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?  
8 0 2 produsenter som selger kvota si i

år viser at det er store strukturendringer

på gang. Det er stadig større kvoter som

selges og snittet er nå oppe på 7 1  tonn.

Samtidig er det ikke manglende interesse

for kjøp av kvote. Priser på opptil 9  kro-

ner i enkelte fylker viser at utbudet er

mindre enn etterspørselen. Det lønnsom-

hetsmessige skjæringspunktet for kvote-

pris er et sentralt spørsmål for de som

vurderer å posisjonere seg gjennom kjøp

av kvote. Da er det mildt sagt forvirrende

når de som skal gi råd til bonden regner

seg fram til diamentralt motsatte konklu-

sjoner.

Fagsjef i TineMeieriet Nord, Dag B rei-

nes, presenterte i B ondebladet 2 9 / 3 0 - 0 5

kalkyler som viste et dekningsbidrag ved

økt avdrått på kroner 2 ,5 5  i sone E. Hans

poeng er at siden de fleste har fulle fjøs

må innkjøpt kvote fylles gjennom høyere

avdrått per ku. Med et dekningsbidrag på

dette nivået er det fullt forsvarlig å kjøpe

kvote til 9  kroner, som er kvoteprisen i

Nordland.

Når forsker ved Norsk Institutt for land-

bruksøkonomisk forskning ( NILF) , Ola

Flaten, i et tilsvar til B reines regner seg

fram til at dekningsbidraget ved økt av-

drått bare er på 6 3  øre literen begynner

det å bli vanskelig for en ikke-økonom å

henge med i svingene. Selvsagt påvirkes

slike kalkyler av forutsetningene som leg-

ges inn, men når den ene økonomen kom-

mer fram til et dekningsbidrag som er fire

ganger høyere enn den andre begynner vi

å lure på om de to befinner seg på samme

planet.

En side av saken er at en offentlig økono-

misk forsker går ut og irettesetter Tine

sin økonomirådgiving. En annen side er

at myndighetene aktivt tilrettelegger for

ei utvikling i retning større og mer effek-

tive enheter mens offentlige økonomer

regner seg fram til at dette ikke er reg-

ningssvarende. Indirekte sier også NILF-

kalkylen at de produsentene som har

kjøpt kvote til priser opp mot 9  kroner

ikke har peiling på økonomi. 

U ten at vi skal gjøre krav på å sitte med

fasiten er vi overbevist om at kvoteinves-

tering for de aller fleste er en veloverveid

beslutning. K vote blir kjøpt for å skape

bedre lønnsomhet og ikke for å skaffe seg

gratisarbeid. For næringa er det positivt

at det ikke er mangel på produsenter med

vilje til å satse på ei framtid som mjølke-

produsent. Isteden for negativt fokus på

kvotesalg er det adskillig mer positivt å

legge fokus på interessen for kvotekjøp.

Det er nå en gang slik at noen må selge

for at det skal være noe å kjøpe.

Så får tiden vise om økonomene kan enes

om mer forente syn på lønnsomheten ved

økt produksjon. Forvirringen som er

skapt kan gå på økonomirådgivingens

troverdighet løs og det er ingen tjent med. 
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et er med 2 6  nye oksar i denne 

runden med avkomsgransking.

Avkomsgrupper

Avkomsgruppene er ikkje lenger

stigande. Dei har faktisk gått litt

ned samanlikna me avkomsgran-

skinga i juni. Men for fruktbarheit

på kviger er dei på 2 5 9  som er

svært bra.

Fruktbarheit på kviger er den

opplysningen som gir det beste bi-

letet av kor store avkomsgruppene

er. Framover ser dei ut til å halda

seg på det nivået dei er no. Det vil

med andre ord seie at dei vert ve-

rande i overkant av 2 5 0 , men på

3 0 0 -talet ser dei ikkje ut til å koma

på ei stund. Sjå tabell 1 .

Eliteoksar

Eliteoksane som er i bruk, har

halde seg svært godt i samla avls-

verdi. Det er små endringar. Sjå ta-

bell 2 .

5 6 9 4  B renden har gått frå 3 3  til

3 1  i samla avlsverdi. Han er likevel

langt over nestemann på lista som

er 5 6 1 8  Guterud med 2 2  i avlsverdi. 

5 5 8 3  Salte, 5 6 0 3  Lien og 5 6 4 6

Heigre er tekne ut av lista fordi det

er så lite sæd att av dei.

V idare er 5 5 7 6  Turlinge med 1 3  i

avlsverdi og 5 5 9 0  Rydeng med 9  i

avlsverdi tekne ut or bruk. 5 6 1 3

K valbein har gått ned til 1 9  i avls-

verdi, og han er erstatta med halv-

broren sin 5 6 8 2  Metli som har 1 8  i

avlsverdi. Dermed får me brukt

5 6 8 2  Metli som og er ein B ac kgård-

son, utan at det fører til alt for sterk

bruk av B ac kgårdsøner på same

tid.

No har me og teke inn 5 6 5 4  Ol-

stad som lenge har stått på vent.

Han held seg framleis på 1 7  i avls-

verdi, og no kan det vera viktig å ha

han med fordi det er færre kollete

oksar enn før.

Av levande oksar er det berre

5 7 4 9  Løfald som er funnen verdig

til å gå inn som eliteokse. Han har

ikkje høgare avlsverdi enn 1 4 , men

han er son etter 4 8 9 3  B ollingberg,

som me neppe får mange søner

etter som eliteokse, og dessutan er

5 7 4 9  Løfald sterk på lekkasje som

er ein litt vanskeleg eigenskap nett

no.

Avlsplanar og utsending av

sæ d etter ny e oksar

Det vert ikkje sendt ut sæd av dei

nye oksane før i oktober. Denne en-

dringa i tidsplanen er gjort for at

me skal kunna senda sæd av le-

vande oksar til heile landet med det

same. 

Der det er laga avlsplanar etter

førre avkomsgransking, vil det nor-

malt ikkje vera behov for ny plan i

september, men det vil vera viktig å

laga nye avlsplanar når dei nye ok-

sane kjem i bruk. 

Det er nokså mange endringar

som vil gjera det nødvendig med

oppdatering av planane.  

Må det likevel lagast nye planar i

september fordi det er inseminering
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Tabell 1.

Pulje År Tal nye oksar Døtre med fruktbarheitsopplysningar

Februar 2004 80 204

Mai 2004 31 214

August 2004 32 241

N ovember 2004 6 261

Februar 2005 53 271

Mai 2005 20 309

August 2005 26 259

Tabell 2. N orske eliteoksar i bruk frå oktober 2 0 0 5 .

Avlsverdi 
O kse august H orna/kollet Farge Far

5522 S varstad 15 K Raud 4581

5618 G uterud 22 K S vart 4581

5621 Elvevoll 16 K S vart 4680

5647 Krokstad 18 H S vart 4705

5654 O lstad 17 K Raud 4581

5664 Langvatn 18 H Raud 4676

5682 Metli             18 H Raud 6563

5694 Brenden 31 H Raud 6563

5723 Ø lberg 16 H Raud 4645

5737 Melingen 18 H Raud 4926

5749 Løfald           14 H S vart 4893



før utsending av nye oksar, vil det

vera oppdaterte avlsverdiar på alle

oksar i den tilgjengelege oksefila til

avlsplanprogrammet.

Lovande oksar framover

Som tidlegare har me no og data til

å sjå litt inn i framtida. Denne gong-

en kan me ikkja seia så mykje om

kva som er i vente.

Av dei oksane som trulig får full

gransking i november, er det alt tre

som er komne i sædproduksjon. Det

er 5 7 7 7 , 5 7 8 0  og 5 7 5 8 . 5 7 7 7  og 5 7 8 0

ligg framleis an til å hamna rundt

2 0  i avlsverdi, medan 5 7 5 8  er nede

på nivå 1 0 -1 5 .

Det har dukka opp endå ein okse

som førebels er med i 2 0 -området.

Det er 5 7 9 3 .

Han vert no sett inn i karantene

og klargjort for sædproduksjon slik

at han kan koma med i neste utsen-

ding som etter den nye planen vert i

januar.

No er det svært lite grunnlag for

å seia noko som helst om oksane

som kjem i februar. Difor har me

heller ikkje plukka ut nokon derifrå

til karantene. �
7
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� 5 7 4 9  L øvfald. Født 0 6 .0 6 .2 0 0 0  hos M arit H altli,  6 6 5 8  R indalsskogen. Foto: E lly Geverink.



et blåser frisk sommerbris over 

Neslandet i Ringsaker i Hed-

mark. På startstreken står trakto-

ren med finsnitteren koblet til. Det

er klart for siloslått. B erthe Lise

Mengshoel tok over garden fra nytt-

år og er selv på startstreken til sin

karriere som bonde. Den unge

kvinnen har en litt spesiell arbeids-

erfaring. Etter at hun var ferdig

med videregående tok hun utdan-

ning i London. Hun er B ac helor i

Dans og Teater. I åtte år jobbet hun

som frilans danser. I tillegg under-

viste hun noe ved siden av. Da det

for få år tilbake ble klart at det var

hun som skulle overta garden, tok

hun ettårig agronomkurs. Det er

ballasten hun har til å møte utfor-

dringene i norsk landbruk.

H v orfor v al gte du  å  ov erta garden?

–  Jeg hører nok til den moderne

generasjonen bønder. Far har vært

en typisk livsstilsbonde, der garden

har engasjert ham 2 4  timer i døg-

net. Ikke det at mor og far ikke tok

seg fri, men da måtte de bort fra

garden. Jeg tror jeg er moden nok til

å gjøre mine egne valg. Det at jeg

har bestemt meg for å bli bonde i

voksen alder mener jeg gjør at jeg

har et mer bevisst forhold til det

valget jeg har tatt. Jeg tok over gar-

den fordi jeg vet at her har jeg mu-

ligheter selv om det skulle bli med-

lemskap i EU . Produksjonsomfang-

et er så stort at det er rom for flere i

arbeid. Det har også vært far sin

helt klare strategi. Jo flere arbeids-

krevende produksjoner vi har jo

flere kan vi være. Det at vi er fire

som har arbeidsplassen vår her ser

jeg som et veldig stort fortrinn.

D in tidl igere arb eidserfaring er l itt

sp esiel l . H v a k an du  gj ø re deg ny tte

av  i y rk et som  du  nå  h ar v al gt?

–  Min sterkeste side er at jeg er

gnien. Det er utrolig hvor lenge jeg

kan klare meg med 5 0  øre hvis jeg

må. Det at jeg har jobbet som frilan-

ser gjør at jeg aldri har hatt veldig

god råd og dette tror jeg er en nyt-

tig erfaring. I tillegg er min evne til

å være kreativ noe jeg vil få bruk

for. Jeg er vant med å tenke ut alter-

native løsninger.

H v il k e p l aner l egger du  nå ?

–  Jeg ønsker først og fremst å

drive garden som den er. Det bør

være et godt grunnlag for å lykkes.

Av de produksjonene vi har, er det

ingen produksjon jeg misliker

sterkt. Jeg har heller ingen planer

om å sette far på sidelinja. Tidsnok

sitter han i gyngestolen. Han er

kjempedyktig, og det kommer jeg

til å ha glede av i mange år. V i er et

godt team. Når det gjelder de andre

karene så tar det naturlig nok litt

tid før de ser på meg som sjefen.

Strategien er å gi full gass slik at vi

fortsatt kan være flere som arbeider

her og i tillegg være så dyktige at

det blir igjen noe overskudd til slutt.
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S y ns du  det er en ensom  arb eids-

p l ass?

–  Jeg trives her, det er et flott

sted. Det var rart å flytte fra Oslo

og hjem. Selvsagt går det an å bli

smårar av å ikke se andre folk en

far, fjøsrøkteren og gardskaren i

løpet av ei uke. Det som er flott er at

alle med tilknytning til gardsbruk

har det samme forhold til tid. Det er

været, slåtten, kalvinger og mange

andre hensyn som styrer hverda-

gen. Mine venner fra Oslo har et

helt annet forhold til tid. V anlig

kommentar fra dem er:  « Ja, men da

bestemmer vi den helgen i juli da! »

Jeg må si at det er helt avhengig

slåtten. Det er to helt forskjellige ut-

gangspunkt. En annen ting er at de

syns det er utrolig langt til Nes på

Hedemarken, men for meg er det

bare to timer å kjøre. Likevel, når de

først har gjennomført denne enormt

lange reisa så syns de det er helt

fantastisk her.

H v or v ik tig er det for deg å  driv e

m ed andre ting enn gardsdrift?

–  Akkurat nå er jeg helt oppslukt

av det å være bonde. Det er rett og

slett artig. Likevel vil jeg holde meg

i form. Forresten tror jeg at alle

bønder må bli flinkere til å ta vare

på kroppen sin.  Det blir mye ensi-

dig arbeid med feil belastning, sær-

lig er korsryggen utsatt. Derfor er

min oppfordring til andre bønder at

de bør trene, slik at de tåler belast-

ningen bedre.

Asterix er forresten en potetsort

som er god til « lefsevørkje» . Far-

mor bakte veldig gode lefser. Jeg

har oppdaget at det å bake lefser er

sosialt. V i spiser dem ferske med

rakefisk og det smaker utrolig godt.

T reffer du  m ange k ol l egaer?

–  Jeg føler at jeg har blitt veldig

godt mottatt. Produsentlaget er vel-

dig oppegående, og jeg synes jeg

har fått god rådgivning fra organi-

sasjonene. Likevel opplever jeg at

jeg blir utskuddet i de fleste

sammenhenger. Så langt har jeg

møtt opp på årsmøter i de ulike or-

ganisasjonene. Der har jeg truffet

svært få kvinnelige bønder. Riktig-

nok er det to kvinner til som har

tatt over garden fra nyttår, og vi har

dannet en liten støtteforening. Til

tross for at det er mange odelsjenter

så må det da være forholdsvis få

som tar over. Og i noen tilfeller har

de god utdanning og velger å bruke

utdannelsen sin og jobbe ute i til-

legg. Dermed blir de vel heller ikke

så synlige i organisasjonslivet. På

Go’kalv-kurset har jeg truffet flere

kvinner, og det er fryktelig trivelig

og nyttig.

For meg er det lite aktuelt å dra

inn inntekt utenfor garden. Med

min utdannelse er det slett ingen

gullgruve å jobbe utenfor garden.

Derfor må jeg tjene pengene her. �
9

M engshol ligger 
i R ingsaker kommune i H edmark

� 254 000 liter i mjølkekvote. � 42 årskyr

� Framfôring av okseslakt � 700 dekar dyrket mark

� 550 dekar skog � Frøpotetproduksjon

� Engfrøproduksjon � Korn

� B erthe L ise M engshoel satser friskt på en karriere som
bonde. D et er mye jobb med klargjøring av utstyr.



ingorm hos storfe har blitt en sjel-

den sjukdom i Norge. I den vest-

lige verden har Norge vært et fore-

gangsland når det gjelder å ta i

bruk vaksinasjon for å forebygge

ringorm hos storfe. Før vaksinasjon

ble vanlig ble det årlig registrert

c irka 1 0 0 0  nysmittede besetninger

her i landet, og disse var særlig

konsentrert til østlandsfylkene,

Trøndelag og V estlandet. De senere

åra har antall nysmittede beset-

ninger variert mellom 8  og 2 0 . V ed

utgangen av 2 0 0 4  var det registrert

i alt 1 8  båndlagte besetninger ( i tre

kommuner i Rogaland og i en i

V est-Agder) . Ringorm hos storfe er

en gruppe-B  sjukdom og skal mel-

des til Mattilsynet som pålegger re-

striksjoner på besetningen ( bånd-

legging) . 

B ruken av ringormvaksine har

avtatt betydelig de siste 1 0 – 1 5

årene. På begynnelsen av 1 9 8 0 -tal-

let var forbruket av ringormvaksi-

ne vel 1 4 0 0 0 0  kalvedoser per år,

mens det har ligget på vel 2 0 0 0 0

kalvedoser årlig de siste årene. V ak-

sinasjon skal være et målrettet til-

tak som brukes der hvor indikasjo-

nene er til stede. I besetninger som

ikke har hatt ringorm de siste årene

og hvor risikoen for introduksjon

av smitte er vurdert som liten eller

ikke til stede, er det ingen grunn til

å vaksinere. 

V aksinering også  

i frie områ der

En studie viser at i 2 0 0 3  var forbru-

ket av ringormvaksine c irka 2 6 0 0 0

kalvedoser fordelt på 5 7  kommuner.

I Sogn og Fjordane, Møre og Roms-

dal, trøndelagsfylkene og Nordland

ble det ikke brukt ringormvaksine i

2 0 0 3 , og ringorm ble heller ikke

meldt til veterinærmyndighetene. I

de to nordligste fylkene ble det

brukt vaksine i to kommuner ( Mål-

selv og V adsø) . Det har ikke blitt

rapportert om tilfeller av ringorm

fra disse kommunene de siste ti

årene, så grunnlaget for bruk av

vaksinen er uklart. 

I 3 0  kommuner ble det brukt et

lite antall vaksinedoser ( 5 -2 0 0 ) . Et

flertall av disse er lokalisert sør i

B uskerud og langs kysten fra V est-

fold til agderfylkene. Dessuten er

det enkelte kommuner i Rogaland,

Hordaland, Oppland, Hedmark,

Akershus og Ø stfold i denne kate-

gorien. Det er grunn til å stille

spørsmålstegn ved vaksinebruken i

flertallet av disse kommunene,

siden ringorm ikke har blitt rappor-

tert de siste fem årene.   
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F or mye ringorm-

vaksinering?

Figur 1. K artografisk framstilling av antall kalved oser av ringormvaksine rekvirert av veteri-
næ r i 2 0 0 3  på kommunenivå ( utarbeid et av B erit H eier,  V eterinæ rinstituttet) .

Antall solgte kalvedoser

1 – 200
201 – 600
601 – 5005



To områder i landet peker seg ut i

særlig grad når det gjelder ring-

ormvaksinasjon. I Rogaland gjelder

dette Time, Hå, Sola, K lepp, Sta-

vanger og Sandnes som til sammen

har brukt 1 0 7 0 5  vaksinedoser. V ak-

sinasjonen i disse kommunene er en

direkte følge av et ringormutbrudd

i 2 0 0 2  og 2 0 0 3  som i særlig grad an-

gikk Sola og K lepp. På østlandet ble

det rekvirert 6 3 7 5  vaksinedoser i

2 0 0 3  til kommunene V estre Toten,

Ringsaker og Ø yer. Ringorm har

blitt rapportert fra enkelte beset-

ninger i disse kommunene og i

nabokommuner de siste fem årene. 

1 0 0 0 0  doser for my e?

Gjennomgangen av bruken av ring-

ormvaksine viser at det fortsatt blir

vaksinert i enkelte kommuner til

tross for at det i en årrekke ikke har

vært utbrudd av ringorm. En

grunn kan være at beitelag har

krav om vaksinasjon mot ringorm

for deltagelse på fellesbeite. I områ-

der som anses fri for ringorm, bør

beitelaget revurdere et slikt krav i

samarbeid med Mattilsynet lokalt.

B esetninger som kjøper inn kalver

og ungdyr fra mange forskjellige

oppdrettere, velger også i mange til-

feller å vaksinere dyra. I flere områ-

der i landet er det imidlertid beset-

ninger som har sluttet å vaksinere,

men deltar på fellesbeiter og hand-

ler med livdyr. Deres erfaringer kan

være nyttige for andre som vurde-

rer å avslutte vaksinasjon. 

Det er vanskelig å anslå hvor stor

del av det totale vaksineforbruket

som kan anses for unødvendig. Der-

som de to hovedområdene for bruk

av vaksine blir holdt utenfor, vil det

si at i underkant av 1 0 0 0 0  kalve-

doser ble rekvirert til kommuner

hvor det ikke har vært restriksjons-

pålagte besetninger de siste fem – ti

årene. Dette utgjør om lag 3 4 0 0 0 0

kroner i vaksinekostnader ( eksklu-

siv moms) . I tillegg kommer utgif-

ter til veterinærhonorar. 

V alget mellom fortsatt vaksina-

sjon eller opphør av vaksinasjon må

bygge på en praktisk og erfarings-

basert risikovurdering i den enkelte

besetning. Soppen kan unntaksvis

overleve flere år innendørs og ut-

sette dyr for smitte for eksempel

når gammel fjøsinnredning blir

revet. For øvrig angår vurderingen i

første rekke driftsopplegget, og

innebærer en analyse av relevante

faktorer som øker eller reduserer ri-

sikoen for smitteeksponering uten-

fra. U tgangspunktet for anbefaling-

ene nedenfor er besetninger som

har vaksinert i en årrekke og som

ikke har hatt tilfeller av ringorm de

siste 3 – 5  årene. 

V ell y kket investering

Systematisk arbeid over mange år

for å begrense ringorm hos storfe

har vært en vellykket investering

for bonden, næringa og samfunnet.

Den økonomiske gevinsten blir hen-

tet ut hvert år i form av gode hud-

priser, reduserte utgifter til behand-

ling og vaksinasjon og reduserte

kostnader i forbindelse med bånd-

legging av besetninger. Dessuten

forekommer ringorm hos menneske

forårsaket av T ric h op h y ton v erru -

c osu m svært sjelden, og ulempene

og behandlingskostnadene er til-

svarende små. Denne studien indi-

kerer imidlertid at det er mulig å re-

dusere utgiftene i forbindelse med

ringorm ytterligere. V aksineforbru-

ket synes å være for høyt i enkelte

kommuner i forhold til kunnskapen

om utbredelsen av ringorm og smit-

terisiko. V aksinasjon skal brukes

målrettet, og der det etter en risiko-

vurdering ikke er behov, bør vaksi-

nasjon opphøre. �

11

C irka 1 0 000 doser med ringorm-

vaksine ble brukt i 2003  i områder som

ikke hadde hatt ringorm de siste fem 

til ti årene. 

D ette tyder på at bruken av vaksine 

kan reduseres ytterligere.

� R ingorm forårsa-
ket av soppen 
Trichophyton 
verrucosum. 
H årløse,  ofte skor-
pebelagte partier
er vanlig rundt
øyne og ellers 
i hode- ,  hals-  og
nakkeområdet.
R ingorm kan smit-
te til menneske.
Foto: N orges vete-
rinæ rhøgskole

( A rtikkelen er basert på en artikkel i N orsk veterinæ rtid sskrift 
nr. 4 ,  2 0 0 5  og trykket med  tillatelse fra reda ktø ren.)

Grunner for å vurdere opphør 
av vaksinasjon:
� Regelmessig tilsyn med dyra når det gjelder ringorm-

utslett.
� G ode rutiner for smittebeskyttelse.
� Ingen besetninger i området er pålagt restriksjoner 

de siste 3–5 årene.
� Innkjøp av dyr forekommer sjelden.
� Dersom dyr kjøpes;  god kontroll når det gjelder helse-

status i besetningene de kommer fra ( krav om helseattest) .

P rosedyre for å avslutte vaksinasjon:
� V aske og desinfisere fjøs og utstyr året før opphør av vaksinasjon.
� O vervåke besetningen regelmessig med hensyn på ringormutslett, spesielt 

kalver som ikke blir vaksinert da disse er mest mottagelige.
� Etablere effektiv smittebeskyttelse ( gjennomgang av S mittevernpakken, 

se http: //s t o rf eh els e.t in e.n o / d o k um en t er.c f m ?k at = 0 & d o k = 4 5 0 ) .
� Deltagere i et beitelag samarbeider om gjennomføring av tiltakene.

Grunner for å vurdere fortsatt vaksinasjon: 
� Innkjøp av dyr fra mange besetninger med ukjent status når det gjelder 

ringorm.

� Deltagelse på fellesbeite hvor det er dyr fra besetninger med ukjent smitte-
status.

� Ringormutbrudd i nabobesetninger.

� Dårlige rutiner når det gjelder smittebeskyttelse, blant annet når det gjelder
kontroll med persontrafikk, bruk av utstyr fra forskjellige besetninger, vask 
og desinfeksjon.



� Med gul rein sagflis i mønstringsringen, reine, velstelte kalver og barn i

alderen fem til 1 3  år lå forholdene godt til rette for en suksess. Selv med

jevnlig trening, vask og strigling så er det selvsagt sluttføringen før kalven

går i ringen som er prikken over i-en. Her er det mange ulike måter å forbe-

rede seg på. Såpe, vann, pussing av klauver, tupering av haledusk og rød

sløyfe imponerte et interessert publikum. K alvene var i alderen en til åtte

måneder. I ringen hadde barna stort sett kontroll over kalvene sine, det

gikk rolig og fint for seg.

På ku-utstillinga deltok det 1 9  NRF- kyr, 1 2  Jersey- kyr og 5  Holstein-

kyr. Alle oppnådde første eller andre premie. Miss Jæren i år gikk til Hol-

steinkua 6 8 0  Dagros etter 6 5 8 1  Z asndenburger Royal TL. 6 8 1  Dagros har

hatt tre kalver. Eier er Leif Arne Skretting. 

B ildene taler for seg. Her er det både interessert publikum, interesserte

bønder, motiverte barn, skinnende kalver og flotte kyr. Ei utstilling som er

blitt årets høgdepunkt for svært mange. �
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3 6  kyr og 1 5  ivrige 

kalvemønstrere viser at

interessen for utstilling 

er økende.

Utstilling med

glimt i øyet

� J æ rmessa er et eksempel på at storfeutstilling i N orge har tatt opp elementer fra utlandet.

på V arhaug i Rogaland
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� M iss J æ ren 6 8 0  D agros. K ua vant klassa for eldre H olstein og fikk 2 3

poeng. 6 8 0  D agros har hatt tre kalver. E ier: L eif A rne Skretting.

� I klassa for viderekomne i kalvemønstring er øye-
blikket kommet. H vem blir kåret til beste mønstrer?  
Seieren gikk til A nna K irstine A arsland fra B ryne. 
H er nummer to fra venstre.

� P å rekke
og rad
med tavler
med opp-
lysninger
om dyret
gjør det
hele svæ rt
oversiktlig.

� D en skal 
tidlig krøkes…  
E t svæ rt 
sjarmerende 
innslag.

� D et å vise kua på en best mulig måte er en kunst. L ene Iren R angen viser for tredje år på rad nr 6 0 0  L isbeth. L egg merke til hvordan
L ene Iren følger kuas bevegelser og konsentrerer seg om ku og dommer.
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En loffer som kom til gards i den travleste tida i vår, ble som-

merens store redning. Da sønnene mine i tillegg kom hjem var

det tid for G.G. Raven å komme seg opp og bort.

Nå kunne gammer’n pakke på Harley’n, ta med kart, pass,

noen betalingskort pluss noe mer som er høgst nødvendig for

å ha en trivelig tur. Så var det bare å nyte friheten, helt fri fra

kyr som rømmer ut i åkeren til naboen og andre problemer.

Som jeg sier, jordbruket er en veldig fin arbeidsplass, men en

må ha noen slaver.

Turen gikk langt østover. Fant ganske fort ut at i de baltis-

ke land er det et semmert landbruk. Det var store gårder som

lå vesentlig i gras. Graset ble slått en gang langt ut på somme-

ren, det lå lenge og vel på bakken før det ble presset i noen

gråbrune slaskete rundballer. I beste fall ble de lagt på åker-

kanten. Der skulle våre intensive rådgivere vært. De som

stresser oss med høstetidspunkt og så videre. Fôrverdien

måtte være heller dårlig. Husdyr var ikke å se. Riktignok sto

det noen spøkelseshus av noen forlatte kommunistfjøs. Jeg

var nysgjerrig og svingte bortom noen slike. De var tomme,

forlatte og uhyggelige. Det ga meg noe å fundere på, jeg kjen-

te at jeg kom tett innpå de store historiske og ideologiske om-

veltninger.

Men om landbruket lå nede var det en annen næring som

blomstret, særlig i storbyene. Det var sexindustrien. Det sies

at det er den tredje største næring i verden, etter våpenhandel

og narkotikaomsetning. Det gikk opp for meg at det nok stem-

te. Som naiv bonde i byen og etter lengre tids svelte på kvinn-

folk var jeg et lett bytte. Disse søte damene spanderte gjerne

en drink som det nok var noe lureri med. Etter en liten stund

sover en godt. Ambassaden i Riga lå svært beleilig til. En

hjelpsom dame hjalp meg med nødvendig pass og reisepeng-

er. Ler litt av det hele nå og trøster meg med at både helsa og

motorsykkelen er i god behold.

Har funnet ut at når jeg blir kårkall skal jeg arrangere bus-

sturer til Riga for ungkarsbønder rundt om i Norge. De som

skylder på at de må stelle krøttera og sier at de ikke har tid til

å ordne noen kvinnfolk. Det nærmeste de kommer sexlivet til

daglig er kanskje å holde i kurompa når inseminøren er på

garden.

Så ville jeg slipt dem løs i Riga, slik at de kunne ta del i li-

vets gleder før det er for sent. Om de blir frastjålet penger så

hadde det ikke gjort noen ting. De hadde tatt del i livet. På

turen hjem skulle vi stoppet ved en av de vakre svenske sjøer

og tatt et renselsesbad. Så hadde vi dratt hjem. Da hadde de

hatt noe å humre over i mørke vinterdager i det daglige slitet

gode arbeidet på gardene sine.

Hilsen

Tanker fra gravenTanker fra graven



iktig og balansert fôring er viktig 

for å oppnå god helse og frukt-

barheit på kyrne. Sidan urea i

mjølk i stor grad gjenspeglar kor

godt ein har lykkast med fôringa,

kan ein sjå samanheng mellom urea

i mjølk og ulike helse- og fruktbar-

heitsvariablar. V i har hatt ureamå-

lingar i alle leverandør- og kukon-

trollprøver sidan vinteren 2 0 0 2 , og

har no samla så mykje data at vi

kan sjå på samanhengar mellom

desse variablane i våre buskapar og

kyr. I denne artikkelen vil det bli

sett på urea i leverandørmjølk, og

frekvensen av nokre helse- og frukt-

barheitsvariablar registrert i buska-

pane når ein grupperer på ulike

ureanivå. Seinare vil ein gå grundi-

gare inn på individdata ( kukontroll-

data)  der ein også inkluderar dei

vanlegaste fruktbarheitsregistre-

ringane som er forbunde med låge

og høge ureaverdiar. 

U rea gjenspeglar fôringa

U rea i mjølk gjenspeglar urea i blo-

det og i andre kroppsvæsker. Låge

ureaverdiar tyder først og fremst på

ei låg proteinforsyning, men kan ò g

skuldast eit generelt lågt fôrnivå

der forholdet protein:  energi likevel

er i ubalanse. Høge ureaverdiar

gjenspeglar ei sterk proteinfôring,

oftast gjennom høg PB V  ( protein-

balansen i vomma) , men AAT ( ami-

nosyrer absorbert i tarmen)  bidreg

også. V idare kan høge ureaverdiar

skuldast ei dårleg utnytting av pro-

teinet gjennom låg energiforsyning.

B åde høge og låge ureaverdiar har

vist negativ samanheng med helse-

og fruktbarheitsvariablar, sjølv om

det har vore størst fokus på høge

verdiar dei seinare åra. Det kjem av

at krav om høgare avdrått i mange

land har ført til sterkare protein-

fôring, fordi protein ( AAT)  både sti-

mulerar fôropptaket og avdråtten.

Dette har imidlertid gått ut over

fruktbarheita. Også i norsk studie

på 8 0 -talet blei det funne saman-

heng med høge ureaverdiar og

redusert fruktbarheit, og Geno

brukte ureakonsentrasjonar over 5

mmol/ l som grense for redusert

fruktbarheit då dei hadde tilbod om

urea-analyser for nokre år sidan. 

Høge ureaverdiar 

og fruktbarheit

Det er to teoriar for korleis sterk

proteinfôring og høge urea konsen-

trasjonar blir knytta til redusert

fruktbarheit:

1 ) U rea eller ammoniakk har direkte

toksisk effekt på egg, sperma og

embryo ved at det forandrar mil-

jøet i livmora.

2 ) Effekt av låg energistatus, der

høge ureakonsentrasjonar kjem

av låg energiforsyning og ubalan-

se mellom protein og energi.

Sidan kua brukar energi for å

kvitte seg med ikkje-utnytta am-

moniakk i ureasyntesen, kan

høge urea konsentrasjonar for-

sterke ein negativ energibalanse.

Låg energistatus er forbunde

med låge progesteron-konsentra-

sjonar. Progesteron er viktig for

utvikling av livmora slik at em-

bryo og foster kan overleve.

Sterk proteinfôring som gir høge

ureakonsentrasjonar reduserar pH i

livmora. U rea påverkar enz ym som

regulerar transport av hydrogen og

bikarbonat inn og ut av c ellene og

utveksling av magnesium, kalium

og fosfor. I tillegg til låg pH har

høge ureakonsentrasjonar gitt låge

konsentrasjonar av desse minerala i

livmora. Forskarane er ikkje heilt

sikre på samanhengen mellom urea

og fruktbarheit, og om det er ulike

fasar i brunstsyklusen som er meir

ømtålelege for høge ureakonsentra-

sjonar og forandring av miljøet i

livmora enn andre. I ein del studier

er det fokusert på dag sju etter

brunst fordi eit eventuelt embryo

ikkje har festa seg til livmora og er

avhengig av sekresjonar i livmora

for å overleve. Miljøforandringar i

denne tida kan hindre utvikling av

embryo og føre til at embryo døyr

på eit tidleg stadium. Høge urea-

konsentrasjonar i seg sjølv treng

ikkje nødvendigvis redusere frukt-

barheita, men det er ein kombina-

sjon med negativ energibalanse og

låg progesteronkonsentrasjon som

heilt klart er negativ. Låg energi-

balanse etter kalving spelar ei vik-

tig rolle for kor lang tid det går frå

kalving til første brunst, antal inse-

mineringar per ku og for omløps-

prosenten. Til lenger og meir under-

fôring til meir uheldig er det for

fruktbarheitsresultatet. Høge urea-

konsentrasjonar ser ut til å vere

mindre negativt dersom energifor-

syninga er god. 

Frekvensen av helse-  og

fruktbarheitsvariablar 

For å sjå på samanhengar mellom

urea i tankmjølk og helse- og frukt-

barheitsvariablar registrert i buska-

pane, er produsentane inndelt i

ulike nivå basert på gjennomsnitt

av urea i alle tankprøver gjennom

året. Dei ti prosent av produsentane

som hadde gjennomsnittleg lågast

ureaverdiar utgjer ei gruppe,

medan dei ti prosent av produsen-

tane med gjennomsnittleg høgast

ureaverdiar er i ei gruppe. Desse er

samanlikna med dei 8 0  prosent av

produsentane som utgjer midtgrup-

pa. Dette er gjort for kvart av åra

2 0 0 2  til 2 0 0 4  og lagt saman, slik at

data er tredobla. Opplysningar om

buskapane for kvart av dei tre urea-

nivåa er gitt i tabell 1  ( sjå side 1 8 ) .

Det er ikkje spesielt store forskjel-
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Urea i mjølk og

helse/fruktbarheit



lar på gruppene, men avdrått og

kraftfôrforbruk i gruppa med lågt

ureanivå er litt lågare enn for dei to

andre gruppene. V idare er det ten-

dens til høgare proteinprosent og

lågare c elletal til høgare ureanivå. I

tabell 2  ( sjå neste side)  er ulike

helse- og fruktbarheitsvariablar re-

gistrert i buskapane oppgitt, medan

gjennomsnittleg fruktbarheitstal

( FS-tal)  for kvart ureanivå er vist i

figur 1 . Resultata viser at frekven-

sen av mastitt, ketose, børbeten-

nelse og abortar er mindre på høgt

ureanivå, medan frekvensen av

mjølkefeber, etterbyrd, brustmang-

el og totale reprodusjonssjukdomar

er mindre på lågt ureanivå. V idare

stig FS-talet ( sjå figur)  medan kal-
17

Resultat frå ureamålingar i leverandør-

mjølk sidan vinteren 2002 tydar på at 

buskapar som ligg lågast i urea har noko

dårlegare fruktbarheit enn buskapar 

som ligg høgare i urea.

� Tilsynelatande betre resultat hos produsentar som har høgast ureanivå
kan komme av at dei som er opptatt av høgare avdrått og fôrar sterkare
også er meir opptatt av god jurhelse og stell generelt. 
Foto: Solveig Goplen

Forsetter neste side
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10% lågaste 80% midten 10% høgaste

Urea-nivå

Figur 1. Frekvensen av FS-tal for kvart urea-nivå.



vingsintervallet og c elletalet synk

til høgare ureanivå. I FS-talet inn-

går mellom anna antal dagar frå

kalving til siste inseminering, antal

insemineringar per ku og bedek-

ningsgraden ( ikkje-omløpsprosen-

ten)  som alle har vist klare saman-

hengar med høge ureakonsentrasjo-

nar og negativ energibalanse.

Høgt ureanivå  best?

Frekvensane viser ikkje teikn til at

dei som ligg høgast i urea har dårle-

gare helse- og fruktbarheit enn dei

som ligg lågare i urea. Derimot kan

det tyde på at buskapar som ligg

lågast i urea har noko dårlegare

fruktbarheit enn buskapar som ligg

høgare i urea. Det kan vere vanske-

leg å tolke nokre av desse frekven-

sane, og det kan vere mange årsa-

ker til desse utslaga. Men det kan

det tyde på at i Noreg er det vanle-

gare å fôre generelt svakt med både

protein og energi enn å fôre med

mykje protein og lite energi. Låg

proteinforsyning gjennom låg PB V

vil redusere fordøyelegheita av

NDF ( neutral detergent fiber)  i vom-

ma og dermed redusere mengda til-

gjengeleg energi ytterlegare. Låg

energiforsyning kan også føre til

mangel på andre næringsstoff som

ulike vitamin og mineral, og det

kan svekke immunforsvaret og der-

med gi større frekvens av mastitt

og høgare c elletal. Det er ò g viktig å

vere klar over at ein kan ha under-

skot på energi ved alle ureanivå,

ikkje berre ved høge verdiar, og det

kan vere noko av forklaringa på fre-

kvensane av ketose. Det er derfor

viktig at urea ikkje blir brukt som

einaste vurderingsform i fôringa.

Eit tilsynelatande betre resultat hos

produsentar som har høgast ureani-

vå kan også komme av at produsen-

tar som er opptatt av høgare av-

drått og fôrar sterkare også er meir

opptatt av god jurhelse og stell ge-

nerelt, og er dermed flinkare til å

førebyggje helseproblem.

Frekvensen av urea frå 2 0 0 2  til

2 0 0 4  viser at det går mot ein større

andel høge ureaverdiar. Sjølv om

desse tala ikkje tyder på redusert

fruktbarheit ved høgt ureanivå, er

det viktig å vere oppmerksam på

negative sider ved høge ureaver-

diar. I det neste arbeidet vil vi gå

djupare inn i data på individnivå og

mellom anna sjå nærmare på vari-

ablar som inngår i FS-talet. �
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Urea i mjølk...

Fortsetter fra foreg. side

Tabell 1. Opplysningar om besetningane innan kvart ureanivå.

Urea nivå

10 % lågaste 80 % midten 10 % høgaste

Antal buskapar 4084 34565 4322

Årskyr 19,4 19,8 21,3

Mjølk per årsku 6018 6368 6465

Kraftfôr, % 37,6 40,6 40,1

Fett, % 4,06 4,03 4,02

Protein, % 3,26 3,28 3,30

Laktose, % 4,64 4,64 4,64

Celletal 153 139 128

Urea, mmol/l 3,4 4,7 6,1

Tabell 2. Frekvensen av ulike helse- og fruktbarheitsvariablar innan kvart ureanivå.

Urea nivå

10 % lågaste 80 % midten 10 % høgaste

Kalvingsintervall 392 385 381

Celletal, geometrisk middel 133 122 113

Mastitt, alle typar1 20,2 22,1 19,7

Ketose1 4,3 4,4 3,9

Mjølkefeber1 3,5 4,0 4,1

Børbetennelse1 0,82 0,84 0,61

Etterbyrd1 2,62 2,73 2,85

Abort 1 0,23 0,20 0,17

Brunstmangel1 1,82 2,66 2,58

Cyster1 0,81 1,06 0,87

Reproduksjonssjukdomar1, 2 6,79 8,4 7,79

1 Dyr behandla per 100 årskyr
2 Inkl. tilbakeholdt etterbyrd, abort, brunstmangel, brunstsynkr., børbetennelse og cyster.
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For melkeprodusenter er det i dag vanskelig å hente ut større fortjeneste gjennom økt produksjon.
Det gjør det viktigere enn noensinne å fokusere på hvor det er mulig å kutte kostnader. 
M.I.-serien fra Lilleborg er et høyeffektivt vaskemiddel for melkeanlegg som gjør det mulig å 
hente ut en betydelig effektiviseringsgevinst. Ikke bare vasker M.I. skinnende rent, takket være 
at M.I. er så konsentrert reduseres også kostnaden pr vask betydelig. Du slipper å overdosere, 
og kan vente betydelig lenger før du behøver å kjøpe inn nytt. Det er ren effektivitet i praksis!

M.I. og M.I.M. Micro serien fra Lilleborg leveres 
som pulver eller i flytende form.

Lilleborg tilbyr også M.I. 
doseringspakke med pumpe, 
stigerør for 10 og 25 liters kanne,
samt to begerglass á 100 ml.

Suveren
økonoM.I.
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M.I. Micro er et mer konsentrert vaskemiddel 
- til glede for deg, gårdsregnskapet og miljøet!

M.I. Micro finner du i landbrukshandelen over hele Norge!



� Av praktiske årsaker blir

de fleste kalvene med hornan-

legg avhornet. Andelen av

kollete kalver øker for hver år-

gang, og de siste avkoms-

granskingene har gitt oss

svært mange eliteokser som

bærer den dominante fakto-

ren for kollethet. NRF går mot

å bli en kollet rase. Men i

mange år ennå blir avhorning

en fast rutine i de fleste fjøs.

I løsdrift blir hornete dyr

overlegne kollete individer i

rang. Horn kompenserer for

betydelig underlegenhet i

kroppsstørrelse. Horn er tyde-

ligvis gode forsvarsvåpen.

Det er ikke uvanlig med ska-

der påført andre dyr i flokken

av de som har horn. Avhor-

ning er derfor nesten et nød-

vendig forebyggende tiltak i

løsdrift.

Hornfestet løsner

Storfe med horn pådrar seg

forholdsvis ofte løsning av

hornfestet i hodeskallen.

Dette forekommer også hos

kollete individ med knuvler,

sjøl om disse har et løsere

feste. B rå bevegelser i kontakt

med innredning er en hyppig

årsak til at festet løsner. Det

er en smertefull tilstand som

gir dyrene et handikap i lang

tid. Gjentagelse er vanlig. Av-

saging av hornet kan forsva-

res som behandling.

V ed håndtering av kyr og

okser er det tryggere med av-

horna individer. Avhorning

forsvares derfor også av

HMS-grunner. 

Hornanleggene kjenner vi

med fingrene allerede når kal-

ven er født. De er tydeligst

hos okser. I noen tilfeller kan

vi være i tvil om det er horn-

anlegg, men ved tre til fire

ukers alder kan vi med nokså

stor sikkerhet plukke ut kolle-

te kalver. Dyr med knuvler

kan lure oss i blant, men klip-

ping av hår ved anlegget er til

god hjelp for å bli sikker på

om det blir en kollete kalv

eller ei.

Dyrevernlova åpner i § 1 3

for at veterinær kan avhorne

dyr under seks ukers alder, og

i spesielle tilfeller dyr eldre

enn dette. Retningslinjer for

dette er videre trukket opp i

egen generell  « Forskrift om å

fjerne horn på dyr»  og i « For-

skrift om hold av storfe» . Inn-

grepet skal forberedes med

bedøvelse, og kalvene skal få

langtidsvirkende smertebe-

handling etter inngrepet. Det

er ingen tvil om at avhorning

er en belastning for kalven.

Det er viktig at almentilstan-

den vurderes på forhånd, slik

at en ikke belaster dyr som

ikke er i form. Tykt og tørt

liggeunderlag og tildekking

tar vare på kroppsvarmen til

de våkner opp. Ekstra drikke

med saltløsning er også bra

når de kommer seg på beina

igjen. 

Mange lovbrudd

V ed Geno sin testingsstasjon

på Ø yer tar vi i mot rundt 3 5 0

oksekalver i tre til fire måne-

ders alder hvert år. K alvene

kommer fra hele Norge. De

må være avhornet for å være

aktuelle i vårt system. Dess-

verre er det alt for mange kal-

ver som har fått fjerna horna

lenge etter den fristen som re-

gelverket forutsetter. Regis-

treringer viser at dette fore-

kommer i alle deler av landet.

At sein avhorning er et lov-

brudd, er en side av saken. En

annen side er det at avhor-

ningsresultatet ofte blir dår-

lig. Hornanlegget skal fjernes

fullstendig. Delvis fjerning gir

hornanlegg med varierende

størrelse og form. Seminok-

sene skal leve i minst fire til

fem år. Horna vokser så lenge

dyrene vokser. Alt for mange

okser i venteanlegget har

horn som resultat av svikt i

avhorningsrutinene. 

Hornskader forekommer

blant venteoksene. Fjerning

av hornet etterlater store sår-

flater og åpning til hulrom i

skallen. Det tar lang tid å lege

dette. V i venter derfor i det

lengste med kirurgien. 

Noen okser med horn ty-

ranniserer resten av bingen

med sin dominerende adferd.

Dette ønsker vi heller ikke.

Observasjonene våre på tes-

tingsstasjonen er antagelig re-

presentative for rikets til-

stand angående avhornings-

rutiner. Det er naturlig å

avslutte med en oppfordring

om at dyreeiere og veterinæ-

rer tar et felles tak for at vi

skal komme i takt med lovver-

ket og få gjort et tilfredsstil-

lende arbeid når vi avhorner

kalvene. Det er gode grunner

for at regelverket er skrevet

slik det er. �
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S en avhorning gir 

problemer

A vhorning skal foretas før kalven er 

seks uker gammel. E rfaringen 

fra testingsstasjonen på Ø yer er at 

mange kalver avhornes for sent 

og dette skaper problemer både 

for to- og firbeinte.

E iliv K ummen – tekst og foto

� . . .mens denne har fått
horna fjernet kort tid før
den kom til Ø yer. 
B egge er sju måneder 
gamle og forskjellen er ikke
vanskelig å få øye på!

� D enne kalven er avhornet i
rett tid . . .
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� Det er med en viss forun-

dring vi konstaterer at altfor

mange oksekalver som kom-

mer inn til testingsstasjonen

er avhornet for sent.

B estemmelsen om forbud

mot avhorning av dyr som er

eldre enn 6  uker er fattet på et

faglig grunnlag. K ravet er

nedfelt i dyrevernloven ( § 1 3 ,

punkt 4 )  og i egne forskrifter

( forskrift 2 0 . november 1 9 7 6

om å fjerne horn på dyr og

forskrift 2 2 . april 2 0 0 4  om

hold av storfe) . V i vil for øvrig

bemerke at det ikke er kom-

met inn forslag om å endre

denne grensen i forbindelse

med arbeidet med ny dyre-

vernlov.

V erken dyreeier eller prakti-

serende veterinær har noen

rett til å bryte denne bestem-

melsen. V i er kjent med at dyr

med horn kan skade hveran-

dre eller skade personer som

har sitt arbeid med dyrene.

Avhorning er viktig for ro og

skadefri omgang mellom dy-

rene og ut fra HMS-hensyn.

Dersom det i enkelte tilfeller

kan bli aktuelt å sette på kal-

ver som er over 6  uker og som

ikke er avhornet, kan det

søkes om tillatelse til avhor-

ning til Mattilsynets distrikts-

kontor. Det er lagt opp til en

slik « tungvint»  saksbehand-

ling for at kalver skal avhor-

nes før 6  ukers alder.

Det er videre viktig at av-

K om m entar fra

M attilsynet
Stein E . Fiskum – seniorrådgiver S eksjon for dyrevern 
og kosmetikk, H ovedkontoret, Mattilsynet

horningen skjer på en fag-

lig forsvarlig måte slik at

det ikke vokser ut horn

med deformiteter, og at det

ikke blir behov for en re-

operasjon når dyret er

eldre for å fjerne horndan-

nelsen. Det tar lang tid å

hele et slikt inngrep på

eldre dyr og det påfører

dyret smerte og ubehag.

V i forstår at for sent ut-

ført og/ eller dårlig utført

avhorning kan være en be-

lastning for hold av okser

på testingsstasjonen. I til-

feller hvor det synes å være

for sent utført avhorning,

kan Geno be om å få tilsendt

kopi av dispensasjonen som

skal være gitt i vedtak fra

det lokale distriktskontor

for angjeldende dyr.

V i anmoder om at både

storfeholdere og praktise-

rende veterinærer på bak-

grunn av dette snarest ret-

ter opp dette misforholdet

slik at kalver som skal av-

hornes blir avhornet innen

den fristen som er gitt.

Mattilsynet ønsker ikke å

lage noen tilsynssak av

dette, men det betinger at

de det angår holder seg til

bestemmelsene.

Mattilsynet vil følge ut-

viklingen og mellom annet

holde kontakt med Geno

for å se om forholdene ret-

ter seg.





jølkeproduksjon er i alle land 

svært avhengig av politiske

beslutninger. Det er ikke bare i

Norge at vedtak om handelspoli-

tikk, kvoter og direkte overføringer

er avgjørende rammevilkår for pro-

duksjonen. Mjølkeproduksjon er

også ei næring i sterk endring. I de

fleste land med moderne mjølkepro-

duksjon halveres antall bruk hvert

tiende år. I Norge har antall bruk

blitt redusert med 2 9  prosent i peri-

oden 1 9 9 0 – 2 0 0 1 . 

Inntekter

Hovedinntektene i mjølkeproduk-

sjonen kommer fra salg av mjølk,

kjøtt og livdyr pluss direkte over-

føringer. Ingen besetningstyper i

rapporten kan vise til høyere totale

inntekter enn de norske. 

M j ø l k ep ris

Norge har sammen med Sveits og

C anada den høyeste mjølkeprisen i

verden ( over 2 ,8 4  kroner/ kg EK M) .

Mens sveitserne har den aller

høyeste mjølkeprisen, har EU -lan-

dene en mjølkepris i området 1 ,7 6

til 2 ,8 4  kroner. I den andre enden av

skalaen finner vi land som Argen-

tina og B rasil med en mjølkepris

under en krone. 

D irek te ov erfø ringer

Direkte overføringer varierer fra

null i New  Z ealand til 2 ,1 4  kroner/

kg EK M for 1 9 -kyrs besetningen i

Norge. De finske og norske beset-

ningstypene er de eneste som har

over 9 0  øre/ kg EK M i direkte støtte.

I de fleste EU -landene er støtten på

under 2 0  øre/ kg EK M og i Irland og

Nederland under 5  øre/ kg EK M.

Men mjølkeprodusenter i enkelte

land som for eksempel Tyskland,

betaler lite skatt og dette er ikke

medregnet under direkte over-

føringer. For 1 9 -kyrsbesetningen i

Norge utgjør direkte støtte 3 5  pro-

sent av inntektene fra mjølkepro-

duksjonen og det er ingen andre be-

setninger i noe land der den relative

betydningen av direkte støtte er så

stor.

K ostnader

V ariasjonene på kostnadssiden er

minst like store som på inntekstsi-

den. I beregningene er inntekter

som ikke er knyttet til mjølk fra-

trukket, mens verdien av eget ar-

beid og kvotekostnader er lagt til.

V erdensmarkedsprisen for mjølk

lå i 2 0 0 3  så vidt over en krone. Det

er kun land som Argentina, New

Z ealand og deler av Australia som

har produksjonskostnader på nivå

med verdensmarkedsprisen. Det

dreier seg da om ekstensiv produk-

sjon basert på beite og minimale

kostnader til bygninger, fôr, jord og

arbeid. Argentina er mest konkur-

ransedyktig med kostnader på bare

6 3  øre/ kg EK M. I den andre enden

havner begge besetningstypene fra

Norge og Sveits med kostnader over

3 ,7 0  kr/ kg EK M. I EU -landene lig-

ger kostnadene fra 1 , 7 6  kroner og

oppover. 

K ap ital

K apitalkostnadene utgjør 2 – 2 0  pro-

sent av totalkostnadene i mjølke-

produksjonen. I Sveits, Ø sterrike og

Norden ligger kapitalkostnaden

over 1 9  øre/ kg EK M. B egge de nor-

ske besetningstypene kommer over

2 5  øre/ kg EK M, men dette er bare

marginalt over Sverige og Dan-

mark. I V est-Europa for øvrig ligger

kapitalkostnaden i intervallet 7 – 1 9

øre/ kg EK M. Danske mjølkeprodu-

senter er de som sliter med mest

gjeld. De danske brukene som er

med i undersøkelsen har en gjelds-

prosent på 6 2  og 7 8 .

Hvis vi ser på hvor mye kapital

som må investeres per ku for å star-

te opp med mjølkeproduksjon er

dette mulig for under 1 2  5 0 0  kroner

i Storbritannia, New -Z ealand og

Australia. I Norge er inngangsbil-

letten kalkulert til om lag 3 5 0 0 0

kroner per ku, og dette er lavere enn

i Finland, Sveits og Ø sterrike. Det

er et tankekors at ingen av beset-

ningstypene i V est-Europa kan vise

til en avkastning på investert kapi-

tal over 6  prosent.

K v ote

K ostnader knyttet til kvote inklude-

rer både leie av kvote og alternativ-

verdi for egen kvote. Sverige har la-

vest kvotekostnader med under 2

øre/ kg. På dette området har vi ikke

spesielt høye kostnader ( + / – 1 2 , 5

øre) , mens spesielt Nederland kom-

mer høyt ut med over 4 0  øre/ l. Pri-

sen for å kjøpe kvote varierer fra

nesten 1 4  kroner/ kg i Nederland til

6 3  øre i Sverige.

A rb eid

Arbeid er en av de tyngste kost-

nadspostene i mjølkeproduksjonen

og kan utgjøre opp mot 8 0  prosent

av totale kostnader. Da er det kal-

kulert kostnader for familiens egen-

innsats i tillegg til eventuelt leid

hjelp. B esetningstypene fra Norge,

samt Sveits, Finland og de små be-

setningene i Ø sterrike og Tyskland

har arbeidskostnader på over 1 ,2 5

kroner per kg mjølk. Innenfor

denne gruppa ligger de norske be-

setningene på topp med henholds-

vis 2 ,1 4  og 2 ,8 4  kroner/ kg EK M. I

andre enden av skalaen finner vi

Danmark, Irland og Storbritannia

med arbeidskostnader på rundt 5 0

øre og lavkostland som New  Z ea-

land der arbeidskostnaden ligger

på 2 5  øre/ kg EK M.

Forklaringen er forskjeller i

lønnsnivå og arbeidsforbruk. Gjen-
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P roduksjonssystemer 

og økonomi i internasjonal 

mjølkeproduksjon viser 

en svæ rt stor spennvidde.–  et l and i v erden



nomsnittslønna for leid hjelp er høy

i Norge, men er faktisk høyere i

Sveits, Nederland og Sverige. I de

billigste landene ligger timelønnen

på en tiendedel av dette nivået. 

K ilo mjølk per time arbeid sier

noe om arbeidsproduktiviteten.

V åre besetningstyper kommer ut

med om lag 5 0  kg EK M per time ar-

beid. I store spanske, britiske og

danske besetninger blir det produ-

sert over fire ganger så mye mjølk

per time. Mekanisering, automati-

sering og stordrift forklarer den

høye arbeidsproduktiviteten. En av

besetningstypene fra New  Z ealand

produserer 4 3 0  kg EK M per time

arbeid, og her er forklaringen i til-

legg til stordrift den ekstensive

driftsformen med beite året rundt

som gir lavt timeforbruk. 

J ord

K ostnader forbundet med jord

( jordleie og alternativverdi på jord)

utgjør 2 – 3 0  prosent av de totale

kostnadene. I kroner varierer kost-

naden for jord fra null til 4 2  øre/ kg

EK M. 3 0 -kyrs besetningen i Norge

kommer svært høyt, noe som sik-

kert skyldes at det har vært nød-

vendig med jordleie for å kunne ut-

vide produksjonen. Leie av jord er

ikke ekstremt dyrt i Norge. Prisene

ligger på nivå med Nederland og

Sveits ( rundt 3 5 0  kroner/ dekar) ,

mens det i Danmark ligger på 2 5 0

kroner/ dekar. 

Jordverdien er svært høy i land

som Sveits, Ø sterrike, Nederland og

Irland. Det mest ekstreme er den

minste besetningstypen i Sveits der

jordverdien utgjør 2 2  kroner per

liter mjølk.

R ek ru ttering

Rekrutteringsprosenten i mjølke-

produksjonen varierer fra fem til

4 4 . Slakteverdien for ei ku varierer i

V est-Europa fra 3 , 1 5  til 1 5  kroner

per kilo levendevekt. K vigeprisen i

verden varierer fra 7 0  kroner ( India)

til over 1 2 0 0 0  kroner. Differansen

mellom kostnaden ved å kjøpe ei

kvige og slakteverdien av ei ku er

på om lag 3 4 0 0  kroner i Norge. I

Sverige ligger differansen på 4 4 0 0

kroner, i Irland på 5 0 0 0  og i Fin-

land på over 6 0 0 0  kroner.

Framtida

Ø konomitallene som er presentert

viser ikke overraskende at norsk

mjølkeproduksjon er spesiell i inter-

nasjonal sammenheng. Men land

som vektlegger et multifunksjonelt

landbruk, slik som Norge, Sveits og

Ø sterrike, vil komme dårlig ut i en

slik bedriftsøkonomisk sammenlig-

ning. Alle kostnadene blir tatt med,

mens « inntekter»  for samfunnet i

form av bosetting og kulturland-

skap blir utelatt. 

B are framtida vil vise i hvilken

grad land som Norge, Sveits og

Ø sterrike fortsetter å gå motstrøms.

Det vil avhenge av politisk vilje til

overføringer og importvern som

gjør det mulig med en høy mjølke-

pris. Samtidig er det hevet over tvil

at større enheter gir lavere kostna-

der blant annet fordi arbeidspro-

duktiviteten øker og kapitalkostna-

dene per liter mjølk ved nybygg blir

lavere. Det kan derfor mer bli et

spørsmål om tempo enn retning i

utviklingen. �
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� B are sju prosent
av verdenspro-
duksjonen av
mjølk er på ver-
densmarkedet.
E r det fordi de
fleste land har
funnet ut at det
er lurt å produ-
sere mjølka
selv?

� I n t ern at io n al Farm  C o m p aris o n  N et w o rk  ( I FC N )  er et  n et t v erk  
f o r ø k o n o m is k e s am m en lign in ger av  m j ø lk ep ro d uk s j o n  v erd en  run d t . 
I  rap p o r t en  f o r 20 0 4  in n gå r d at a f ra 8 8  bruk s t y p er i 3 1 lan d . 
A lle lan d  er rep res en t ert  m ed  m in s t  et t  gj en n o m s n it t s bruk  o g et t  bruk  
s o m  er s t ø rre en n  gj en n o m s n it t et . N o rge er rep res en t ert  m ed  et  19 - k y rs
bruk  i N o rd - Ø s t erd al o g et  3 0 - k y rs  bruk  p å  J æ ren . S elv  o m  d et  ik k e 
er gj en n o m s n it t s t all f o r h v ert  lan d  s o m  p res en t eres ,  bø r t allen e gi et  
bruk bart  grun n lag f o r s am m en lign in g av  d e ø k o n o m is k e bet in gels en e 
f o r m j ø lk ep ro d uk s j o n  in t ern as j o n alt .
I  p res en t as j o n en  er d et  gj o r t  o m regn in ger f ra d o llar t il n o rs k e k ro n er 
t il k urs  6 , 3 0 . A lle t all er f ra 20 0 3 .
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� Bedre klauvhelse og fjøsluft  

� Tørrere og renere gangareal for dyra 

� Sparer mange arbeidstimer 

� Kan tilpasses eksisterende lausdrifter 

SpalteskraperSpalteskraper

KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON:

Bryne Landbruksservice tlf. 51 77 07 00 

Strangko Tønsberg tlf. 33 31 76 54 

Fjøsutstyr tlf. 62 36 53 92 

Birkeland tlf. 72 89 41 00
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U nngå  jurødem
J urødem oppstår sæ rlig hos førstekalvskyr. Det medfører ubehag for kua og
kan gi skader på jur og spener, melkelekkasje, jurbetennelse og nedsatt
ytelse. Det er kjent at risikoen øker med kvigenes alder ved kalving. Kvæ g-
rådgiver Kristine Krogh J ensen forklarer til Kvæ g at fôring med store
mengder natrium og kalium også øker risikoen for jurødem. H vis jurødem er
et problem i besetningen kan en måte å løse det på væ re å gi kvigene en
separat fôrrasjon tilpasset sinkyr. I tillegg vil tildeling av E-vitamin minske
risikoen. 1000 i.e. gitt seks uker før kalving har i forsøk gitt mindre jurødem.
H vis kvigene får en redusert mengde av kyrnes fôrrasjon skal det suppleres
med tilskuddsfôr tilpasset tørrperioden.

K væ g april 2 0 0 5

S jekk hvordan kua drikker
Feilaktig utforming av drikkekar kan redusere vannopptaket med 10 til 50
prosent, forteller storferådgiver Kristine Krogh J ensen til Kvæ g. H un viser til
at all forskning viser at kua drikker mest fra kar med et fritt vannspeil.
N ormalt vil kua stikke mulen 2,5 til 5 centimeter ned i vannet, mens hodet
bøyes i en vinkel på 60 grader. Bredden av vannkaret bør væ re minst 60
centimeter for å gi plass for kuas hode. H øyden skal maksimalt væ re 75
centimeter fra klauvnivå for at kua skal slippe å stå på tå når hun drikker. Er
utformingen optimal kan kua drikke 11 til 18 liter i minuttet. H vis utfor-
mingen av drikkekarene ikke er korrekt vil du se kyr som står på skrå og
drikker eller drikker fra enden av karet fordi det er for smalt. 

K væ g j uni 2 0 0 5

G odt jurfeste gir langt liv
En undersøkelse fra Canada viste at jurfeste foran og bak var klart viktigst
for at kua ikke ble utrangert, men fikk et langt liv i besetningen. Data fra 1,1
mill. kyr med kalvinger mellom 1985 og 2003 inngikk i studien. 
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øpedreining eller løpedislokasjon er 

en lidelse hos kyr der løpema-

gen skifter posisjon i bukhula. K yr

som nylig har kalva er utsatt for

løpedreining fordi det er god plass i

bukhula. Lavt opptak av grovfôr er

også disponerende. Normalt er

løpen plassert i den nedre del av

bukhula, litt til høyre. Løpedreining

oppstår fordi løpen blir delvis fylt

av gass og stiger opp mellom vom-

veggen og bukveggen og kommer i

klem der. I de aller fleste tilfellene

av løpedreining sitter løpen på ven-

stre side av kua. Siden løpedreining

sjelden ordner seg selv, må det of-

test et operativt inngrep til for å

endre tilstanden. I 2 0 0 3  ble 0 ,2  pro-

sent av norske kyr rammet av løpe-

dreining. I en del land med høyre

ytingsnivå har forekomsten steget

de siste åra, og kan ramme enkelte

buskaper sterkt. 

Løpedreining fører til at passa-

sjen av fôr stopper nesten helt opp.

K ua virker sløv, har nedsatt fôropp-

tak, nedsatt eller opphørt drøvtyg-

ging og redusert melkeytelse. Spe-

sielt er appetitten på kraftfôr dårlig,

mens kua kan ete litt grovfôr. K ua

har lite gjødsel, som ofte er fast og

tørr med oljet overflate. Smerter i

bukhulen kan få dyrene til å sparke

mot buken. Ofte fører det nedsatte

fôropptaket til ketose. 

S tørst risiko 

like etter kalving

Løpedreining forekommer mest

hyppig første måneden etter kal-

ving. I denne tiden er det også

mange andre sjukdommer som kan

ramme kua. Sykdommer som

melkefeber, ketose og tilbakeholdt

etterbyrd gjør kua mer mottakelig

for løpedreining.

Det er to faktorer som er avgjø-

rende for at løpedreining skal inn-

treffe:

� Det er plass i bukhula til at løpen

kan bevege seg rundt.
� Gassansamling i løpen fører til at

den stiger oppover i bukhula.

Etter at kalven har kommet ut, blir

det god plass i bukhula. Samtidig er

opptaket av fôr ofte lavt like etter

kalving, slik at vomma ikke er fylt

opp. I løpet av drektigheten har kal-

ven  presset mageavsnittene fram-

over i bukhula, med det til følge at

opphenget er strukket og en viss

bevegelse er mulig. 

Fôringa kan foreby gge

Fôringa rundt kalving bør legges

opp for å sikre et høgt fôropptak for

å holde vomma fylt. K ua er i denne

tida utsatt for lidelser som setter

ned fôropptaket:
� Lavt innhold av kalsium i blodet

( subklinisk melkefeber) .
� K etose, eller oftere forhøyet inn-

hold av ketonstoffer i blodet.
� K yr som er for feite ved kalving

har ofte appetittsvikt.

Fôring for å forbygge melkefeber

og ketose er derfor viktig også for å

unngå løpedreining. 

Normalt dannes en del karbondi-

oksid i løpen. Denne gassen blir

drevet ut av løpen og inn i vomma

ved sammentrekninger i løpen. Hos

kyr som utvikler løpedreining er

disse sammentrekningene reduser-

te. En årsak til det er det nedsatte

kalsiuminnholdet i blodet hos kyr

rundt kalving. Selv en svak reduk-

sjon i kalsiuminnholdet, langt unna

å gi melkefeber, reduserer hyppig-

heten og styrken av sammentrek-

ningene i både løpen og i vomma. 

Sammentrekningene som sørger

for å holde løpen fri for gass, blir

også sterkt hemmet dersom det

kommer mye flyktige fettsyrer fra

vomma over i løpen. Normalt blir

syrene absorbert gjennom vomveg-

gen, men uheldige fôringsforhold,

først og fremst for lite fiber, kan øke

passasjen av syrer til løpen.

S ørg for nok fiber

K yr har vanligvis dårlig appetitt i

tida før kalving, samtidig som

kraftfôrmengda må trappes opp

fram mot kalvinga. Dersom rasjo-

nen inneholder lite fiber med struk-

turvirkning, kan det lett øke passa-

sjen av syrer til løpen. Dette fordi

fibermatta som vanligvis flyter på

toppen av vomvæska blir for tynn.
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Unngå   løpedr



Fibermatta er viktig fordi den fang-

er opp kraftfôrpartikler som gjærer

og dermed produserer gass, men

også fordi den stimulerer drøvtyg-

ginga og dermed spyttproduksjo-

nen, som nøytraliserer syrene i

vomma. Det må være nok fiber i ra-

sjonen, helst 3 5 – 4 0  prosent NDF,

og fiberen må ikke være for fint for-

delt.

K raftfôr stimulerer utviklingen

av papillene på vomveggen, slik at

den er bedre i stand til å absorbere

syrene som blir produsert. Det er

derfor viktig å begynne å gi kua

kraftfôr fra tre-fire uker før venta

kalving. Denne forberedelsesfô-

ringa vil også bygge opp bakterie-

stammer som kan utnytte melkesy-

re i vomma. På denne måten reduse-

res passasjen av syrer fra vomma,

og dermed opphopinga av gass i

løpen.

Foreby gg ketose 

og melkefeber

For å unngå ketose er det viktig å

unngå at kyrne blir feite i slutten av

laktasjonen og i tørrperioden, fordi

feite kyr har spesielt dårlig appetitt

rundt kalving. Feite kyr er også

spesielt utsatt for løpedreining.

B åde direkte gjennom dårlig appe-

titt, og fordi kyr som har ketose lett

også får løpedreining. I buskaper

der ketose er et problem bør man

bruke et diettfôr mot denne syk-

dommen. Melkefeber og lavt kalsi-

uminnhold i blodet rundt kalving

kan forebygges ved bruk av et til-

skuddsfôr som reduserer kation-

anion-differansen. �
2 9

H øyt fô ropptak og nok fiber i rasjonen er 

noe av nøkkelen til å unngå løpedreining i besetningen.

å   løpedreining

� N ok fiber 
i fôrrasjonen er
forebyggende
mot løpedrei-
ning.
Foto: Solveig
Goplen



vor kommer egentlig fordelene ved

krysse raser fra?  heter overskrif-

ten i en artikkel i det britiske fagtid-

skriftet Dairy Farmers sin siste ut-

gave. I artikkelen er både NRF-kyr

og Tor Arne Sletmoen fra Geno Glo-

bal AS avbildet. K yrne endog på

forsiden av bladet. Fordelene med å

krysse NRF inn i Holsteinbeset-

ningene er klart og tydelig presen-

tert. Det samme er det nøyaktige og

gode avlsarbeidet som skjer i Norge.  

I Storbritannia er Holstein den

store rasen med 8 0 – 9 0  prosent av

markedet. Men bøndene er ikke for-

nøyd med hva Holstein presterer

når det gjelder fruktbarhet, helse

samt fett og proteinprosent . Det er

her de ser NRF-sæd som en løsning.

Det har bøndene og landbrukspres-

sen nå oppdaget. I et forsøk i C ali-

fornia har NRF-krysninger gjort

suksess. Nye forsøk i andre land er

på gang. 

I britisk media

–  NRF har fått mye presseomtale i

britiske fagtidskrifter det siste

halve året. For et år siden visste få

britiske bønder om denne rasen. I

dag vet alle hva NRF er og stadig

flere vurderer å bruke NRF-sæd i

sin besetning, forteller direktør

Jason K ean i det c anadiske selska-

pet Semex til B uskap. Semex er ver-

dens største avlsselskap represen-

tert i hele 8 5  land. De har samar-

beidsavtale med Geno Global om

salg av NRF-sæd i utlandet. Sat-

singen på NRF skjer nå særlig i

Storbritannia/ Irland samt i U SA. 

–  Men også i Holland og Italia er vi

i gang, opplyser Tor Arne Slet-

moen. Han har selv nettopp vært en

tur i Portugal med tanke på salg. 

–  V i jobber i tillegg med B rasil og

Mexic o, forteller Sletmoen. Men det

er Storbritania/ Irland som er varme

akkurat nå. 

–  B øndene er på kostnadsjakt og

bruk av NRF-sæd kan gi lavere

kostnader i besetningen i tillegg til

at protein og fettprosent blir høy-

ere, sier Jason K ean. Han jobber

selv med det britiske markedet

mens kollega W illie Tait kjenner

det irske markedet og har tro på

NRF-sæd også der. 
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N RF  inntar

S torbritannia

� Standen til Semex  på skotske R oyal 
H ighland Show  i slutten av juni. 
D ette er den store husdyrmssa i Stor-
britannia besøkt av omlag 1 5 0  0 0 0 . 
Til venstre J ason K ean i samtale med 
den nord- irske bonden R edgy A lcon.
A lcon spør nettopp om han bør 
bruke N R F- sæ d i sin besetning.



« N orstein»  øker 

–  NRF-sæd tar fem prosent av det

britiske storfesædmarkedet i løpet

av noen år, tror Jason K ean. K an-

skje det også blir mer. Han er veldig

optimistisk på vegne av NRF og

forteller om stor pågang fra bønder

som vil prate om denne rasen på

Royal Highland Show  ( mer om

denne messa i neste utgave av B u-

skap) . I Storbritannia finnes det om

lag to millioner kyr. Tar vi også

med Irland er markedet tre millio-

ner kyr. Fem prosent av dette betyr

1 5 0  0 0 0  kyr eller omtrent det dob-

belte i antall sæddoser. Hvis NRF

samtidig tar et par prosent av mar-

kedet i U SA betyr det at det snart

selges flere doser NRF i utlandet

enn i Norge. På de britiske øyer har

for øvrig krysningen NRF-Holstein

fått navnet « Norstein» . I resten av

verden bruker  Semex og Geno

Global AS betegnelsen Tw oPlus på

dette krysningskonseptet. 

–  En dobling av salget av NRF-

doser er ikke noe problem i forhold

til produksjon og logistikk, men vi

har et øye på at vi har kapasitet

hvis/ når dette plutselig tar av, kom-

menterer Sletmoen.

N RF i forsøk

Noe av bakgrunn for presseomtalen

og at NRF-sæd nå er « hot» , er 

forsøkene i C alifornia. Der har

Holstein blitt krysset med sju ulike

raser i et forsøk. K rysningen med

NRF og svensk SRB  kom veldig 

bra ut. B lant annet ble det sju pro-

sent mer fett og protein i melka.

Dette er tall bonden legger merke 

til og som betyr kroner i lomma-

boka. 

I Irland er det et stort forsøk i

gang med tre puljer dyr. Her blir

reinrasa NRF sammenlignet med

reinrasa Holstein og en gruppe med

krysning av Holstein og NRF. Nå

har Irland en mer ekstensiv melke-

produksjon enn det som er vanlig

ellers i Europa. Det vil si mest vår-

bære kyr og kua henter selv meste-

parten av fôret fra beiter. Men NRF-

krysninger kan trolig ha fordeler

både i intensive og mer ekstensive

driftsmåter. 

En landbruksskole i W ales har

for øvrig sitt eget forsøk med drifts-

opplegg/ raser. Her blir Holstein

sammenlignet med krysninger av

Holstein/ Jersey og NRF i ulike

driftsopplegg. NRF-sæd fra 5 6 4 6

Heigre og 5 5 2 2  Svarstad er tatt inn

som en direkte følge de amerikan-

ske forsøkene og omtalen NRF har

hatt i media. �
3 1

1 000 år etter at 

vikingene herjet på de 

britiske øyer og etterlot 

sine gener i befolkningen 

skyller en ny norsk 

bølge over øyene i vest. 

N å med N RF -gener.

� Tor A rne Sletmoen
og Geno Global ser
ut til å ha lykkes
med eksportsats-
ingen.

� –  N R F kan ta en 
stor markedsandel 
i Storbritannia,  
sier J asen K ean 
i Semex . 
H an tror fem 
prosent i løpet av 
noen år er et 
realistisk mål.



Tabell 1. E ksempel på energi-og proteinverd ier i fô rmid ler bestemt med  en 
stand ard rasj on i N orFor P lan beståend e av 5 0  prosent kraftfô r og et fô ropptak 
på 2 0  kg tø rrstoff/ d ag. For sammenligning er d et også vist energiverd ier 
uttrykt i fô renhet mj ø lk ( FE m) .

Energiverdi, Proteinverdi, 
per kg tørrstoff g per kg tørrstoff

Fôrmiddel MJ FEm1 AATp PBV p

Bygg 7,29 1,06 109 –32

H avre 6,31 0,91 86 –18

H vete 7,77 1,13 115 –29

Erter 8,29 1,20 110 57

Rapsfrø 11,31 1,64 89 68

S oyamjøl 8,22 1,19 198 257

G rassurfôr, tidlig høsta 6,26 0,91 86 45

G rassurfôr, seint høsta 4,85 0,70 75 2

1 Beregna etter N orFor Plan, men uttrykt i FEm

B uskap nr 4 / 2 0 0 5  beskrev vi hvor-

dan omsettinga og fordøyeligheten

av fôret skjer i NorFor Plan. Omset-

tinga i ulike deler av fordøyelseska-

nalen danner grunnlaget for be-

stemmelsen av fôrets energi- og

proteinverdi og det vil vi omtale

nærmere i artikkel nummer 5  om

NorFor Plan. 

V ariabel energi-  og 

proteinverdi

Fôrrasjonens totalfordøyelighet av

karbohydrater ( sukker, stivelse og

NDF) , protein og fett danner grunn-

laget for beregning av fôrasjonens

energiverdi. I NorFor Plan er fôrets

fordøyelighet avhengig av fôropp-

taket. Generelt vil et økt opptak re-

dusere fôrets oppholdstid i vomma

( økt passasjehastighet)  og dermed

redusere fordøyeligheten fordi vom-

mikrobene får mindre tid til å bryte

ned fôret. Eksempel på hvordan fôr-

opptaket påvirker en fôrrasjons

energiverdi og AATp-verdi er vist i

henholdsvis Figur 1  og 2 . For å for-

enkle fremstillingen er fôrrasjonens

sammensetting holdt konstant ( 6 0

prosent grovfôr og 4 0  prosent kraft-

fôr) . I figurene er det også lagt inn

en sammenligning med dagens sys-

tem. Mens dagens system gir en

konstant NEL-verdi ( Netto Energi

Laktasjon)  på 6 ,7  MJ ( 0 ,9 7  FEm)  per

kg tørrstoff vil energiverdien av

fôrrasjonen bestemt i NorFor Plan

reduseres fra 7 ,1  MJ NEL ved 1 ,5  x

vedlikehold til 6 ,2  MJ ved et fôropp-

tak tilsvarende 5  ganger vedlike-

hold ( 4 5  kg mjølk) . Det betyr at fôr-

rasjonens energiverdi i dette inter-

vallet synker med om lag 1 3

prosent. Denne effekten har vi også

tatt hensyn til i dagens FEm-sys-

tem ved å øke energibehovet med

økt mjølkeytelse, men denne kor-

reksjonen er svakere ( om lag 7  pro-

sent)  enn det som ligger i NorFor

Plan. Det innebærer at vi får et

skjerpa energikrav med økt ytelse

ved overgang til NorFor Plan. Fôr-

rasjonen brukt i dette eksemplet gir

etter dagens system et konstant

AAT innhold på 9 4  gram/ kilo TS,

mens etter NorFor Plan stiger

AATp fra 7 8  til 1 0 9  gram/ kilo TS

når fôropptaket øker fra 7 ,5  til 2 7 ,5

kg TS/ dag. Det betyr at AATp inn-

holdet øker med c a 4 0  prosent. Å r-

saken til at AAT-verdien øker, på

tross av at vomfordøyeligheten av

fôret går ned med økende fôrnivå,

er at effektiviteten i den mikrobielle

proteinsyntesen øker. Det skyldes

at en mindre andel av energien til-

gjengelig for vommikrobene benyt-

tes til vedlikehold, men heller kan

brukes til vekst og produksjon av

mikrobeprotein. Selv om AAT-ver-

dien øker med økt fôropptak betyr

ikke det en automatisk høyere mjøl-

keproteinproduksjon. U tnyttelsen

av AAT til mjølkeproteinproduk-

sjon avtar med økt AAT/ NEL. Det

betyr at det er viktig å finne den

riktige balanse mellom AAT og

NEL for å oppnå en høy mjølkepro-

teinproduksjon. Dette tar vi hensyn

til ved balansering av fôrrasjoner i

NorFor Plan. 

S ammensetning 

på virker fôrverdi

Som nevnt i innledningen vil fôrra-

sjonens sammensetning også påvir-

ke fôrverdien. Det er først og fremst

forholdet mellom lettfordøyelige

karbohydrater ( sukker +  stivelse)

og NDF som påvirker denne effek-

ten fordi forholdet har innvirkning
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I  N orF ô r P lan bestemmes en relle fô rverdi,  mens

dagens system benytter standardverdier. D et enkelte

fô rmiddels energi- og proteinverdi vil ikke væ re fast,

men variere med fô rrasjonens størrelse og kjemiske

sammensetning.

F ô rets energi- 

og proteinverdi



på nedbrytinga av fôret i vomma og

den mikrobielle proteinsyntesen.

V ed økt andel kraftfôr i en fôrrasjon

vil innholdet av stivelse vanligvis

øke mens innholdet av NDF vil gå

ned. Hvordan dette påvirker AAT-

verdien i en fôrrasjon er illustrert i

Figur 3 . For å sammenligne dagens

system og NorFor plan er det brukt

relative verdier, og AAT-verdien

ved en kraftfôrprosent på 1 5  er satt

til 1 0 0  prosent. I dagens AAT/ PB V

system er det en konstant økning i

fôrrasjonens AAT-verdi, med 0 ,5

prosent for hver økning i kraftfôr-

prosent, mens i NorFor Plan er det

en krumlinjet sammenheng. Det

betyr at den relative økningen i fôr-

rasjonens AAT-verdi avtar med økt

kraftfôrandel. 

P risforholdet 

mellom 

kraftfôrrå varer

Eksempelvis vil AAT-verdien stige

med 1 ,2  prosent når kraftfôrprosen-

ten øker fra 4 0  til 4 5  prosent, mens 

3 3

Dette er nr 5 
i en artikkelserie om 
N orFor 

Figur 2. E ffekt av fô ropptak på fô rasj onens A A T -verd i bestemt etter
N orFor P lan og d agens system.

Figur 3 . E ffekt av kraftfô rprosent på d en relative A A T  verd ien
bestemt etter N orFor P lan og d agens A A T / P B V  system. 1 5  prosent
kraftfô r er satt til 1 0 0  prosent.

Figur 4 . R elative energi- ( N E L )  og proteinverd ier ( A A T )  i kraftfô rmid ler i forhold  til d agens
fô rvurd eringssystemer og bygg i N orFor P lan.

Fra fôrenheter til megajoule
Et resultat av et felles nordisk fôrvurderingssystem er at vi skifter måleenhet for
energi, fra fôrenheter til magajoule ( MJ ) . Fôrets energiinnhold skal fortsatt be-
stemmes som netto-energi laktasjon ( N EL) , men målenheten blir i MJ . I S verige
bestemmes energiverdien i dag som omsettelig energi uttrykt i MJ , mens i Dan-
mark har en brukt den skandinaviske fôrenheten, som ikke er den samme fôren-
heten som i N orge og Island. Det betyr at alle landene involvert i N orFor samar-
beidet får en ny energienhet å forholde seg til, enten som en ny måleenhet
( N orge, Island og Danmark)  eller som en ny energiverdi ( S verige og Danmark) .
For N orge og Island betyr det at 1 FEm ( fôrenhet mjølk)  tilsvarer 6,9 MJ.  For
protein vil vi fortsatt benytte begrepene AAT ( Aminosyrer Absorbert i Tynntar-
men)  og PBV  ( Protein Balansen i V om) , men for å vise at det gjelder N orFor Plan
vil vi bruke AATp og PBV p, hvor p står for plan. S om i dagens system er det AAT
fra mikrobeprotein og fra fôrprotein som passerer ut av vomma som bestemmer
fôrets proteinverdi, men måten disse to variablene beregnes er forskjellig i N or-
For Plan og dagens AAT/PBV  system.
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Figur 1. E ffekt av fô ropptak på fô rasj onens energiverd i bestemt etter
N orFor P lan og d agens system.
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i dagens system vil tilsvarende øk-

ning være på 2 ,5  prosent. 

Eksemplene i Figur 1 -3  viser

hvor forskjellig NorFor Plan og

dagens systemer vurderer energi-

og proteinverdien av fôret. Et inter-

essant og viktig spørsmål er om

NorFor Plan også påvirker det rela-

tive forholdet i fôrverdi mellom fôr-

midlene. Hvis så er tilfelle betyr det

at vi får en annen rangering enn det

vi har i dag, noe som blant annet vil

kunne påvirke prisforholdet mel-

lom for eksempel ulike kraftfôrrå-

varer. I og med at fôrrasjonens stør-

relse og sammensetting påvirker

fôrverdien er det vanskelig å gjøre

slike sammenligninger. En mulig-

het er imidlertid å definere en stan-

dardrasjon for så å beregne fôrver-

dien av hvert enkelt fôrmidel ut fra

den definerte standardsituasjonen.

NorFor har definert to slike stan-

dardrasjoner. De har enten 8  eller 2 0

kg tørrstoffopptak og inneholder 5 0

prosent kraftfôr. I tillegg er det satt

krav til fôrrasjonens innhold av rå-

protein, stivelse og NDF. 

En sammenligning av NEL,

AATp og PB V p ved en standard-

rasjon på 2 0  kg tørrstoff er vist i

Tabell 1 . 

Generelt vil fôrmidlenes energi-

verdi i Tabell 1  være lavere enn i da-

gens system fordi de er beregnet

ved et fôropptak på 2 0  kg tørrstoff

( se denne effekten også i Figur 1 ) .

V ed et fôropptak på 8  kg TS blir

energiverdien i NorFor Plan høyere

og AAT-verdien lavere enn ved 2 0

kg TS. Etter dagens system har

bygg en FEm verdi på 1 ,1 5 , mens i

NorFor Plan er energiinnholdet ved

2 0  kg TS redusert til 1 ,0 6  FEm per

kg tørrstoff. En interessant sam-

menligning for kraftfôrmidlene er å

se på de relative verdiene i forhold

til bygg og dagens fôrvurderingssy-

stemer ( Figur 4 ) . NorFor Plan gir en

relativ nedskriving av energiverdi-

en for havre og rapsfrø, mens det

vil føre til en oppskriving for hvete,

erter og soyamjøl. For AAT-verdien

vil havre og rapsfrø få en oppvurde-

ring i forhold til bygg, mens erter

og soyamjøl vil få en nedskriving.

For hvete vil det være uforandret.

For grovfôr vil NorFor Plan sam-

menlignet med dagens system skri-

ve ned både energi- og AAT-verdien

på seint høsta gras, mens for tidlig

høsta vil det bli en oppvurdering.

Det innebærer at man i NorFor Plan

vil få enda mer igjen for å ha et godt

grovfôr ved beregning og balanse-

ring av fôrrasjoner. B eregninger

tyder på at vi i dag overvurderer

fôrverdien av dårlig grovfôr og

undervurderer verdien av godt

grovfôr. 

S tørre variasjon 

i næ ringsverdi

I denne artikkelen har vi fokusert

på hvordan fôrets energi- og pro-

teinverdi bestemmes i NorFor Plan,

og det er gitt eksempler på faktorer

som er med på å bestemme fôr-

rasjonens næringsverdi. Innføring

av NorFor Plan vil gi større varia-

sjon i fôrets næringsverdi først og

fremst på grunn av at både fôrra-

sjonens størrelse og sammensetting

påvirker fôrverdien. V ed å ta hen-

syn til disse og flere ernæringsrela-

terte forhold vil vi oppnå mer reelle

fôrverdier og det gir muligheter for

en mer nøyaktig og bedre fôrplan-

legging. I NorFor Plan inngår også

et system for beregning av fôropp-

tak. I neste artikkel vil vi gi en nær-

mere beskrivelse av opptakssyste-

met. �
3 4

F ô rets energi...

Fortsetter fra foreg. side

� B ygg vil få en lavere enerigverdi i N orFor P lan. I forhold till bygg vil
havre og rapsfrø få lavere energiverdi,  mens hvete,  erter og soyamjøl vil
få høyere. Foto: Solveig Goplen.
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rødrene K jetil og Jens W old tok i 

mot prisen under Gladmatfestiva-

len i Stavanger 2 8 . juli. De eier og

driver W old Samdrift på Hemme-

stad, B orkenes i Troms. Dagrospri-

sen går til personer som viser stort

engasjement for dyrevelferd i stor-

feholdet. Mer enn 1 0 0  kandidater

fra hele landet var denne gang til

vurdering.

B rødrene forteller at de nærmest

er sjokkert over en slik anerkjen-

nelse. Rundt om i landet finnes det

utrolig mange dyktige bønder som

setter dyrevelferd i fokus. Riktig-

nok medgir de at de har tenkt mye

på velferd for både dyr og mennes-

ker i byggeprosessen av det nye fjø-

set som var innflyttingsklart sist

høst. 

G jesteboka

Når en blar i gjesteboka  til familien

W old, vet en at en har kommet til

noen ordenlige ja-mennesker. Her er

noen utdrag:  –  « Takk for at vi fikk

se bygget en sen lørdagskveld» !  –

« Gratulerer med praktbygget» !  –

« Gutter fikk hakeslipp» !  –  « Har

vært her for å hente inspirasjon

etter tragisk fjøsbrann» !  

Alt i alt viser gjesteboka at det i

løpet av tre kvart år har vært fem

fjøsmøter i tillegg til at flere skoler

har vært på besøk og mange,

mange enkeltpersoner. Nå planleg-

ges det Å pen Gård slik at folk uten-

for næringa også skal få se hvordan

fjøset fungerer. 

–  Nå synes jeg at det er viktig at

folk utenom næringa får se fjøset,

sier Jens W old.

D et lille ekstra

U tenfor fjøset blomstrer sommer-

blomstrene villig. En liten gruppe

hagemøbler inviterer til å sette seg

ned for å slå av en prat. I personal-

rommet er det glassbord og fire

svarte stoler med høy rygg. Den ene

av brødrene som tar i mot er kledd i

svart. Han byr på kaffe og praten

går lett. Han forteller om en lang og

omfattende prosess som har resul-

tert i det flotte fjøset på 1 0 0 0  kva-

dratmeter. De har valgt løsninger

der dyrevelferd står i fokus. De har

lagt vekt på at det slippes inn mye

naturlig lys. I tillegg er det sju gass-

lamper som gir 4 0 0  w att hver. Fjø-

set rommer nå 4 0  kyr, totalt er det

plass til 1 2 0  dyr. Fjøset har robot.

Først var det planlagt med mjølke-

grav, men etter hvert fant de et

firma som kunne levere robot til

Nord-Norge. B rødrene har ønske

om å øke produksjonsomfanget

noe. I 2 0 0 6  blir kvota på 2 2 7 0 0 0

liter. De disponerer 4 0 0  dekar inklu-

dert leiejorda. Nå planlegger de

nydyrking på 1 0 0  dekar. Graset

høstes to ganger, målet er topp

grovfôrkvalitet. De tilstreber stort

fôropptak på beite. I sommer tilde-

les 7 5  prosent av kraftfôret i robo-

ten. Dermed lokkes kyrne inn fra

beite. Likevel opplever de nå at an-

tall mjølkinger er litt redusert, men

at de fleste er innom mer enn to

ganger i døgnet.

–  En digresjon er at nesten alle

kyrne er innom roboten mellom ett

og fire om natta. I tillegg ligger nes-

ten alle kyrne inne på formiddagen.

Det ser ut som de foretrekker ma-

drasser framfor grasbakke, fortel-

ler Jens.

K alvinga foregår i sjukebinge eller

seleksjonsbinge. For sikkerheten

har de i enden av skrapearealet sør-

get for at åpningen er så trang at en

B
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V inneren er…

� D en sjuende D agrosprisen ble delt ut under Gladmatfestivalen i 
Stavanger. C harles Tjessem ( til venstre)  overrakte prisen til K jetil ( i midten)
og J ens W old ( til høyre)  på vegne av D agrosprisens landsjury. 
Foto: Sveinn Gudmundsson



kalv ikke kan forsvinne med

møkka. Skrapa går hver tredje time.

Oksene har liggebåser og kan låses

i fanghekken mens det skrapes.

–  Fjøset har blitt en flott arbeids-

plass, der vi trives. Det betyr at ar-

beidet er mye lettere fysisk. Tida i

fjøset går med til fôring, skraping,

klapping og ettersyn. Det er som et

eventyr. V i har aktivitetsmåler, men

bruker den ikke. Når vi går blant

dyra oppdager vi brunst uten bruk

av teknikk. C elletallet ligger nå på

4 0 0 0 0 . De sist månedene før inn-

flytting hadde vi rundt 2 5 0 0 0 0 , for-

teller Jens.

Finansieringa av bygget er gjort

på følgende måte:  4 6 0 0 0 0  kroner i

tilskudd fra Innovasjon Norge, for-

uten 1  million i rentefritt lån. I til-

legg har de tatt opp 3 ,3  millioner i

vanlig lån. Totalt kom bygget på 6

millioner kroner. Grunnarbeidet ble

utført av lokal arbeidskraft, admi-

nisert av brødrene W old. Linton tok

på seg å sette opp bygget, noe brød-

rene er svært godt fornøyd med.

Det fungerte utmerket. 

G od respons på  fôringa

I båsfjøset lå ytelsen i overkant av

8 0 0 0  kilo. Erfaringene så langt til-

sier at ytelsen er i ferd med å øke.

Det at de fleste kyrne mjølkes tre

ganger i døgnet ser ut til å virke po-

sitivt. Taket på kraftfôr er satt på

1 4  kilo. De bruker Elite fra FK . Det

brukes ensileringsmiddel i alle

rundballene. De ballene som skal

lagres lengst pakkes med åtte lag

plast. I tillegg brukes silo fra silo-

kum. Slik det ser ut nå mener Jens

W old at det er proteinprosenten

som er den største utfordringa. Den

ser ut til å ligge noe lavere enn i det

gamle båsfjøset.

–  Dette må vi ta tak i. B etalinga

for tørrstoffinnhold i mjølk betyr

mye for mjølkeprisen, sier Jens.

Dette viser at det tross alt ikke er

mulig å leve av priser og aner-

kjennelse, selv om det er utrolig

moro og gir hverdagen et skikke-

lig løft. �
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D agrosprisen er delt 

ut for sjuende gang. 

E ndelig gikk prisen 

til N ord-N orge.

D agrosprisvinnere 1 9 9 1 – 2 0 0 5

1990/1991: Monica og Bjørn Lysvand, Leksvik, N ord-Trøndelag ( melke- 
og kjøttproduksjon) .

1992/1993: Ann Kristin og O dd W øyen, V estfold ( melke- og kjøttproduksjon 
+  ammekuproduksjon) .

1994/1995:  O tto H ellan, S teinkjer, N ord-Trøndelag ( dyretransportør) .
1996/1997: Tore og H alldis O hnstad, Aurland, S ogn og Fjordane ( melke- 

og kjøttproduksjon) .
1999/2000: Isabelle S cherrer og Rune N ørstegård, Lesja, O ppland ( melke- 

og kjøttproduksjon) .
2002/2003: Kristian og Petter S imonsen, H emnes, Akershus ( ammeku-

produksjon) .
2004/2005: Kjetil og J ens W old, Borkenes, Troms ( melke- og kjøttproduksjon) .

� B rødrene W old,  H emmestad 
på B orkenes i Troms har satset 
på egen arbeidsplass. D e er 
overrasket over all interesse og
anerkjennelse de har møtt.
Foto: Solveig Goplen
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G EN O  hovedkontor
2326 H AMAR
Besøksadresse:
H olsetgata 22
Tlf.: 62 52 06 00
Faks: 62 52 06 10
E-post:  geno@ geno.no

R E G I O N A N S V A R L I G E :

N ord:
Per G illund, 
tlf. 95 28 92 93

M idt:
Per N ordland, 
tlf. 95 24 83 73

V est:
H ans W illy Tuft, 
tlf. 95 13 25 70

Sør:
Tjerand Lunde, 
tlf. 93 06 80 00

Ø st:
H ans S torlien, 
tlf. 95 17 40 47

w w w .geno.no 
–  for deg som vil væ re
oppdatert!

informerer...

MARKEDS SPALTEN

Redigert av Marie S tensli S kaare

G enos hovedkontor 
på  plass i B iohuset
Mandag 22. august var de ansatte ved G enos hovedkon-
tor på plass i det nye BioH us as i H amar sentrum. Både
telefonnummeret ( 62 52 06 00)  og postadressen til G eno
( 2326 H amar)  er som før. 

N y  bes ø k s ad res s e er H o ls et gat a 22. 
På w w w .geno.no finner du omtale av vårt nye hoved-

kontor og kart med veibeskrivelse.
S kal du ha tak i oss, ring hovednummeret til G eno så

blir du satt videre derfra.

V enteokser og avlsplan
Fra og med i høst vil de første venteoksene bli tatt i
bruk som eliteokser. V ed granskinga i august fikk
både levende okser ( venteokser)  og okser med kun
frossensæ dlager sin første gransking. 

L ev en d e elit eo k s er vil ikke ha et sæ dlager slik vi
er vant med fra gammelt system. I snitt regner vi med
at det vil ta om lag fem måneder fra en okse pekes ut
som potensiell eliteokse til vi har et tilstrekkelig sæ d-
lager for utsending. H er kan det væ re variasjon mel-
lom okser. V i kan også komme i den situasjonen at
gode okser er blitt slaktet på grunn av skader eller
sjukdom. 

L o v en d e o k s er blir satt i sæ dproduksjon på
grunnlag av foreløpige resultater. Dette betyr at lov-
ende okser som i mai-granskinga hadde relativt
mange døtre, men ikke mange nok til å ha en offisi-
ell gransking, allerede er satt i karantene og sæ d-
produksjon. 

D ette får fø lgend e konsekvenser for utsend ing av
eliteoksesæ d  og utkj ø ring av avlsplan:
• Umiddelbart etter hver gransking legges det ut ny

oksefil som ikke inneholder nye okser, men kun
oppdaterte avlsverdier på de gamle. I besetninger
som har fått satt opp avlsplan etter foregående
gransking, forventer vi ikke at det kjøres ut ny
avlsplan på dette stadiet.

• S æ d av nye eliteokser blir sendt ut om lag 6–9
uker etter gransking, det vil si i o k t o ber, j an uar,
ap ril og j uli. I de områdene som får ny sæ d først,
vil den væ re ute i dunkene ca. midt i måneden. I
løpet av tre uker skal alle områder ha fått ny eli-
teoksesæ d.

• På første virkedag i oktober, januar, april og juli
vil vi legge ut ny oksefil med de nye eliteoksene til
Avl i buskapen.

• Avlsplankvartalene vil på denne måten bli for-
skjøvet med ca. en måned i forhold til det vi har
gjort siste året.

� Genos hovedkontor er flyttet til B iohuset i
H amar sentrum. Foto: M ari B jørke

S eleksjonlinjer for høy  avdrå tt
og lav mastittfrekvens i N RF
( høy -  og frisklinja)
H ensikten med dette forsøket er å studere effekten av å
bruke seminokser som er ensidig utvalgt for melk eller
mastittresistens i N RF. De involverte besetingene bruker
okser som har svæ rt høy indeks for melk i høylinja og

Rekesmak
Under visse fôringsregimer kan bæ rere av rekesmak-gen-
et i dobbel dose gi kukalver som er mer disponert for å
produsere melk som havner i kategorien besk smak. Dette
utgjør imidlertid en meget liten andel av melka og er av
Tine ikke ansett for å væ re noe problem. 

Fordi vi har hatt spørsmål om dokumentasjon på dette i
noen eksportmarkeder, har vi som en begynnelse testet 21
N RF-okser. N å viser resultatene fra testen at ingen av de
testa N RF-oksene har genet i dobbel dose. Av de 21 testa
er 16 fri, mens fem er bæ rere. De som er bæ rere brukes
på normal måte, men når vi starter rekruttering etter
disse, vil kun sønner som er fri tas inn i avlen. 

V i starter nå med prøvetaking av oksekalvene på Ø yer.
Testen utføres av et nederlandsk firma som mottar prøver
fra oksene. Det kommer en egen artikkel om dette i neste
nummer av Buskap.

svæ rt høy indeks for mastittresistens i frisklinja. Forsøket
ble startet i 1989. 

Resultatene viser at ensidig utvelgelse for melk vil gi dyr
som har dårligere motstandskraft mot mastitt, mens en-
sidig seleksjon av okser med svæ rt høy mastittindeks vil gi
en rask og kraftig nedgang i mastittfrekvensen. G eno
planlegger å studere virkningen av den aktuelle selek-
sjonen også på andre egenskaper i avlsarbeidet. 

S eleksjonsforsøket vil fortsette. G eno er svæ rt takknem-
lig for innsatsen fra de ni besetningene som deltar. Disse
er J ønsberg landbruksskole, Mæ re landbruksskole, G jer-
mundnes videregående skole, Ø ksnevad videregående
skole, Åna kretsfengsel, V alle videregående skole avd.
Prestæ ter, Kalnes videregående skole, Buskerud videre-
gående skole og S enter for husdyrforsøk, UMB ( tidligere
N LH ) .

Representanter for de ni besetningene deltok 17. au-
gust på et informasjonsmøte om seleksjonsforsøket.
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S trømmatte/ felå s
Anne-Marie Stormoen fra Aldal har sendt oss bilde og be-

skrivelse av ei selvlagd strømmatte. Hun forteller at de har

denne strømmatta liggende på setervegen hele sommeren.

–  To utslitte « tunge»  gummimatter ble brukt, skriver

Anne-Marie i brevet. Disse festes sammen med ståltråd, men

den må ikke komme i kontakt med nettingen oppå for da går

strømmen til jorda. V i har brukt stiv, småmasket minkbur-

netting, med ny, bred strømtråd smøyd opp og ned på net-

tingen i flere rader. Flere rader er for at kua skal « sjå»  at det

er strøm der. Nettingen festes med små kramper ( må ikke gå

gjennom matta og ned i vegen)  og en remse av gummimatte

i hver ende på matta ( festes med skruer) . Den ene enden av

strømtråden festes så til strømapparatet i vegkanten. V ed

siden av strømmatta lages ei bred grind slik at folk og dyr

kan passere. Den bør helst være 2 ,5  meter bred. Strømtråden

trekkes opp et godt stykke på hver side, denne kan være

med eller uten strøm. Strømmatta legges på oversiktlig sted

med varselskilt litt før. Reflekser på sidestolper slik at trafi-

kantene ser « noe»  i mørket. Den ligger roligst på flat veg og

kan festes på fire spiker i hver ende. Strømmatta vil også

være fin å bruke på setervangen der for eksempel mjølke-

bilen må innafor gjerdet for å tømme mjølketanken, avslut-

ter Anne-Marie Stormoen.

V i takker for tipset og mottar gjerne flere tips fra leserne om

småoppfinnelser og praktiske innretninger –  send brev eller

mail til buskap@ geno.no

Hva er en kalv?
I EU diskuteres for tiden definisjonen av kalvekjøtt. N oen EU-
land ønsker ikke at kalver som er over åtte måneder ved slak-
ting skal få betegnelsen kalv. Andre land ønsker at også eldre
dyr skal kunne gå under denne betegnelsen. For Danmark ville
en senking av aldersgrensen fra ti til åtte måneder redusere an-
tall kalveslakt i 2004 fra 70 000 til bare 3 000. Kommisjonen
ønsker nå å høre forbrukernes mening og gjennomfører en
spørreundersøkelse på internett. N år resultatene fra undersø-
kelsen foreligger vil Kommisjonen gjennomføre en drøfting før
det fattes et vedtak om hvor gammel kalven er når den ikke
lenger kan kalles kalv.

D ansk K væ g –  6 / 2 0 0 5
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Avd. H edmark, tlf. 62 49 39 80 – Avd. V estfold, tlf. 915 36 899

www.futurehaller.no

Flyttbar hall velegnet 
til mange forskjellige formål

Benyttes til f.eks. lé skur for dyr, garasje o.l. 
H allen er solid utført av rørbuer, på stor bunnramme, 

og er bekledd med stålplater. 
Flytting kan skje med alminnelig frontlaster på traktor. 

Leveres prefabrikert som byggesett.

S TØ R R E L S E P R I S

5 m bred, 6 m lang, 3,25 m høy kr 19.700,– eks. mva.

10 m bred, 21m lang, 4,5 m høy kr 120.000,– eks, mva.

L everes også i 8 ,  1 2  og 1 4  m bred d e –  lengd e etter ø nske.

Future Rundbuehaller 
Norge DA

Future Rundbuehaller 
Norge DA

Cabe kratt- og beitepusser 
M A R K E D E T S  K R A FT I G S T E

B e o m  p ris !



egionansvarlig Ø st i Geno, Hans 

Storlien, forteller at kundekla-

gene først og fremst går på at bon-

den er lite fornøyd med at han ikke

vet når insemineringa vil bli utført.

Ellers er det svært få klager. Like-

vel vil det være verd å sette fokus

på en del problemstillinger som kan

oppta den enkelte. 

Tilgjenglig sæ d

Primært skal alle norske eliteokser

være tilgjengelig i alle dunker. U ng-

oksene skal fordeles tilfeldig, og det

medfører at disse ikke vil være til-

gjenglig i alle områder. K ollete ung-

okser er mye etterspurt, men det vil

ikke være mulig å bruke bare kolle-

te ungokser. U ngoksene skal forde-

les mest mulig tilfeldig. Okser fra

gamle norske storferaser;  Jersey,

SRB , Holstein og norske kjøttfe-

okser skal det også finnes sæd av i

dunken.

–  Det som er viktig er at bonden

har en tett dialog med sin inseminør

for å si fra om spesielle ønsker. In-

seminøren vil mange ganger ha et

forholdsvis lite sædlager av disse

rasene. Per i dag er det altså ikke

slik at alle okser som står beskrevet

i oksekatalogen er i dunken til inse-

minøren. Det er rett og slett ikke

plass, sier Hans Storlien.

Hans Storlien poengterer at dia-

logen mellom inseminør, rådgiver

som setter opp avlsplan og bonden

som kunde er nøkkelen. Denne kon-

takten må pleies.

S pesialbestilling av sæ d

For å komplisere bildet ytterligere

er det mulig å bestille sæd fra flere

okser. Noen komplett oversikt over

hvilke okser som finnes er ikke til-

gjengelig for kunden per i dag. Den

som leter den finner, eller rettere

sagt den som spør får ofte kjøpt. I

grove trekk dreier det seg om okser

som er merket med spesialbestilling

i Geno sin oksekatalog og flere

kjøttfeokser, importerte eller norsk-

produserte av Hereford, Aberdeen

Angus, Simmental ( kjøtt eller

mjølk) , C harolais og Limousin. I til-

legg kan det bestilles sæd fra im-

portokser av raser som B londe

d` Aq uitaine, Gallow ay, Highland

C attle og Tiroler Grauvieh. Av

norske eliteokser som har vært

brukt finnes det også et lager. Det

går i hvert fall an å spørre. Dersom

du har en favoritt så ta kontakt.

Geno er også behjelpelig med pri-

vatimport av sæd. Prisnivået ligger

fra 2 7 0 0 – 7 0 0 0  kroner avhengig av

hvor sæden importeres fra. Prisen

er uavhengig av doseantall.

Sæd fra gamle mjølkekuraser og

importerte mjølkeraser skal også

spesialbestilles. Når det gjelder de

gamle mjølkekurasene kan kunden

ta kontakt med raselaget for den en-

kelte rase for å forhøre seg om aktu-

elle okser.

Per i dag spesialbestilles sæd 

fra sædlageret hos Geno på telefon 

6 2 5 7 4 8 1 5 . Det betales et gebyr på

2 5 0  kroner. For det gebyret kan

kunden bestille så mange doser

han/ hun ønsker. Dosene faktureres

fortløpende. Dosene oppbevares i

inseminørens sæddunk i inntil 1 8

måneder. 

–  I dag fungerer dette ganske bra.

Ordrebekreftelse sendes kunden, og

inseminøren kvitterer ut at han/ hun

har mottatt sæden. Det som er utfor-

dringa er at kunden bestiller sæden

tidlig nok. I verste fall kan det gå

fem uker fra sæden bestilles til den

er ute på sædruta. Inseminørene må

lage et system slik at sæden er til-

gjengelig for bonden den dagen

dosen skal brukes, sier Hans Storlien.

Orden i dunken 

Noen kunder klager over at insemi-

nøren ikke vet hvilke okser som er i

dunken. Dette er helt klart ei utfor-

dring. Med fire avkomsgranskinger

i året er det enda større krav til alle

ledd. Sjåførene på sædrutene jobber

kontinuerlig mot inseminørene for å

hjelpe dem med å ha rett sortiment

til enhver tid.

Ny utvikling av Geno sin w eb

kan åpne nye muligheter. En kan

tenke seg at en oversikt over sæd-

lageret i den enkelte dunk legges 

på w eb og gjøres tilgjengelig for

kundene i området. Oversikten opp-

dateres når inseminøren sender sin

rapport over brukte doser. Mulig-

hetene er mange og det åpnes 

nye muligheter for å imøtekomme

kunder som spør etter det lille

ekstra.

Tid for inseminering

I dag bestilles inseminering via

telefon, vakttelefon eller rett og

slett på SMS. U tviklinga går fort og

nye tekniske løsninger gjør dette

enklere både for bonde og insemi-

nør. Terskelen til å ta i bruk E-post,

SMS og så videre er forskjellig både

hos kunde og inseminør. 

–  Det som er klart er at kunden

må forholde seg til systemet de

lokale inseminører har, men det er

lov å påvirke til endring hvis du

mener det er behov for det. B estil-

ling av inseminering må skje innen
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H vert år inseminerer 1 200 inseminører for G eno. 

Å  forvente at alle bønder får den samme servic egraden

i insemineringsarbeidet er kanskje urealistisk. L ikevel 

er det helt klart målet fra G eno sin side.

F orvent god 

servic e



fastsatt klokkeslett slik at insemi-

nøren kan legge opp ei rasjonell rei-

serute. Noe som vi virkelig er opp-

tatt av å følge opp er at bonden får

en tilbakeringing om omtrentlig in-

semineringstidspunkt dersom han

ønsker det. I områder der semintek-

niker inseminerer vet kunden om-

trent når jobben blir utført, men

tidspunkt for når veterinæren skal

inseminere kan være vanskelig å

angi fordi sykebesøk må priorite-

res. Slik må det være, men kunden

må få beskjed, sier regionansvarlig

Hans Storlien.

D rektighetsundersøkelse

Mange bønder ønsker drektighets-

undersøkelse. Hans Storlien fortel-

ler at Geno etterstreber at semintek-

niker eller veterinær skal kunne ut-

føre dette etter seks uker. Prisen på

drektighetsundersøkelse vil variere

fordi det utføres av både teknikere

og veterinærer. V eterinærene kan

velge om de vil benytte egen faktu-

rering og prissetting eller om de vil

rapportere dette gjennom Geno til

en pris på 3 5  kroner per undersø-

kelse. Prisen forutsetter at drektig-

hetsundersøkelse skjer samtidig

med annet oppdrag i besetningen. 

Drektighetskontroll er fysisk

tungt arbeid slik at inseminørene

ikke ønsker for mange undersø-

kelser per dag. U ltralyd skal nå prø-

ves ut og kan bli en interessant og

morsom opplevelse for bonden som

får se « kalven» .

G ardsokse

2 0 0 4  viser at frekvensen av bruk av

gardsokse er svakt negativ. Semin-

oppslutningen har økt med 0 ,3  pro-

sent i forhold til 2 0 0 3 .

–  Servic e og oppfølging er avgjø-

rende. Derfor er rådgiver, inseminø-

rer, Geno-kontakter og produsent-

lag viktige støttespillere for å moti-

vere flere til å bruke semin. V idere

er det viktig å ta tak i besetninger

som har fruktbarhetsproblemer.

Dersom en ikke får kalv i dyra er

veien kort til gardsoksen. Å rings-

kviger på sommerbeite er helt klart

ei utfordring. Her må det til gode

praktiske løsninger for å lykkes

med semin, sier Hans Storlien.

U tvalget av tilgjenglige okser, moti-

vasjonen for å avle bedre dyr i gene-

rasjonene framover i tillegg til  fri-

heten til å velge rase og kombina-

sjon gjør at de fleste bønder velger

semin. For 2 0 0 4  var tallet 8 4 ,2  pro-

sent etter sikker seminfar i kukon-

trollen. Geno må jobbe kontinuerlig

for at seminbetjeninga skal bli så

god som mulig. �
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� Spesialbestilling
av sæ d gjøres
ved å ta kontakt
med Geno. 
U tvalget er stort
og kanskje fin-
nes din favoritt
fortsatt på lager. 
Foto: J an E rik
K jæ r



lokka sju siver det kaffelukt ut av 

selsdøra hos Magne Hovi på

sørre Lie. Da har kyrne allerede

vært inne til morgenmjølking og

går på ny ute og jafser i seg saftig

gras. Litt etter litt strømmer bud-

eier og budeiskaller fra nabostølene

til. Dette er en vanlig morgen på

stølslaget sør-øst for Melladn.

–  Det går nå ut på ett, for kaffe

skal jeg ha sjøl også, sier Magne be-

skjedent, og legger til at det er en

trivelig start på dagen å få kaffe-

besøk.

–  Når jeg skulle gifte meg til en

gard med støl, er jeg glad for at stø-

len er her hvor så mange fortsatt

driver aktivt. At det går i døra hele

tida, er bare helt lekkert ! , sier nabo-

budeie Lina Hovi og røper at fol-

kene på stølslaget går husimellom.

U ngene storkoser seg

Plutselig kimer det hissig i en mo-

biltelefon. Magnes sønn, Lars Tor-

ger på 1 2 1 / 2 år svarer:

–  Ja, kommer du eller?  V i må be-

gynne snart nå!

Lars Torger er nemlig godseier

med egen gard i en grushaug ute på

trøa, og det er en av undersåttene

som ringer og lurer på om arbeids-

dagen har begynt. Hver dag hele

sommeren gjennom jobber ungene

ivrig på mini-gårdsbruket hvor

ingen ting er overlatt til tilfeldighe-

tene. Der beiter en stor bøling kyr

og kalver mellom mjølkingene som

foregår i et fjøs med møkk-kjeller

og det hele. Fra ei lita tønne siver

vann gjennom et nedgravd rør ned i

møkk-kjelleren. Ei beleilig plassert

gruve bidrar med sand og bygg-

masse til bruket, og hele eiendom-

men er sirlig inngjerdet med stein-

gjerde.

Hver av ungene har sine faste

oppgaver og vet nøye alt som må

gjøres på en gard av beste standard.

G ode naboer

Magne Hovi skjenker kaffe og Lina

Hovi byr på medbrakte kvikaker og

lapper. Tonen mellom de to er lett

og livlig, og vitner om et godt nabo-

forhold. 

Å tte støler av de over 2 0  på støls-

laget er altså fortsatt i drift. Dette

er ikke vanlig i dag og kanskje rent

unikt i nordeuropeisk sammen-

heng. I tillegg til Magne, Lina og

mannen K jetil er det B ritt Jorunn

B akken, Ola Jørgen Hovi, Per Einar

Gullaksen, K nut Sebuødegård, K jell

Melbybråten og Oddgeir Melbybrå-

ten som sitter med mjølkekyr på

Lie. Arne Trandokken har amme-

kyr som går i området.

Med så mye folk og fe på samme

stølslag blir det livat og trivelig.

Lina og Magne legger vekt på at

dette er en viktig del av gard-

brukerhverdagen for dem:

–  V i koser oss veldig her oppe, og

setringa blir ferien vår. Ikke minst

trives ungene utrolig godt, og da tri-

ves jo vi voksne også. Ikke en

eneste gang har ungene mast om

ferietur, og de greier seg godt uten

TV  hele sommeren gjennom, sier

Lina.

–  Ja, det er kjempemoro å være

her, stemmer ungeflokken i. De for-

teller at det er så mange andre

unger å leke med på stølen. De går

på fjelltur, fisker og bader. Og så

sykler de.

–  Og aller morsomst er det å

sykle i søla, ler Ola Hilmen Hovi på

seks år.

V iktig for drifta

Men det å reise til støls med buska-

pen betyr også noe mer enn sosialt

samvær med stølsnaboer.

–  Setringa er ikke bare kos, men

en viktig del av driftsopplegget i

forhold til beite, sier Lina Hovi.

K yrne høster mange fôrenheter i

løpet av stølsesongen og det ville

gått utover vinterfôret om de skulle

beitet på innmarka hjemme. Støls-

brukerne på Lie er også bevisst at

de bidrar med å holde kulturland-

skapet i hevd ved å slippe dyra til

fjells. Gjengroinga er allerede på

sterk frammarsj mange steder fordi

det blir færre og færre dyr som bei-

ter i fjellet. De som sitter med kyr

på Lie understreker derfor hvor vik-

tig det er med dyr på utmarksbeite.

Høsten næ rmer seg

Midt i kaffeslabberaset og ungenes

iherdige gårdsarbeid durer en bil

utenfor grinda. Det er Laila Hilmen

Hovi og Ola Jørgen Hovi som kom-

mer for å hente ungene som skal

være med å ta opp fiskegarn nede 

i V eslevatn, som er ett av de tre 

vanna som ligger nedenfor støls-

laget. U ngene løper ivrig av gårde,

mens de forteller at de har en seil-

båt der nede også. 

Torsdag og fredag den samme

uka kom skolebussen innover. Da

var friheten over for de håpefulle og

ikke uventet røpet de at de ikke

akkurat så fram til å sette seg på

skolebenken igjen. Sommeren på

Lie stølslag byr utvilsomt på gode

dager for unger, voksne og dyr. �
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S atser på stølen
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B adet i seinsommersol ligger stølslaget

L ie 1 4  kilometer øst for M elbybråten 

i Ø ystre S lidre. M en dette er ikke bare en

vakker plass. M ed åtte støler i drift er

setergrenda unik i nordeuropeisk

sammenheng.

� U ngene på de aktive stølene er en flott vennegjeng. 
Fra venstre: L ars Torger K ollstad H ovi ( 1 2 , 5 ) ,  K nut H ovi ( 1 3 ) ,  
Tiril R eboli B akken ( 9 ) ,  B irgit H ovi ( 5 ) ,  O la H ilmen H ovi ( 6 ) ,  
Tor A rne H ilmen H ovi ( 9 , 5 ) ,  Svein H ovi ( 1 1 )  og Tuva R eboli 
B akken ( 7 , 5 ) .

� H ver morgen etter fjøsstellet byr M agne H ovi på kaffe. 
H er er nabobudeia L ina H ovi på besøk.

� M ed fjellene M elladn som utsikt beiter kyrne på L ie stølslag.



� Regionalt miljøprogram

skal være et redskap for å sti-

mulere til en struktur og

driftsmåte i jordbruket som

best mulig kombinerer økono-

misk drift og positive miljøef-

fekter. V ed søknadsfristen om

tilskudd 2 0 . august var det fra

i år slik at man i tillegg til de

kjente produksjonstilskud-

dene også kunne søke om re-

gionale miljøtilskudd. K riteri-

ene for å få disse tilskuddene

varierer altså fra fylke til

fylke.
S tølene er 

satsningsområ de

–  Oppland har gjennom det

regionale miljøprogrammet

prioritert stølsdrift blant

annet fordi denne driftsfor-

men har blitt et internasjonalt

satsningsområde. Man sikter

seg altså inn mot de såkalte

grønne boksene i W TO. Dess-

uten er jo prioriteringa en

oppfølging av prosjektet V al-

dres stølsriket, forteller land-

bruksrådgiver Anne Marie

Mørstad ved landbruksavde-

lingen i V estre Slidre kom-

mune.

Hun forteller at av 9 2  mjøl-

keprodusenter i kommunen

drar 8 3  av dem på stølen med

dyra om sommeren. I tillegg

er det mye bratt jordbruksare-

al i området, slik at kommu-

nen havner veldig godt ut når

det gjelder de regionale miljø-

tilskuddene.

–  I og med at Oppland har

prioritert slik, vil bøndene i

V aldres få mest tilskudd,

mens flatbygdene får mindre.

Dette skaper nok noe uenig-

het, men er altså fylkets prio-

ritering, sier Mørstad.

En blivende 

ordning

Ordningen med regionale mil-

jøtilskudd vil bli værende,

men i og med at dette er det

første året slike tilskudd blir

gitt kan man regne med visse

justeringer. Det er også lagt

opp til en fire års rullering.

Dette vil si at de nåværende

kriteriene vil stå fast i fire år,

før det gjøres endringer. 

–  I år får Oppland 4 7  millio-

ner kroner gjennom ordning-

en, og det legges opp til at

summen skal øke hvert år. Det

vil nok heller ikke bli gjort

drastiske endringer i kriteri-

ene for tilskuddet, for dette

ville jo gjøre det vanskelig for

bøndene å forholde seg til til-

skuddene, sier Mørstad.

Når B uskap er innom land-

brukskontoret i V estre Slidre

er det bare to dager igjen til

søknadsfristen for tilskudd

går ut. B ønder er stadig

innom for å få hjelp med utfyl-

ling av skjemaene. Dette set-

ter Anne Marie Mørstad stor

pris på, og kommer med føl-

gende oppfordring:

–  Det er ikke tvil om at bøn-

dene er pålagt veldig mye pa-

pirarbeid. Derfor er det viktig

at de søker hjelp hos de lokale

landbrukskontorene slik at de

ikke drukner i søknadsskje-

maer og liknende. �
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J an E rik K jæ r – tekst og foto

G jennom Regionalt miljøprogram bestemmer 

hvert enkelt fylke hvilke satsningsområder 

de mener er viktige. I  O ppland har man lagt

sæ rlig vekt på kulturlandskap med beitebruk

og seterdrift og tiltak mot forurensning.

O ppland prioriterer 

stølsdrift

� V estre Slidre er den kom-
munen i O ppland som får
mest regionale miljøtilskudd
på grunn av utstrakt støls-
drift og mye bratt jord,  
sier landbruksrådgiver A nne
M arie M ørstad ved land-
bruksavdelingen i kommu-
nen.

R egionalt miljøprogram

G jennom jordbruksavtalen av 1999 ble det enighet om å sam-
ordne virkemidlene med miljøeffekt i jordbruket i et eget miljø-
program. Dette ble stadfestet gjennom S tortingets behandling av
jordbruksoppgjøret samme år og inngår i S tortingsmelding 19 Om
norsk land bruk og matprod uksj on. Denne meldingen legger vekt
på å sikre nødvendige miljøhensyn knyttet til produksjonen og
samtidig synliggjøre jordbrukets miljøgoder og miljøinnsats over-
for resten av samfunnet. Meldingen knytter også jordvernet til
miljøperspektivet ved at det er viktig å bevare ressursgrunnlaget 
for landbruket.

L and bruksd epartementets milj ø hand lingsplan 2 0 0 1 – 2 0 0 4 og
S tortingsmelding nr 25 R egj eringens milj ø vernpolitikk og rikets
milj ø tilstand gir gjeldende føringer for ulike miljøtiltak. Det er foku-
sert spesielt på det biologiske mangfoldet og verdier i kulturland-
skapet, jordvernhensynet og ytterligere tiltak mot tap av næ rings-
stoffer.

I jordbruksoppgjøret 2003 ble partene enige om å videreføre
arbeidet med et miljøprogram i jordbruket. De miljørettede virke-
midlene i jordbruket ble delt på et nasjonalt og et regionalt miljø-
program samt kommunale virkemidler. S tortingsproposisjon 70
fordelte midler til det regionale miljøprogrammet i hvert fylke for
2005 –2006.

Regionalt miljøprogram vil si at fylkesmannen utformer generelle
tilskuddsordninger tilpasset regionale miljøutfordringer. Alle som
oppfyller et sett av faste kriterier er berettiget til disse tilskuddene
uten noen prioritering. Tilskuddene har karakter av sentrale midler
til miljøvennlige driftsformer. I O ppland har man lagt sæ rlig vekt
på kulturlandskap med beitebruk og seterdrift og tiltak mot for-
urensning.
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Kalking! LIKE VIKTIG SOM GJØDSLING!

– gir bedret næringsopptak, fôrkvalitet, 

jordstruktur og plantehelse

AGRI Micro er finmalt kalkstein som kan brukes i gjødselkjellere. 
Bedrer flytegenskaper ved spredning og reduserer lukt.

BESTILL KALK FRA FRANZEFOSS HOS DIN VANLIGE GJØDSELLEVERANDØR

Du kan også få faglig informasjon 
om bruk av kalk på våre internettsider:

www.kalk.no



� Forskrift om hold av storfe

har gitt et forbud mot nybyg-

ging av båsfjøs til storfe.

Dette henger sammen med at

velferden for øvrig i samfun-

net er jevnt over høy og at

« folk flest»  dermed forventer

at også dyra skal få del i

denne velferdsveksten. Løs-

driftkravet er derfor politisk

bestemt. Eksisterende båsfjøs

derimot kan fortsatt brukes

fram til 2 0 2 4 . 

En omfattende restaurering

eller ombygging vil kunne ut-

løse et krav om full ombyg-

ging til løsdrift –  for den av-

delingen eller dyregruppa det

gjelder. Det vil likevel være

tillatt å utbedre, vedlikeholde

og skifte ut innredning i bås-

fjøs uten at en utløser krav om

løsdrift. Da en riktig utformet

kortbås anses å gi en bedre

dyrevelferd enn langbås, vil

det være tillatt å skifte til

kortbås. Målene som er gitt

for kortbås i retningslinjene

er en lengde for voksne NRF-

kyr på 1 ,7 0 – 1 , 7 5  meter og

med en bredde på 1 ,2  meter.

For langbås er kravet til leng-

de på 2 ,0 – 2 , 1  meter med

samme bredde.

Der en skifter innredning,

vil dette være målene som må

følges. For eksisterende inn-

redning og løsninger vil min-

dre avvik vanligvis bli god-

kjent av Mattilsynet, så sant

det ikke er vesentlige helse-,

atferds- eller velferdsmessige

avvik.  

Forskriften har også gitt et

forbud mot å bygge nye fjøs

med fullspaltegolvbinger til

kviger etter 2 0 0 4 . For okser

kan fullspaltegolvbinger fort-

satt bygges, men vi tør minne

om forsøk som viser en langt

dårligere tilvekst ( c irka 2 0 – 3 0

prosent dårligere)  med denne

løsningen. Eksisterende løs-

ninger basert på fullspalte-

golv kan fortsatt brukes til

både kviger og okser, og det

er heller ikke satt noen « slutt-

dato»  for denne videre bru-

ken. I retningslinjene som ble

gitt ut 2 2 . juli i år finner vi

krav til minste bingeareal for

dyr på fullspaltegolvbinger

( som vist i tabellen) . Tabellen

viser også kravene som stilles

til areal på liggeplass i andre

systemer som talle og lik-

nende.

Forskrift om hold av storfe

( 2 2 .4 .0 4 )  ligger i sin helhet på

w w w .lo v d at a.n o ,

mens retningslinjene finnes

ved å søke etter « retnings-

linjer for hold av storfe»  på 

w w w .m at t ils y n et .n o �
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B inger og båser
F orskrift om hold av storfe er i grove trekk utformet på en 

slik måte at ulike løsninger tillates eller ikke. D et finnes nesten

ikke målangivelser i forskriftsteksten. M ål og arealkrav finner 

en stort sett igjen i retningslinjene til forskriften. L ars E rik R uud

Liggeplass 
H øyeste levende S paltegolvbinger med strø eller talle 

vekt ( kg) ( m2 per dyr)  * ) ( m2 per dyr)  * * )

150 1,5 ( 1,8) 2,0

250 1,7 ( 2,0) 2,5

350 2,1 ( 2,5) 3,0

450 2,4 ( 2,8) 3,5

550 2,5 ( 3,0) 4,5

650 2,6 ( 3,2) 5,5

1 m2 per 100 kg > 650 2,7 ( 3,4) levende vekt

* ) G enerelt er det positivt både for dyrevelferd og tilvekst å velge større 
areal ( som vist i parentes)

* * ) Tallene viser minimumsareal for liggeplass, bingens totalareal vil ofte 
måtte væ re større.
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� K alvane får tilgang på vatn

frå bøtte, drikkenippel eller

drikkekar. Spørsmålet er om

dei får nok vatn tidleg nok

med rett temperatur og med

bra nok kvalitet. Det er store

forskjellar frå bruk til bruk.

Mange er ikkje flinke nok til å

tilby kalvane vatn frå dei er

heilt små. Det kan vere årsak

til at nokre kalvar ikkje tek

opp nok kraftfôr.

B øtte til dei y ngste

Dei yngste kalvane bør få

vatn i bøtte for å unngå at dei

drikk for mykje vatn. Det

fører til at dei drikk mindre

mjølk. Det er og stor forskjell

på funksjonaliteten til dei

ulike drikkenippeltypane. I

praksis har det vist seg at en-

kelte ikkje fungerer til kalv.

B ruk av drikkenippel kan i

enkelte tilfelle føre til altfor

stort inntak av vatn fordi kal-

vane har svært stort sugebe-

hov. I slike tilfeller bør niplane

stengast og kalven få tilgang

på vatn på anna måte.

Norske tilrådingar seier at

nippel/ drikkekar til kalv skal

ha ein kapasitet på minimum

3  liter vatn/ minutt, men går vi

til Danmark tilrår dei her fak-

tisk heilt opp mot 1 5 – 2 0

liter/ minutt.

Temperatur

V iss vi tenker over kva tem-

peratur det er på mjølka kal-

ven får i seg frå mora så bør

kalven sannsynlegvis også få

lunka vatn den første tida. B e-

hovet for temperert vatn vil

variere med innetemperatur.

Nokre forsøk på mølkekyr har

vist positiv samanheng mel-

lom temperert vatn og mjølke-

yting. Om vi kan finne den

same positive samanhengen

mellom tilvekst på kalv og

temperatur på vatn er usik-

kert.
V atn sikrer

kraftfôropptak

Det er viktig ar kalven ikkje

drikk seg mett på vatn. Det

fører til at kalven ikkje får i

seg så mykje mjølk som den

bør. V iss kalven får i seg for

lite væske vil dette i neste om-

gang føre til eit lågare opptak

av kraftfôr som igjen fører til

sein utvikling av vompapil-

lane. K alven vil bli drøvtyg-

gar seinare enn den bør bli.

V atn er også viktig for å ut-

vikle mikroorganismane i

vomma.  Mikroorganismane

treng væske for å leve og for-

mere seg.

V atn i rett magesekk

Det er ikkje bra nok at kalven

får i seg vatn ved at vatnet

blir brukt til å varme opp

mjølka. Det mjølkeblanda vat-

net havnar ikkje i vomma der

mikrobane kan bruke det, det

går via bollerenna til løpen.

Ein bør derfor unngå å bruke

vatn til å varme opp mjølka.

Det blir og vanskelegare å

halde kontroll med kor mykje

næring kalven faktisk får i

seg. Den vassblanda mjølka

er heller ikkje så lett for kalve-

magen å fordøye. B ruk derfor

kalvedrikkvarmar til oppvar-

ming av mjølka. �
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V atn til kalven

K alven bør få tilgang på godt vatn frå første

leveveke. I deelt sett bør temperaturen på

vatnet ligge mellom 1 4  og 1 8 ° C ,  kanskje er

det og gunstig med høgare tempetatur på

vatnet til dei yngste kalvane.

M ette U lvestad – Fagsjef i Tine

� E in kontroll på at fôring og stell av kalven er bra er at du 
har rundt 1 0 0  centimeter tilvekst på 1 0 0  dager. K alven vil då
vege rundt 1 0 0  kilo ved 1 0 0  dagars alder forutsatt rundt 
4 0  kilo fødselsvekt. Foto. Solveig Goplen
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U lsaker - datter
� –  D enne kviga etter U lsaker og med N yløkken som morfar

har i tillegg til sitt flotte eksteriør og fremragende bruksegen-
skaper en melkevne som fullt ut bæ rer sine røtter stolt frem-
over,  skriver Ø yvind Steinnes fra H ovsherad,  som har sendt
oss dette bildet.
K viga som tilhører Gaute Steinnes toppa melkekurva på 2 9 .5
liter etter kalving,  noe som ligger rundt fem til seks liter over
andre kviger i besetningen. N este måling var 2 8  liter og
målinga deretter lå 3  liter under besetningens beste ku,  så
kurva later til å bli flat. K viga kalva rundt 1 5 . april. H un har
1 6  i avlsverdi,  nerver av stål,  tydelig brunst og perfekt ut-
tømming på alle kjertler,  avslutter Ø ystein Steinnes.

Mange kalvemønstringer
I forrige nummer hadde vi en oversikt over kommende kalvemønstringer.
Flere av disse er nå avviklet og mange har sendt oss omtale og flotte
bilder. G eno vil publisere dem på w w w .gen o .n o etter hvert som de kom-
mer inn, og vi håper også å få med noen av bildene i Buskap. Med dette
sender vi en stor takk til alle som tar seg tid til å dele slike positive opp-
levelser med oss. 

� 3 , 5  år gamle Inger L ise H agen strever med å få kalven sin til
å gå pent. H un mønstret kalv for første gang i H attfjelldal 2 5 .
juni. Foto: Grethe Solvang

� Forskriftene er relativt « grovmasket»  i sine bestemmelser, og

det er derfor nødvendig å utdype og forklare detaljene i dette

regelverket. Av den grunn gis det ut retningslinjer hvor man

finner Mattilsynets fortolkning av bestemmelsene i forskriften,

samt en del anbefalte mål for vanlige løsninger. Retningslinjene

har av ulike årsaker latt vente på seg, men 2 2 . juli ble de vedtatt

i endelig utgave.

Forskriftens bestemmelser er å forstå slik at de gjelder for

alle, fullt ut. Dette gjelder enten det er mjølke- eller kjøttpro-

duksjon, « hobby»  eller næring. Retningslinjene derimot er å

forstå slik at de for eksisterende driftsopplegg gjelder som en

veiledning for tilsynsmyndighetenes skjønn. Mindre avvik vil

være greit under forutsetning av at helse, atferd, velferd og pro-

duksjon ligger innenfor normale, akseptable rammer. For nye

bygninger eller driftsopplegg skal retningslinjene tolkes på en

slik måte at de fremstår som minste tillatte løsning. En skal ha

svært gode grunner for å få godkjent nye, men « dårligere»  løs-

ninger enn hva retningslinjene tilsier. Mer informasjon om ret-

ningslinjene vil komme i form av temaartikler i tida framover

her i B U SK AP. På internett finnes retningslinjene i fulltekst på

sidene hos Landbruks- og matdepartementet:

h t t p : / / o d i n . d ep .n o / l m d / n o r s k / t em a/ d y r/ n y h et er/ 0 4 9 0 5 1
9 9 0 0 8 2/ d o k - bn .h t m l eller en kan søke på « retningslinjer for

hold av storfe»  på w w w .m at t ils y n et .n o sine hjemmesider. Nær-

meste distriktskontor i Mattilsynet kan bistå med ytterligere

veiledning dersom det er uklarheter.

Retningslinjene

er kommet
22. april 2004  kom forskrift om hold av 

storfe som gir bestemmelser om hvordan 

storfe kan huses og stelles. D en erstattet fra

dette tidspunktet forskrift om hold av storfe 

og svin med tilhørende retningslinjer.

L ars E rik R uud
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Markedets eneste 

spaltegulv med 

vektfordeling

E-post: ocem@ocem.no • www.ocem.no
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Første tapping
Mandag 8. august 2005 ble den nye delen av fjøset på S tore Ree tatt i
bruk av G eno sine første eliteokser som har stått som venteokser.

Første okse på fantomet var nr. 5749. Etter litt om og men kom han seg
opp og fikk levert den første dosen. S tore Ree kan melde at de nye trim-
og uttaksrommene fungerer som ønsket og alle åtte eliteoksene er nå i
produksjon. De produserer det som var anslått i planene, i snitt  2000
doser i uken.

Det vil ennå gå en tid før hele driftssystemet er optimalisert. V i vil
komme tilbake til en fyldigere beskrivelse senere når også hele labora-
toriet og ekspedisjonsdelen er tatt i bruk.

Hus for storfe
Boka « H us for storfe – norske anbefalinger»  gis nå ut i ny, revidert utga-
ve. Boka gir detaljerte anbefalinger vedrørende ulike bygningsmessige
løsninger som kan væ re aktuelle innen både mjølke- og kjøttproduksjon
med storfe. Den vektlegger sæ rlig løsninger med fokus på dyrevelferd,
rasjonelt dyrestell og arbeidsmiljø og sikkerhet. Boka ble første gang utgitt
i 2003, og har blitt godt mottatt av leserne som først og fremst er bønder,
rådgivere og veterinæ rer. Boka er nå revidert i forhold til de nye bestem-
melsene i forskrift om hold av storfe med tilhørende retningslinjer. Boka er
en del av storfenæ ringas handlingsplan for dyrevelferd og utgiver er
H elsetjenesten for storfe. Den er på 150 sider og koster 300 kroner pluss
porto. 
Boka kan bestilles på e-post:  ler@ geno.no eller på telefon 62 52 06 00.

P oesi mot bakterier
Det er ikke ofte Buskap-redaksjonen mottar dikt fra leserne. Ø ystein
Tønne fra S teinkjer forteller at en periode med mye « jæ velskap»  på fjøset
utløste poetisk inspirasjon. 

– I min femårige karriere som « melk-bon»  har jeg klart å ri av en storm
med knekt mast. J eg bråstartet med 14 jurbetente kyr av 18 mulige og
har blitt forfulgt av S taph.aur. til denne dag. S tort livdyrkjøp, knallhard
utrangering, « nytt»  fjøs og milliongjeld ble « redningen»  . . . og så G uds
hånd da, forteller Ø ystein Tønne.

V i toan vi går hainn i hainn
E de stæ rke kjæ rlighetsbainn?
Eiller vijll vi skilles du å æ ?
H eillst de, spør du mæ

Du sneik dæ  ijnn bak min rygg
S ea hi æ  itj følt mæ  trygg
Itj de at æ  tru du ferrsvijnn
Men du ødlæ gg nattesøvn mijnn

G oe råd, de hi æ  fått
« – låg’an»  å « – no’man»  hi kommi å gått
N o e de bæ rre vi to som går
Å du hi jitt mæ  mang gråe hår

Æ  hi prøvd aillt som står i mi makt
De resultert i ein dongi med slakt
Men de skal bli slut på dæ  å mæ
S taphylococcus Aureus – æ  hate dæ !

B ac t erial L o v e an d  H at e ( B L aH )� H ans K ristian N yhus er ivrig kufotograf og sendte oss 
dette fine bildet som er tatt i V eldre i R ingsaker da han hadde
praksisdager i B uskap- redaksjonen vår. H ans K ristioan er 
1 3  år og kommer fra kugard i Furnes på H edemarken.

Ivrig fjøsrøkter 
på  å tte
– Dette er N iklas som akkurat
har fylt åtte år, skriver G eno-
styremedlem G unvor G aute-
plass på Dovre, som har sendt
oss dette bildet.
– I hele sommer har han væ rt

med mamma, Karen Marie
J ohansen på jobb i fjøset på

V igerust. N esten hver morra og kveld stiller han. Etter hvert kjenner han
hver kalv, kvige, okse og ku med nummer. Kalvene får masse kos og stell
av N iklas. De kjenner stemma hans og kommer løpende når han er i
døra. H ans største ønske?  At mamma og pappa skal kjøpe seg en gård ...
Kanskje han kunne begynne med en kalv eller kvige?  Iallefall en av dem
som er tvilling med okse, og ikke kan få kalv selv. En av dem kunne han
vel hatt hjemme?

G unvor kan videre fortelle at selv om N iklas har måttet stå opp ved
femtida for å kjøre fra Dombås til V igerust er bekymringen stor for at det
kan bli vanskelig å bli med på så mange fjøsstell etter at skolen har startet
igjen!

En mjølking om dagen
100 mjølkeprodusenter på N ew -Z ealand har deltatt i forsøk med mjølking
en gang om dagen. Interessen for forsøket har væ rt stort og neste år reg-
ner Livestock Improvement med at 500 produsenter vil prøve dette.

Fordelen med mjølking en gang om dagen er at halve tiden spares. 
På tapssiden kommer at ytelsen går ned. I forsøkene er det anvendt new -
z ealandsk jersey som i utgangspunktet hadde lavere avdrått enn det som
er vanlig på N ew -Z ealand. Det vil væ re nødvendig å øke antallet kyr med
15 prosent for å opprettholde produksjonen på gården. 

K væ g feb/ 0 5

S tørre bå ser
Danskene har utvidet anbefalte mål for liggebåsen. Båsbredden er økt fra
120 til 125 centimeter og lengden fra 2,60 til 2,80 meter. Kyrne har blitt
større – rygghøyden til de danske holsteinkyrne har økt med syv centi-
meter de siste ti år – og større båser er nødvendig for å gi god kukomfort.
I Canada lager de båsene enda større. H er er anbefalt bredde 130 centi-
meter og båslengde på 3,10 meter.

K væ g juni 2 0 0 5
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� P å vårparten hadde 1 8 6  R aulin 
til B erit og K åre Gunhildgard i Å l blitt
kåret til M iss H allingdal på vandre-
utstilling. D ommerne på Å l- utstillinga 
sa seg enige i at det var ei fin ku og ga
den 1 . premie med 9  poeng for kropp
og bein og 4 , 5  poeng for jur og spener.
D ermed fikk kua høyest poengsum 
og endte opp med Å l- prisen. I sin kom-
mentar sa dommerne: E i brei velbygd
ku med rett overlinje og regelmessig
kryss. V elforma,  godt festa jur med 
fin speneplassering. K ua er født i 2 0 0 0
og har 4 9 2 6  Skjæ ret til far.

5 6

Å L -UT S T I L L I N G A
Ø sende forsommerregn 

la nok en demper på 

kumønstringa under årets 

Å l-utstilling. M en som vanlig

var det god og jevn kvalitet

på kyrne som ble stilt.

J an E rik K jæ r – tekst og foto

� K ua 2 5 4  Tigris tilhørende 
R andi og K ai Stein fra Å l fikk 
2 . premie med 7 , 5  poeng 
for kropp og bein og 4  poeng 
for jur og spener. 
D ommerne omtalte kua som 
harmonisk,  men litt smal 
og kuahasa. V elforma jur med 
god speneplassering,  men 
lavt bakfeste. K ua er født 
i 2 0 0 2  og har 4 9 5 6  Fennefoss 
til far.

� For to år siden mønstret 
E spen Grønseth fra Gol 1 6 2  
som kalv. I år var han 
med faren O la da kua ble 
stilt som ku. D en fikk 2 . premie 
med 7  poeng for kropp 
og bein og 3 , 5  poeng for jur 
og spener. K ua er født i 2 0 0 3  
og har 4 9 5 6  Fennefoss til far. 
D ommerne omtalte kua som 
spedbygd med takforma kryss 
og preget av høy avdrått.

2005
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S torfekjøttkontrollen er en landsomfattende

husdyrkontroll for kjøttfe,  kjøttfekrysninger og

fô ringsdyr,  driftet av F agsenteret for kjøtt.

Grethe R ingdal og C ecilie A usland
FA GSE N TE R E T for kjøtt

Rapporter på  internett

I juni ble de første internettrapportene for Storfekjøttkon-

trollen lansert. Dette er et nytt tilbud til alle medlemmer

som gjør at man umiddelbart kan sjekke egne opplysninger

og ta ut lister når man måtte ønske det. Hvert enkelt med-

lem har kun tilgang til egne besetningsopplysninger. Først

og fremst er det de sentrale rapportene samt noen andre

rapporter, som blir tilgjengelige som internettrapporter.

Etter hvert håper man at denne nye muligheten vil ta over

for utsending av rapporter i papirformat. Fordelene med

internettrapporter er mange:
� Du slipper å vente på papirkopien av de sentrale lister

( årsrapport, avlsverdier osv.)  og slipper å få papirkopi i

posten hvis du ikke ønsker det.
� Du har mulighet til å se på sjekklister som viser hvilke

opplysninger som har kommet inn i basen, spesielt i for-

bindelse med innsendingsfrister.
� Du kan ta ut tidligere utsendte lister dersom du mangler

dem, eller dersom du har rettet opp feil.
� Større fokus på faglige tilbud pga. sparte utsendings-

kostnader og arbeid for Storfekjøttkontrollens admini-

strasjon. 

Fagsenteret for kjøtt har sendt ut brev til alle medlemmene

med brukernavn og passord. Hvis du ikke har mottatt dette,

ta kontakt med Fagsenteret for kjøtt:

E-post:  brukerstotte@ fagkjott.no - Tlf:  2 2  0 9  2 4  4 0 .

Rasefordeling

Resultater fra Storfekjøttkontrollens årsmelding for 2 0 0 4

viser at Hereford fortsatt er den mest tallrike kjøttferasen

med 3 4 6 3  mordyr i kontrollen. C harolais og Aberdeen

Angus kommer på de neste plassene med henholdsvis 2 0 4 7

og 1 9 0 9  mordyr. Rasene med færrest mordyr er B londe

d’Aq uitaine, Tiroler Grauvieh, Dexter og Gallow ay med

under 1 5 0  registrerte mordyr innen hver rase. Antallet av

disse rasene er økende, men de utgjør fremdeles en liten

andel i kontrollen.  K rysninger er den største gruppen i

kontrollen med 8 2 3 0  mordyr . I Storfekjøttkontrollen må et

dyr være minimum 1 5 / 1 6  raserein, for å komme med i en av

rasegruppene. Dyr med større innslag av en annen rase,

regnes som krysninger. 

Les mer om Storfekjøttkontrollen på www.fagkjott.no

N y tt fra 
S torfekjøttkontrollen



Brunsby Ø stre, 1735 V arteig
T:  69 15 23 70/F:  69 15 23 71

Postboks 3250, 1402 S ki
T:  64 85 85 00
F:  64 87 21 17

w w w .delaval.no

A L T D U  T R E N G E R  T I L  F J Ø S E T

N orsk K jøttfeavlslag

Postboks 349 Ø kern
0513 O slo
T:  23 05 92 00/F:  23 05 92 09

Ø nsker du en rubrikk 
på service- siden?
S end en mail til ad ap t @ o n lin e.n o  med ønske
om rubrikk for plassering av firma-logo og
adresse. A n n o n s en  k o s t er k r 26 10  p r å r.

Postboks 1233 V ika, 0110 O slo
Besøksadesse:  Fr. N ansens pl. 3
T:  22 40 38 00/F:  22 40 38 01

w w w .o rw all.n o

A D V O K A T E R  F O R  L A N D B R U K E T

T:  22 40 07 00
w w w .norgesfor.no

serv ice - sider

Fjøsinnredning/utstyr

Fôr/fôrbehandling

Maskiner/redskap

Organisasjon/forening/bistand

Kontor/data

Gjødselutstyr

Gjerder

B ry n e L an d bruksserv ic e
Telefon 51 77 07 00
S tran gko T ø n sberg
Telefon 33 31 76 54
F j ø sutsty r
Telefon 62 36 53 92
B irkel an d
Telefon 72 89 41 00

FO R M E L  
– gjør det enklere å lykkes i fjøset

w w w .fk.no

A gro D ata A S

T:  V est 70 07 66 67 
T:  Ø st 33 07 19 80
w w w .agro.no

S L IT E D E L E R  F O R  A L L E  T Y P E R  M E L K E A N L E G G  

Tlf. 38 35 86 00

V R - landbruksdata as

T:  56 53 05 55 
e-post:  vr@ landbruksdata.no
w w w .landbruksdata.no

D uun Industrier

7630 Åsen
T:  74 01 50 00/F:  74 01 59 10
w w w .duun.no

O le G. &  C o A S 

N ord V arhaug

Pb.14, 4368 V arhaug
T:  51 43 02 44/F:  51 43 00 48

Gjeteren A S

Postboks 134, 1334 Rykkin
T:  67 15 42 42/F:  67 13 65 80
w w w .gjeteren.no

Tjenester

B jørnar E idshaug

7940 O ttersøy. T:  74 39 71 36
SL I P I N G A V  K N I V E R  
TI L  K L I P P E M A S K I N E R

T:  51 74 33 00
w w w .fiska.no

Melkeanlegg

SA C - E ffectiv 

N ordbye &  C o A / S

Listuvn. 8, 1359 Eiksmarka
T:  67 16 79 90/F:  67 16 79 91

Røiseng G ård, 3519 H ønefoss
T:  32 14 12 39/F:  32 12 41 18

T:  38 11 81 00/F:  38 11 91 30
w w w .husdyrsystemer.no

®

Ø st 2534 Fåvang T:  61 28 35 00
S ør 3164 Revetal T:  33 30 69 61
V est 4367 N æ rbø T:  51 43 39 60
Midt- H eimdal
N orge 7073 Tr.heim T:  72 89 41 00

w w w .fjossystemer.no

H ektner M askin A S

H ektner Gård,  2008 Fjerdingby
T:  63 83 90 00 / F:  63 83 35 01
w w w .hektner.no 

Mjølkekvoter

Tlf:  33 18 98 00
Faks: 33 18 98 01 � 3282 Kvele 
w w w .melkebors.no

4160 Finnøy - T:  51 71 20 20
w w w .agromiljo.no

SPESIALIST I HUSDYRGJØDSEL

Torggt. 10, 
0181 O slo

T:  22 40 07 30/F:  22 40 07 31
w w w .agrivit.no

S T R A N G K O

Husdyrrekvisita

Pb 2133, 3103 Tønsberg

T:  33 31 70 00 / F:  33 31 94 00
TR U - T E S T M J Ø L K E M Å L E R

w w w .reimeagri.no

FO R H A N D L E R E :

A-K Maskiner
FK Rogaland/Agder

I N N R E D N I N G E R  O G  
G J Ø D S E L B E H A N D L I N G

T: 51 79 19 00
F: 51 79 19 62

Er dette ditt marked?

Buskap nr 7/05 kommer ut 18/10. Bestillingsfrist er 1/10.

Gjør en avtale med A ksel H . B elsvik- K arlsen
Tlf.: 33 77 27 17 � e-post: adapt@online.no

er markedsplass for produkter og
tjenester til storfe- bøndene og annonsørene får respons.

� Driftsbygninger/fjøs med
utstyr og innredninger

� Produkter for dyrehelse- og
velferd

� Produkter for grasproduksjon
� Fôr og fôrbehandling

� Gjødselbehandlingsutstyr
� Forsikring, bank, data og

andre tjenester
� Gårdsutstyr, forbruksvarer,

messer, helse og sikkerhet

A nlegg -  Tankvasker

Tankvasker fra kr 11.000,–
Anleggsvasker fra kr 12.000,–
Tankvaskaren er godkjent for 

tilskudd fra Tine Meierier!

L o go t ec  A S , 4160 Finnøy
T:  916 99 505 / 930 21 371

w w w .f in n s erv .n o

FINNØY-VASKAREN

B R U N S T D E T E K T O R

T:  0046 7051 51423 
w w w .brunst.se
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B - blad
Returadresse: GENO – Avl og semin, 2326 Hamar




