiddel.

SND-Prosjekter
Norsk Økokjøtt BA og Kjøttsamvir-
ket skal i samarbeid gjennomføre
fire prosjekter med en kostnads-
ramme på 4,6 millioner kroner. Via
Verdiskapningsprogrammet for mat-
produksjon bidrar SND med 2 milli-
oner til støtte og gjennomføring 
av prosjektene. Verdiskapningspro-
grammet skal legge til rette for at
primærprodusenter og næringsmid-
delbedrifter som utvikler spesiali-
serte matvarer av høy kvalitet for
salg i markeder med høy betalings-
villighet.
● Ny samvirkeorganisering. Utvik-

ling av en samvirkeorganisasjon
basert på prinsippene i en ny ko-
operativ organisering. Målet er
at kommunikasjon og medlems-
deltagelse skjer via internett.

Felles satsing på
ØKOKJØTT
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■ – Gjennom Norsk Økokjøtt BA 
kan debiogodkjente produsenter 
delta i et spennende samarbeid. 
Ta kontakt med 
norsk.okokjøtt@gilde.no, 
sier styreleder i Norsk Økokjøtt BA
Dagfinn Eriksen og styreleder 
Torbjørn Skjerve i Norsk Kjøtt BA.

■ Styremedlem Toralf B. Metveit 
fra dyrebeskyttelsen er blant 
annet ikke fornøyd med at det
kan brukes kutrener.  Foto: SG



● Styring av tilførslene. Utvikling
av planleggingsmodeller, koordi-
nering av slakting når markedet
etterspør kjøttet.

● Kvalitetssikring av økologisk pro-
duksjon. Målsettingen er å utvik-
le tilleggskrav til KSL og Debio
som går på prosesstyring av pro-
duksjon og etiske og dyrevern-
messige forhold vedrørende drift,
utlasting, transport og slakting
av dyr. Et revisjonsopplegg skal
utvikles, men det skal koordine-
res slik at økoprodusentene ikke
opplever flere ulike systemer og
revisjoner.

● Utvikling av franchise-konsept
for salg til forbruker. Utvikling
av et omsetningssystem for de
medlemmene i Norsk Økokjøtt
som ønsker å selge direkte til for-
bruker. Prosjektet skal utvikle
produkter som medlemmene kan
leie-produsere og pakke hos
Kjøttsamvirket. Norsk Økokjøtt
BA utvikler produktene, embal-
lasjen, internettopplegget og
markedsføringskonseptet som
alle medlemmer kan benytte mot
en avgift.

Gjennom et så nært samarbeid med
Norsk Kjøtt BA, med utnytting av
eksisterende kapasitet for slakting

og foredling, fornyelse av organise-
ring og utvikling av nye leverings
og distribusjonsmetoder er disse
prosjektene helt i tråd med verdi-
skapningsprogrammet for matpro-
duksjon.

Dyrebeskyttelsen 
Både Norsk Kjøtt BA og Dyrebe-
skyttelsen har en representant i
styret i Norsk Økokjøtt BA. Det at
dyrebeskyttelsen sitter med en re-
presentant er en spennende måte å
nærme seg forbrukeren på. 

Flere av framtidas forbrukere vil
legge vekt på dyrevelferd. Det betyr
at flere vil bry seg om hvordan pro-
dukjonen av kjøtt foregår. Styre-
medlem Toralf B. Metveit fra dyre-
beskyttelsen la på pressekonferan-
sen ikke skjul på at han ikke er for-
nøyd med at det kan brukes kutre-
ner, at det ikke er noen klare regler
for hvor lenge kalven skal gå med
mora og at avvenningstidspunktet
for smågriser er i konflikt med pur-
ka sin preging av ungene. Han la
også vekt på at nye adferdsstudier
må tas på alvor. Konsekvensen må
bli at det blir et mer naturlig dyre-
hold. Dyrebeskyttelsen mener at
det er viktig å legge lista høgere
enn offentlige forskrifter og debio-
regler. ■

57

Norsk Kjøtt BA og Norsk Økokjøtt BA 
har inngått en samarbeidsavtale for å bedre 
omsetningen av økokjøtt. 
Eksisterende kapasitet på slakting, skjæring 
og foredling skal benyttes. 
SND går inn med to millioner kroner.

Karin
Spanne
i redaksjonsrådet

Karin Spanne fra Finnøy i Roga-
land har blitt medlem i redaksjons-
rådet til BUSKAP. Karin er født og
oppvokst i Sandnes. Etter fullførte
studier ved Landbrukshøgskolen
på Ås har hun vært ansatt som fa-
gansvarlig for mjølk og mjølkehy-
giene i organisasjonsavdelingen i
TINE Meieriet Sør. I 1999 kjøpte
hun gard på Finnøy. Her driver
hun med mjølkeproduksjon på 16
årskyr. Redaksjonen ønsker Karin
velkommen og ser fram til et spen-
nende samarbeid.

Redaksjonsrådet består forøvrig
av konsulent i TINE Østlandsmeie-
riet, Åse Flittie Anderssen fra
Vågå, avlssjef i GENO, Torstein
Steine og avdelingsleder for utvik-
lingsavdelingen i GENO, Arne
Ola Refsdal. Rådet har tre møter
årlig der ideer og tanker om blad-
produksjonen drøftes.

Fortsatt MKS
Det dukker fortsatt opp tre til fem
munn- og klauvsjuketilfelle per
dag. På tross av den store forebyg-
gende nedslaktningen på 3,5 milli-
oner dyr, herav 560 000 storfe,
har myndighetene i England frem-
deles ikke kontroll med situasjo-
nen. Man regner ikke med å ha
kontroll med den smittsomme syk-
dommen før i første halvdel av
2002.

Norsk Kjøtt  
vil subsidiere
økotillegg til
produsent 
i to år



■ I BUSKAP nummer 2 i år
beskrev Ketil Nordseth GE-
NOs avlsplanlegginsprogro-
gram «Avl i Buskapen», og
hvordan dette ville bli til-
gjengelig på internett i løpet
av våren. Lanseringen av pro-
grammet gikk som planlagt,
og fra mai har programmet
vært tilgjengelig for produ-
sentene. GENO distribuerer
programmet i fellesskap med
TINE Norske Meierier. Funk-
sjonene og valgmulighetene i
«Avl i Buskapen» ble beskre-
vet i detalj av Ketil Nordseth,
så her nevner vi bare kort de
mest sentrale punktene.

Maksimal uttelling
Gjennom å sette opp avlspla-
ner med «Avl i buskapen» sik-
rer vi at den enkelte bonde får
maksimal uttelling av avlsar-
beidet i sin egen besetning,
samtidig som sædfordelings-
reglene følges, og vi sikrer rik-
tig oksebruk som gir oss mu-
lighet for framtidig avkoms-
gransking og nye seminokse-
emner. Vi håper derfor at så
mange produsenter som mu-
lig vil ta i bruk programmet
som nå er lansert i en bruker-
vennlig, windowsbasert utga-
ve. For produsenter som ikke
ønsker, eller ikke har mulighet
til å kjøre programmet selv,
vil det fremdeles være rådgiv-
ningstjenesten som er behjel-
pelig med å sette opp avls-
plan.

Når du som produsent har
lastet ned og installert «Avl i
Buskapen» på din datama-
skin og fått brukerautorisa-
sjon, bestilles og hentes okse-

data og opplysninger om kyr-
ne i besetningen fra henholds-
vis oksedatabanken og ku-
kontrollen i løpet av noen mi-
nutter. Du har da mulighet for
å få oversikt over alle elite-
oksene som er i bruk. Noen
okser er ikke avkrysset, dette
medfører at de ikke vil inngå
automatisk i planen, dette
gjelder okser som har lite
sædlager (4755 Leikvoll og
4919 Øyslebø), spesialokser
(5153 Stokke – sterk på kjøtt
og 4966 Holla – kollet) og im-
portokser (SRB, SLB, Finsk
Ayrshire, Rød Dansk og
SDM). Disse oksene kan tas
med i planen ved å markere
dem i okselista. Importokser
av SRB og Finsk Ayrshire

brukes som oksefedre, dette
bør man ta hensyn til hvis
man ønsker mulige semin-
okseemner.

Dyr i besetninga blir listet
opp på skjermen, og man opp-
gir hvilke kyr og kviger som
skal bedekkes. Det er mulig å
la programmet styre bruken
av eliteokse og ungokse, eller
sette inn egne valg ut fra an-
tall elite- og ungokser som
skal brukes i besetninga. Der
eliteokse er valgt, er det mulig
å velge opp til to egenskaper
det skal legges spesiell vekt
på i oksevalget, og det er også
mulig å velge en buskapse-
genskap som det skal legges
spesiell vekt på i okseutvalget
for besetninga.

Oppdatert versjon
De av produsentene som var
tidlig ute og lastet ned pro-
grammet i vår, vil ha regi-
strert at vi la ut en oppdatert
versjon av programmet i juli.
Det er ingen forskjell i bereg-
ningene som gjøres i denne
versjonen i forhold til den
som ble lagt ut i mai, men i
den nye utgaven er det blitt
mulig å lagre egenskapsval-
gene for hver enkelt ku i avls-
planen, slik at dette ligger lag-
ret hvis planen skal kjøres på
nytt seinere. 

Vi kommer til å gjøre juste-
ringer av programmet i hen-
hold til kommentarer og ideer
fra produsentene som tar i
bruk «Avl i Buskapen». Vi
regner med å sende ut en opp-
datert versjon av programmet
rundt nyttår. Vi håper i denne
versjonen å ha tilgjengelig en
funksjon som gjør det mulig å
planlegge eventuelle semin-
okseemner i besetninga. Det
vil sannsynligvis også bli mu-
lig å sende avlsplaner på e-
post, noe rådgiverne kan
bruke for å sende oppdaterte
avlsplaner til produsenter
som har e-post, men som ikke
kan eller vil kjøre avlspro-
grammet selv. Produsenter
som har lasta ned «Avl i Bu-
skapen» tidligere vil få be-
skjed om at en ny versjon er
tilgjengelig. 

Lykke til med bruken av
«Avl i Buskapen», og vi håper
så mange som mulig av dere
vil bruke programmet aktivt
til å planlegge avlsarbeidet i
egen besetning! ■
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«Avl i buskapen» 

Alle produsenter som har tilgang til TINEs
medlemstjeneste «Min Buskap» kan nå gratis
laste ned «Avl i Buskapen» og bruksanvisning,
og så langt har i overkant av 500 produsenter
tatt i bruk programmet.

Astrid Karlsen, Hans Storlien, Torstein Steine – GENO

er nå tilgjengelig for bøndene
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Din partner på storfe

Gjør gardsoksen 

ARBEIDSLEDIG
Velg økonomisk gevinst gjennom 

målrettet avl - velg semin.

Les mer om hva vi kan tilby på www.geno.no eller ring oss på 62 52 06 00. 
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Storfekjøttkontrollen er en landsomfattende
husdyrkontroll for kjøttfe og kjøttfekrysninger,
driftet av FAGSENTERET for kjøtt.

Anitra Lindås og Grethe Ringdal

Stor økning i antall medlemmer
I skrivende stund har Storfekjøttkontrollen over 900 med-
lemmer, og det er en økning på over 350 siden januar 2001.

Demonstrasjonsversjon av 
Storfekjøttkontrollen

Vi har sendt ut over 230 bondeversjoner av programmet.
Flere slakterier har hatt de første kursene i bruk av pro-
grammet for sine medlemmer. Det vil være behov å holde
flere kurs etter hvert, da interessen for å registrere selv er
stigende.

For dem som er interessert i å prøve ut Storfekjøttkon-
trollens bondeversjon, anbefaler vi å ta kontakt med det lo-
kale slakteri og be om å få låne en demonstrasjonsversjon
av programmet. Den kan lånes gratis i 3 måneder. De som er
medlemmer fra før vil få overført alle opplysningene som
tidligere er registrert. Vi selger programmet til redusert
pris, kr 1 000 i en periode nå. Årlig oppgraderingsavgift er
på kroner 300.

Nytt fra 
Storfekjøttkontrollen

■ Et TV-team fra Litauen har vært på besøk hos Norsvin og
GENO, og laget et program omkring norsk svine- og storfepro-
duksjon.  Det er forholdsvis store forskjeller på litauisk og
norsk storfeproduksjon, både når det gjelder husdyrkontroll,
avlsprogram og avdrått. I 1951 ble Litauisk rød godkjent som
egen rase. Rasen består av om lag 178 tusen kyr, men bare ca
42 tusen av disse er kontrollert for avdrått. Gjennomsnittsbu-
skapen hos private bønder er fire kyr, mens den for de store
landbrukskollektivene er på 190 kyr. Avdråtten for de kontrol-
lerte dyra lå i 1999 på 3 929 kg mjølk med 4,33 prosent fett og
3,25 prosent protein. På bildet er TV-teamet på besøk hos Einar
og Jens Frogner på Dørum gård i Vang Hedmark. Fra v. redak-
tør Pranas Sliuzas, Jonas Zultauskas fra Lietnorsvinas, Egil
Hersleth, GENO, Jens Frogner, kameramann Stasys Cechanoui-
cius og Bjarne Jacob Trodahl, Norsvin. hah

NRF-kyr på litauisk TV

GENO Storfeskole arrangerer seminar i Hamar i dagene 8. og 9.
januar 2002. Hovedtema første dag er management/driftsledelse.
Dag to av seminaret vies i første rekke til temaene løsdrift og til de
forbedringsmuligheter som ligger i eksterne båsfjøs. Fullstendig pro-
gram vil bli lagt ut på internett, www.geno.no, når det er klart. Vi
regner med at det vil bli trangt om plassene, så her gjelder det å
være tidlig ute, det er de første som får plass. 

Velkommen til GENO Storfeskoleseminar!

Fra programmet
● Er norsk mjølkeproduksjon defensiv eller offensiv?
● Management – hva og for hvem, produksjonsrutiner.
● En bevisst holdning til egen produksjon.
● Driftsopplegg – må det bygges?
● Besetningsstyring – avl, helse, fôr og mjølking.
● Om å styre og lede.
● Siste nytt om løsdriftfjøs.
● Hva kan gjøres med det gamle fjøset?
● Mjølkerommet.
● Bygg for å ivareta klauvhelsa.

Seminaravgifter
Seminaravgift fra 1700 til 2 300 kroner.
Påmelding på e-post: lars.erik.ruud@geno.no 
eller på telefon 62 52 06.00.

Nytt GENO 
Storfeskole-seminar
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Postboks 1115 Østfold Næringspark  –  1803 ASKIM
Tlf: 69 81 75 35 Faks: 69 81 75 12

Internett: www.abetong.no

Abetong AS har et komplett sortiment av 
prefabrikkerte betongelementer:

• Plansilo og gjødselbeholder
• Veggelementer, isolerte og uisolerte
• Forspent spalt og spalteopplag
• Støttemurer, pumpekummer, pressaftlager, etc

Plansilo og 
gjødselbeholdere

Plansilo og 
gjødselbeholdere

Hvorfor bekymre seg
for morgendagen?

Diarè er den vanligste sykdommen kalver blir utsatt for 
i sine første leveuker. Det er uten tvil den største enkelt-
årsaken til at kalver dør.
De kalvene som overlever, vil aldri kunne ta igjen vekt-
tapet fra denne kritiske perioden, fordi de hele tiden blir
hengende etter i utviklingen. I tillegg til det faktum at
kalven lider, er det også store økonomiske tap knyttet til
kalv med diarè . Dette tilsier at man bør bekymre seg for
morgendagen hvis de første signalene dukker opp.

Feedetech® Electrolyte
Komplett næringsløsning ved diarè hos 

kalver og smågris.

• Gjenoppretter salt- og væskebalansen.

• Høyt innhold av dextrose gir kalven 
ekstra energi.

• B–vitamin opprettholder den daglige 
veksten.

• Danner en gelèfilm som forlenger opptaket 
av elektrolytter, vitaminer og energi. 

• Fås kjøpt i pakker på 10x100g og i 2,5 kg 
spann.

Selges hos DeLavals servicemontører.

DeLaval AS. Postboks 3250 
Industrivn. 3. N –1402 Ski
Tlf. 64 85 85 00
www.delaval.no

Perfekte aggregater til 

Stølsdrift

Nødstrøm
Mase strømaggregater har 

i  fl ere tiår vært bondens 

naturlige valg som strøm-

kilde på stølen og som påli-

telig nødstrømsleverandør. 

Mase kan tilby over120 for-

skjellige modeller, tilpasset 

de fl este strømbehov.

3-fase Diesel

(Easy 6500 m/elstart)

Pris fra: 24.850,- eks mva 

TLF: 32 24 21 50

www.mase.no

NORSK PRODUSERTE

GJERDEAPPARATER!

Fra 1030,00 + mva

Vi fører også følgende pro-

dukter til rimelige priser:

* Gjerdeutstyr

* Hesteutstyr

* Varmekolber

* Trådløse kamera

* Industristøvsugere

* Industrivarmere

Ta kontakt for mer 

informasjon og for 

nærmeste forhandler.

GJETEREN AS

TLF: 67 15 42 42

www.gjeteren.no


