


Vi har har hjulpet bønder med finansiering i over 
90 år. Så vi tror vi skjønner hva du trenger...

Gebyrfri driftskreditt med 4,58% effektiv rente på trekket og 2,75 % på innskuddet.

I følge NILF er vår driftskreditt landets beste. Med en god driftskreditt får du større økonomisk frihet, 
bedre likviditet og mer fleksibel økonomi. Det betyr at du over tid har muligheten til å drive mer 
effektivt. Du betaler selvfølgelig bare renter på det beløpet du til enhver tid bruker, ellers koster 
kreditten ingenting. Landkreditt Bank er kåret til landets beste totalbank i 2005 av Dagbladet og Dine 
Penger. Sjekk Norges beste driftskreditt på www.landkredittbank.no eller ring 23 00 08 00. 

Ludens reklam
ebyrå
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I kjølvannet av pausen i WTO-forhandling-
ene har vi fått erfaring for at tollmurene
ikke er hva de var. Godt hjulpet av et splei-
selag mellom eksportører i EU og norske
importører/matvarekjeder og med en vel-
signende hånd fra Konkurransetilsynet, har
importost  strømmet over murene og inn på
det norske markedet.

Vi skal i denne sammenheng ikke oppholde
oss med Konkurransetilsynets beveggrun-
ner for å stikke kjepper i hjulene for norske
melkeprodusenter. Analyser for å avdekke
logikk i tilsynets argumentasjon fra sak til
sak er kanskje mer en oppgave for psykoger
enn lederskribenter. 

Da er det større grunn til å bruke energi
på faren for økt import av matvarer med
dagens tollregime. Utover den tollfrie kvo-
ten fra EU ble det i 2005 importert 3 500
tonn tollbelagt ost. I tapt innenlandsk pro-
duksjon av melk tilsvarer den tollbelagte
osten en og en halv gang det Staten har hatt
til fordeling i årets kvotekjøpsrunde. Som
om dette ikke er nok er importen av analo-
ge oster, det vil si oster der melkefettet er
erstattet av vegetabilske oljer, sterkt økende
. 

Selv om det kan drøye både langt og lenge
før en ny WTO-avtale kapper ned på tollbe-
skyttelsen, må vi ikke sove i timen. En av de
største utfordringer framover er det økende
gapet mellom vår melkepris og konkurren-
tenes melkepris. Hvis melka inn til norske
meierier stadig blir relativt sett dyrere,
reduseres betydningen av dagens tollmurer.
Melkeprisen i EU er forventet å falle med 20
til 25 prosent i løpet av noen år. Da snakker
vi fort om en pris til produsent på 2 kroner
literen. 

Da er spørsmålet om det er realistisk av
oss å opprettholde en utbetalingspris på
melka som ligger 75 prosent høyere eller om

Foto: TINEs mediebank
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prisen må ned for å unngå at importerte
meieriprodukter tar stadig større deler av
hjemmemarkedet. Hvis ikke inntektstapet
for produsentene ved en prisreduksjon
kompenseres gjennom økte tilskudd, må
enhetskostnadene ned. Å skru effektivise-
ringsskruen ytterligere til får konsekvenser
for strukturutviklingen. På bakgrunn av
enigheten mellom faglag og politisk ledelse
i departementet om å bremse omstillings-
takten i melkeproduksjonen er det forståe-
lig at prisutviklingen på melk ikke er høy-
ere oppe på dagsorden. 

Faren ved en sterk nedbremsing er at
bruksstrukturen blir et hinder for å ta i
bruk ny og arbeidsbesparende teknologi.
Arbeid er kostbar innsatsfaktor i høykost-
landet Norge, og det vil bli vanskelig å
redusere enhetskostnadene uten at det leg-
ges til rette for en bruksstruktur som kan
henge med på den teknologiske utviklingen.
På den andre siden er det et spørsmål hvor
mye vi kan redusere enhetskostnadene
under norske rammebetingelser, selv om vi
moderniserer driftsapparatet. Det er et tan-
kekors at selv store hypermoderne sam-
driftsfjøs har problemer med å hente ut en
timelønn over 125 til 150 kroner. 

Det er et faktum at rammebetingelsene for
melkeproduksjon i landet vårt er slik at vi
aldri kan konkurrere på pris. Men det er
også en grense for hvor stort spriket
mellom vår melkepris og konkurrentenes
kan være uten at vi blottlegger hjemmemar-
kedet for import over tollmurene. Derfor må
prisutviklingen på melk settes på dagsor-
den om det er aldri så ubekvemt.



n Mor og far solgte fem kal-
ver til Irland i 2004. Den sjette
kalven ble ikke solgt fordi det
var kalven til ei ku som bro-
ren min Kristoffer hadde møn-
stret som kalv. Dermed sa
Hans Storlien fra Geno at den
kunne bli hjemme i Brumund-
dal. Nå er den ku her på
Tørud i stedet for i Irland. De
andre er med i et forsøk sam-
men med 400 andre norske
kyr.

AAnnnneerr lleeddeess   ggåårrddeerr

Da Geno arrangerte tur til
Irland meldte familien vår seg
på turen. På forsøksstasjonen
Ballydague fikk vi høre om
forsøket før vi gikk ut på jor-
det for å se på kuene. De nor-
ske kuene ble kjøpt inn fordi
Irland slet med innavl og død-
fødsel. Innavl er når kua og
oksen er i slekt med hveran-
dre. De norske kuene har god
fruktbarhet og lite innavl. Nå
kommer folk fra hele verden
for å se kuene og lære om for-
søket. De tre andre gårdene vi
besøkte var store og fjøsene
var lagd av bølgeblikk. Går-
dene var ganske forskjellig
fra gårdene hjemme i Norge.
Vi fant igjen to kuer fra Ring-
saker, men dessverre ingen av
våre kalver.

Etterpå besøkte vi land-
bruksmessa i Tullow. Her var
det også VM i pløying. På sel-
ve landbruksmessa var det
veldig gjørmete. Alle de irske
folka gikk med gummistøvler
opp til knærne, mens vi gikk i
plastikkposer over skoene. Vi
ble ganske gjørmete og det
var litt gøy da!

DDuubb ll iinn

Vi besøkte Guinessfabrikken.
Det er der de brygger det spe-
sielle ølet. Der fikk vi vite
hvordan de lager ølet og hvil-
ke ingredienser det er i det. På
toppen av museet så de utover
hele Dublin. Der fikk de voks-
ne en guiness-øl, mens lille
meg fikk en liten brus. Deret-
ter fikk vi gå fritt i Dublin. På
kvelden var det irsk aften. Der
var det irsk musikk og river-
dansere. De var kjempeflinke.

Dagen etter var vi på sight-
seeing rundt om i Dublin. Det
var morsomt. Deretter rakk vi
tre timer shopping. Så var det
på tide å dra hjem. En vellyk-
ket tur med kjempegreie folk
var over. Jeg gjorde notater på
hele turen. På skolen måtte
jeg lese opp referatet fra turen
for hele klassa mi.

Jeg vil hilse til vår kjære
reiseleder Anne Kari fra Ide-
reiser AS.
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Camilla på sporet
Broren min på 15 og jeg Camilla på 11 fikk skolefri 

for å dra på jakt etter norske kyr i Irland. I 2004 solgte

familien vår fem kalver til Irland.

n Camilla og kua Helga Holstein (til venstre) under mønsting i sommer. 

n Fjøsene i Irland var veldig forskjellig fra hjemme i Norge. 
De var laget av bølgeblikk.

Camilla Tørud
Bratengen 



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 beger-
glass 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!

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 melke-
anlegg som gjør det mulig å hente ut en betydelig effektiviserings-

gevinst. 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!
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Ny giv for 
NRF-kjøttet

lant melkeprodusentene er det 
mange som har følt at NRF-kjøttet

har hatt en ufortjent dårlig renom-
me i markedet, mens kjøttfe-rasene
har opparbeidet seg en status i mar-
kedet som høykvalitets storfekjøtt.
Men nå er det lys i tunnelen for alle
melkeprodusenter. 85 prosent av
storfekjøttet blir produsert i melke-
kubesetninger, og gjennom mål-
rettet innsats fra gård til marked
skal storfekjøttet få en ny image.
Magrere og alltid mørt storfekjøtt
skal gi fornøyde forbrukere og stol-
te produsenter.

– For å heve spisekvaliteten kan
vi gjøre endringer i hele kjeden fra
gård til marked, sier Einar Haakon
Røhr i Gilde Norsk Kjøtt som har
vært prosjektleder for prosjektet
«Konkurransedyktig  kjøtt fra mel-
kebruket». Spisekvalitet er et
sammensatt begrep, men mørhet er
uten tvil den viktigste faktoren,
avslutter Røhr.

SStteerrkkeerree  ffôôrr iinngg  
––  lleetttteerree   ss llaakktt

Fôrstyrke og slaktevekter to helt
sentrale punkter når det gjelder
produsentenes bidrag til leveranser
som gir mørere kjøtt. Ekstensiv
framfôring gir ikke de slaktene som
markedet vil ha. Mer intensiv fôr-
ing gir modne slakt ved lavere 
slaktevekter enn ved lange framfôr-
ingstider. Både forbrukermarkedet 
og storhusholdningsmarkedet etter-
spør stykningsdeler med jevn og
passende størrelse. 

– Det er feil signal å betrakte sto-
re slakt som bra, så lenge det er
liten etterspørsel etter styknings-
delene fra de virkelig store slak-
tene. Slaktet må prises slik at det
lønner seg for bonden å levere slakt
som er optimale med hensyn til
vekt, klasse og fett, sier Røhr.

Prosjektrapporten foreslår at alt

kjøtt som selges under varemerket
Gilde skal underlegges nye krav til
slaktevekt, slakteklasse og fett-
gruppe. Summen av de krav som
blir stilt skal garantere for økt
spisekvalitet. 

I tillegg til ung okse, kvige og
kastrat åpnes denne varestrømmen
nå for kyr som har hatt en kalv. For
å bedre tilførselen av storfekjøtt
anbefales det å ta en kalv på kviger
som skal framfôres til slakt. Gulro-
ta for produsentene er at slakt som
faller innenfor kravene vil gi et
pristillegg, men det er foreløpig
ikke tatt noen beslutning om hvor
stort dette vil bli.

HHeellee   kk jjeeddeenn

Alt henger i hop, og det hjelper lite
om produsenten gjør sitt etter alle
kunstens regler om det ikke følges
opp videre i kjeden. Driving og opp-
lasting på gården, transport til
slakteriet, driving og oppstalling på
slakteriet, avliving og behandling-
en av slaktet etter avliving er
eksempler på andre innsatsområ-
der. Stikkordet er å unngå stressbe-
lastninger, og på noen områder som
for eksempel transport og oppstal-
ling på slakteriet er det allerede
gjennomført viktige tiltak. Ett
område med stort fokus framover
blir måten skrotten henges opp

etter slakting. Ved den tradisjonelle
metoden der skrotten henges opp
etter beina (krok festet i achilles-
senene) gir forkorting av muskela-
turen i viktige stykningsdeler. 
Sammenkorting gir større skjære-
motstand og kjøttet oppleves 
som seigere. Ved å henge slaktesk-
rottene opp i bekkenbeinet under
kjøleprosessen, kalt hoftehenging,
får en derimot utstrekking av 
muskulaturen i viktige muskel-
grupper som ytrefilet, flatbiff og
mørbrad. Utstrekking under heng-
ingen gir mørere kjøtt. Prosjektrap-
porten foreslår derfor at alt kjøtt
under varemerket Gilde skal hofte-
henges.

AAvv llssttii llttaakk

Forskningen har vist at mørhet i
større grad er genetisk bestemt enn
en har trodd. Med såpass stor gene-
tisk variasjon mellom oksene for
denne egenskapen er det mulig å
oppnå framgang gjennom selek-
sjon. Geno sitt bidrag i det videre
arbeidet blir å vurdere om det er
aktuelt å iverksette spesielle avlstil-
tak for å oppnå et mørere kjøtt.
Geno kan bli først i verden til å
inkludere mørhet i avlsarbeidet, 
for foreløpig er ikke denne egenska-
pen inkludert i storfeavlen noe 
sted. Laila Aass har tidligere skre-
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Konkurransedyktig  kjøtt fra melkebruket
er et samarbeidsprosjekt mellom Gilde Norsk Kjøtt og Geno. Mandatet for
prosjektet, som ble startet etter initiativ fra Gilde Norsk Kjøtt i 2005, har vært
å kartlegge forhold som kan bedre spisekvaliteten på storfekjøtt fra melkebruk.
Målet er at forbrukerne skal oppleve mørere kjøtt og produsenten skal føle
stolthet over produktet som leveres. Det har også vært en målsetting sikre 
tilstrekkelig tilførsel av storfekjøtt framover. 

Kravene som vil bli stilt til slaktevekt, slakteklasse og fettgruppe skal gi 
god spisekvalitet og vil utløse et pristillegg til produsenten. Konsernledelsen 
i Gilde Norsk Kjøtt har gitt sin tilslutning til videreføring av prosjektet og 
ordningen skal være klar til lansering mot slutten av første halvår 2007. 
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vet to artikler i Buskap om genetis-
ke variasjoner for mørhet (nr. 6 og 7
i 2004 – artiklene er lagt ut på
www.buskap.no). 

MMaarrkkeeddeett   bbeesstteemmmmeerr

Einar Håkon Røhr understreker at
tiltakene prosjektet foreslår er inn-
rettet etter signalene fra sluttmar-
kedet. Som eksempel nevner han
spørsmålet om i hvilken grad stor-
fekjøttet skal sikte seg inn mot
ernæringsekspertisens anbefaling-
er. Konklusjonene er klare på at fet-
tet er en tapt sak. Selv om intramus-
kulært fett er viktig for smaken, må
storfeslaktene bli magrere. Av det

utvendige fettet som skjæres bort
på slakteriet må mye eksporteres
med store tap, fordi fett fra storfe er
overskuddsvare på det norske mar-
kedet. 

– Vi må bevisstgjøre melkebøn-
dene som kjøttprodusenter og øke
stoltheten ved det å produsere stor-
fekjøtt av høy kvalitet, understreker
Røhr. Målet er å få en større andel
av slaktene opp på et nivå som til-
fredstiller kravene til pristillegg.
Det vil bli et stort informasjonsbe-
hov og vi skal tilby rådgivingspak-
ker både gjennom samarbeidet med
Tine og gjennom våre egne rådgi-
vere, avslutter han. n

Et samarbeidsprosjekt mellom 

Gilde Norsk Kjøtt og Geno foreslår 

tiltak for å heve spisekvaliteten 

på storfekjøttet fra melkebrukene 

og gjøre det mer attraktivt for 

produsentene å levere kjøtt av 

ønsket kvalitet.

n – Tilpasning til sluttmarkedet 
er nøkkelen til å øke konkur-
ransekraften til storfekjøtt 
fra melkebrukene, sier Einar 
Haakon Røhr i Gilde Norsk Kjøtt
som har vært prosjektleder for
«Konkurransedyktig kjøtt fra 
melkebruket».



n Etter å ha hatt økende salg-
stall og positive økonomiske
resultater de siste årene, vil
Geno Global i 2006 eksportere
færre doser enn året før. Dette
er en utvikling vi ikke er for-
nøyd med og som vi nå har
truffet tiltak for å snu.

Tilbakemeldingene på NRF
fra eksportmarkedene er meg-
et gode. Nye forsøk er under
oppstart, og resultatene fra de
forsøkene som er i gang gir et
stadig mer entydig bilde; bed-
re fruktbarhet, kalvingsinter-
vallet reduseres med 20 – 30
dager, antall dødfødsler re-
duseres fra om lag 15 til 5 
prosent og celletallet er cirka
50 000 lavere på ren NRF. For
ytelse er det ingen statistisk
forskjell mellom NRF og ras-
ene det sammenlignes med. Vi
har fått noen spørsmål knyt-
tet til lynne og at kyrne er
mindre ensartet enn de er
vant med. Dette gjelder for
ren NRF. Totalbildet er at
NRF kommer meget positivt
ut i de internasjonale for-
søkene og at rasen bidrar 
til bedre nettoøkonomi. Det
fremheves spesielt at lettere
kalvinger og bedre fruktbar-
het gjør det vesentlig enklere
å være driftsleder i besetning-
ene.

Det pågår nå forsøk med
NRF i Nord-Irland, California,
Irland, Canada og Iran. I til-
legg planlegges to nye forsøk. 

I Geno har vi diskuterer om
det er behov for alle disse for-
søkene, eller om resultater fra
ett forsøk er tilstrekkelig til å
skape troverdighet i flere
land? De fleste forsøkene er

initiert av de utenlandske mil-
jøene, ikke av Geno, og deres
tilnærming er ikke så ulik vår.
De ønsker, som oss, å etter-
prøve utenlandske FoU-resul-
tater i sitt eget miljø. Kunn-
skapsoppbyggingen om NRF
i ulike miljøer der kyrne tes-
tes mot andre raser gir meget
verdifull informasjon tilbake
til oss. Vitenskapelige resulta-
ter fra ulike markeder, gir et
utmerket grunnlag for mar-
kedsføring av NRF interna-
sjonalt, og vi ser det som
meget viktig å kunne bygge
på denne dokumentasjonen
framover. 

Ulempen med forsøk er at
det tar lang tid fra de startes
opp til det kommer resultater
I mellomtiden ønsker mange å
sitte på gjerdet og vente. I
Irland har det tatt 3,5 til 4 år
fra forsøket startet til de før-
ste resultater blir publisert nå
i januar. Denne tidsfaktoren
har vi undervurdert. I tillegg
må resultatene fra forsøkene
formidles til lokale bønder.

Dette er det ulik kultur for i
det enkelte land, og det tar tid.
I Geno forventet vi en tettere
og raskere sammenheng
mellom forsøkene og salg i
markedet.  

Vi har vært for optimistis-
ke med hensyn til rask salg-
søkning i de viktigste marke-
dene. Dette fører til at vi i år
2006 får et økonomisk under-
skudd i eksportselskapet. Ved
skifte av agent har vi måttet
etablere nye nettverk, skaffe
oss nye referansekunder og
fornøyde brukere som er vil-
lige til å fortelle kolleger 
om sine positive erfaringer
med NRF. Det er derfor glede-
lig at dette arbeidet nå 
har kommet godt i gang og vi
ser at det begynner å gi resul-
tater.

Som en følge av at den
positive utviklingen ikke har
fortsatt i 2006, foretar vi nå en
del tiltak vi forventer skal
bidra til å øke salget. Vi
omdisponerer personell int-
ernt og setter inn flere ressur-

ser til å arbeide internasjo-
nalt. Dette skal sikre oss tet-
tere oppfølging av de interna-
sjonale forsøkene og mer res-
surser til faglig skolering av
salgskorpset. Behovet for
kunnskapsoppbygging både
på NRF og på krysningskon-
septet er stort. Ved introduk-
sjon i nye markeder er god
oppfølging viktig for å skape
den trygghet som selgeren er
avhengig av for å introdusere
produktet til en profesjonell
kunde. I tillegg til disse tilta-
kene blir det nå gjort endring-
er i måten det arbeides på i de
viktigste markedene.  

Resultatene fra de pågå-
ende utprøvingene, og de
positive tilbakemeldingene vi
får fra utenlandske mjølke-
produsenter som benytter
NRF, gir oss en sikkerhet for
at NRF rasen har et betydelig
markedspotensial internasjo-
nalt. I tillegg påpeker interna-
sjonale forskere at trenden
med dårligere fruktbarhet,
økende kalvingsproblemer og
flere dødfødsler kommer til å
bli et stadig større problem,
og at mjølkeprodusentene
derfor i økende grad vil søke
mot den type avlsmateriale vi
kan tilby.

Så langt har vi ikke foretatt
økonomiske investeringer i
eksportselskapet utover den
aksjekapitalen som ble lagt til
grunn ved etablering. Vi er
trygge på at strategien om 
økt internasjonal satsing er
riktig, og ser at vi må være
villige til å investere mer i ut-
viklingen av  eksportvirksom-
heten.  

10
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M

Hovudtrekka 
i NorFor Plan

ålet med eit fôrvurderingssystem 
er å legge til rette for best mogleg

fôrutnytting og økonomi.  Kyrne er
sjølvsagt dei same som før, men med
NorFor Plan har vi betre grunnlag
for å fastsetja den sanne produk-
sjonsverdien av ein fôrrasjon.

KK jjeemm iisskk  ooppppddee lliinngg  aavv   ffôôrreett

I dagens AAT/PBV-system er det ei
veldig grov oppdeling av fôret kje-
misk sett, særleg for karbohydra-
tene. I NorFor Plan blir tørrstoffet i
fôret delt opp i råprotein, NDF
(fiber), stivelse, råfett, gjæringspro-
dukter, sukker, aske og ein berekna
restfraksjon (pektiner og anna).
Hovudgruppene blir så delt i under-
grupper etter kor tilgjengelege dei
er i vomma; løyseleg, potensielt
nedbrytbar, unedbrytbar. Denne
inndelinga gjer det mogleg å få ei
meir presis utrekning av fôrverdien
i ein rasjon. Særleg NDF-eigenska-
pane har svært mykje å seia for
energi- og AAT-verdien i grovfôret,
og den nye kjemiske oppdelinga av
fôret er vesentleg for å fange opp
dette. 

MMooddee ll ll  ffoo rr   uuttrreekknn iinngg  aavv
nnæærr iinnggsstt ii ll fføørrssee ll

NorFor Plan er basert på kva som
skjer med dei ulike kjemiske kom-
ponentane i fôret gjennom heile for-

døyelseskanalen; vom, tynntarm og
stortarm og utnyttinga av nærings-
stoffa som blir sugd opp frå fordøy-
elseskanalen. Den mikrobielle om-
setjinga er veldig viktig hjå drøv-
tyggarar. Derfor er det lagt mykje
arbeid i å få ei nøyaktig vurdering
av det som skjer i vomma i NorFor
Plan.

I AAT/PBV-systemet har fôrmid-
la konstant næringsverdi. Men vi
har lenge vore klar over at dette
ikkje er rett. Verdien av å gje for
eksempel 20 liter ekstra myse attåt
30 liter frå før er mykje mindre enn
når 20 liter er heile mysemengda
dei får. Fôrmidla har altså ingen
konstant energi- og proteinverdi i
NorFor Plan, men varierer i hovud-
trekk slik:

l Energiverdien blir redusert når
det totalet fôropptaket aukar
(auka fôrnivå). 

l Ved auka fôrnivå passerer fôret
fortare gjennom vomma, og vom-
mikrobene får stuttare tid på å
bryte ned fôret.  Dette går særleg
ut over NDF-utnyttinga.

l AAT-verdien aukar ved auka fôr-
nivå.  Årsaken er at det går min-
dre energi til vedlikehald for
vommikrobene når dei oppheld
seg stuttare tid i vomma, og mei-
re går til vekst og produksjon av

mikrobeprotein.
l AAT-verdien minkar ved høge

andelar kraftfôr i rasjonen.  Dette
skuldast at bakteriene som bryt
ned stivelse (mykje i kraftfôret)
har høgare vedlikehaldsbehov
enn dei som bryt ned fiber (mykje
i grovfôr).  

l PBV minkar ved auka fôrnivå,
blant anna på grunn av redusert
protein-nedbryting i vomma ved
auka passasjefart (tabell 1).

NorFor Plan vil gje ein større varia-
sjon i AAT-verdien i grovfôret fordi
vi tek betre omsyn til det som skjer
i fordøyelseskanalen. Mykje gjæ-
ringsprodukter vil føre til redusert
AAT-verdi og auka PBV-verdi.
Årsaken er at sukker i graset blir
omdanna til gjæringsprodukter
(mjølkesyre, eddiksyre, propionsy-
re, smørsyre og etanol). Desse har
liten energiverdi for mikrobene i
vomma, og derfor blir det bygd opp
mindre mikrobeprotein slik at
AAT-verdien blir mindre. Da vil
kyrne trenge kraftfôr med høgare
AAT-innhald i høve til energi.

NorFor Plan vil føre til ei opp-
skriving av både energi- og AAT-
verdien i tidleg hausta gras, medan
det blir motsatt for seint hausta
gras.  
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TTaabbeellll  11.. Fôrverdi i to fôrmiddel.  Tal i parentes er energiverdi omrekna til FEm

Grunnrasjon 8 kg tørrstoff* Grunnrasjon 20 kg tørrstoff**

AATp8 PBVp8 NELp8 AATp20 PBVp20 NELp20**
gram gram MJ gram gram MJ

Bygg, middels kvalitet 81 – 5 7,81 109 – 44 7,43
(1,13 FEm) (1,08 FEm)

Grassurfôr, middels fordøyeleg- 65 45 6,94 79 24 5,94
heit. Normal gjæring (1,00 FEm) (0,86 FEm)

* Grunnrasjonane har ei klart definert samansetjing i NorFor Plan. På denne måten kan ein sjå kva fôrverdi eit fôrmiddel 
har i to bestemte fôringssituasjonar. Hugs: Ikkje konstant fôrverdi i NorFor Plan

** NE er nettoenergi, L står for laktasjon. Tallene 8 og 20 står for kg tørrstoff.
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FFôôrrooppppttaakkssssyysstteemmeett

Fôropptaket varierer med forhold
ved dyret, fôret og fôringsmetode/
oppstalling. I praktisk fôrplanleg-
ging er det svært viktig å kunne
rekne ut sannsynleg fôropptak til
kvar ku fordi det er vanskeleg å gje-
ra faktiske målingar. For å finne
kraftfôrbehovet må vi veta kva vi
kan forvente at grovfôropptaket
blir.  

NorFor Plan reknar ut kua sin
opptakskapasitet ut frå rase, lakta-
sjonsnummer, laktasjonsstadium,
mjølkemengde og levandevekt. Des-
sutan blir opptakskapasiteten høg-
are for kyr i lausdrift eller på beite
enn for kyr på bås.  

Vidare får kvart fôrmiddel berek-
na ein såkalla fylleverdi.  Kraftfôr
har 0,22 i fylleverdi.  Grovfôret har
høgare fylleverdi, som aukar når
grovfôrets fordøyelegheit blir redu-
sert og som aukar med NDF-innhal-
det. Derfor har seint slått grovfôr
høgare fylleverdi enn tidleg slått
grovfôr. Surfôrets fylleverdi blir
dessutan påvirka av gjæringskva-
liteten basert på innhaldet av
ammoniakk og syrer. Høgt innhald
gjev høgare fylleverdi, og dermed
redusert grovfôropptak.  

I tillegg blir fylleverdien korri-
gert ut frå forholdet mellom grovfôr
og kraftfôr i rasjonen.  

Optimeringa i NorFor Plan tek
sikte på å setja saman ein rasjon til

Lesa meir?
Vil du lesa meir om NorFor Plan?
Du finn ein link til særtrykket, 
NorFor Plan – Nytt fôrvurderings-
system for storfe, på Buskap’s
heimesider (www.buskap.no).
Særtrykket er ei samling av 
tidlegare artiklar om NorFor 
Plan, pluss litt til.

Nokre av dei faglege fordelane med NorFor Plan:
l Tek omsyn til samspel mellom dyret, fôrrasjonens storleik og den kjemiske samansetjinga av fôrmidla.

Dette gjev ei betre vurdering av fôrverdien. 
l Inneheld eit fôropptakssystem som er kopla saman med utrekninga av næringsstoff-tilførsel. 

Dette er viktig for å få teke riktig omsyn til substitusjons-effekten, 
altså kor mykje grovfôropptaket vil minke ved tildeling av meir kraftfôr.

l Inneheld ei vurdering av strukturverdien i fôret, som ein kontroll på at 
rasjonen vil gje godt vommiljø.

l IT-verktøyet som NorFor har utvikla er avansert og kan optimere rasjonar. Det vil seia at det til 
kvar ku finn den billegaste fôrrasjonen som best oppfyller dei næringskrava kua har.

l Inneheld felles behovsnormer for storfe og felles fôrmiddeltabell. I tillegg gjer NorFor ein stor 
innsats for å få standardiserte fôranalyse-metoder slik at resultata kan samanliknast mellom 
laboratoria. Alt dette gjer at vi lettare kan overføre kunnskap over landegrensene.

n Inndelinga av tørrstoffet 
i NorFor Plan i hovudgrupper 
og så undergrupper etter kor 
tilgjengelege dei er i vomma gjer 
det mogleg å få ein meir presis 
utrekning av fôrverdien 
i ein rasjon. 
Foto: Solveig Goplen.

NorFor Plan er det nye fôrvurderingssystemet 

som skal gi betre fôrutnytting og økonomi. Det er

utvikla i fellesskap av Tine, Svensk Mjölk, Dansk 

Kvæg og Baendassamtøk Islands.

Denne artikkelen er ei innføring i hovudtrekka 

i systemet.

Fortsetter neste side



kvar ku som gjev nok energi og
AAT samtidig som heile opptak-
skapasiteten blir utnytta.  Det vil
derfor vera behov for ein større
kraftfôrandel i rasjonen til kyrne
attåt sein slått enn attåt tidleg slått
surfôr (tabell 2).

SSttrruukkttuurrssyysstteemmeett  oogg  
vvoommbbeellaassttnniinnggaa

Vomma fungerer optimalt berre
dersom fôrrasjonen gjev nok fysisk
struktur.  For lite struktur fører til
dårleg fordøyelse, blaut gjødsel og
fôringsbetinga sjukdomar. Fôrets
strukturverdi blir uttrykt i tygge-
tid, og er avhengig av innhaldet av
NDF – spesielt den unedbrytbare
delen – og av fôrets partikkelstør-
relse. Tyggetida fortel kor mange
minutt kua brukar på å tygge ein
kilo tørrstoff, både etetid og drøv-
tyggingstid teller med. Kua brukar
fire minutt per kilo tørrstoff av pel-
letert kraftfôr og opptil to timar per
kilo tørrstoff av lang halm. Vi
ynskjer minst 32 minutt tyggetid
per kilo tørrstoff i den totale rasjo-
nen.  

I NorFor Plan blir det også rekna
ut såkalla vombelastning, som er
ein styrings- og tilleggskontroll på
at fôrrasjonen vil gje godt vommil-
jø.  Vombelastninga er eit mål på
mengda lett nedbrytbar sukker og
stivelse i høve til NDF-mengda. For
høg vombelastning vil gje sur vom
og redusert NDF-fordøyelse. Med
desse kontrollane vil NorFor Plan

sikre fôrrasjonar som gjev godt
vommiljø.  

PPrraakktt iisskk  ffôôrrpp llaann lleegggg iinngg

I NorFor Plan er det mange krum-
linja samanhengar (ikkje-lineære).
Da krevst det gode dataverktøy for
å få utført fôrplanlegginga effek-
tivt. Derfor har NorFor-fellesskapet
utvikla dette, og kvart land koplar
seg til med sine kukontrolldata.

Dataverktøyet brukar alle formlar
som NorFor Plan inneheld, saman
med fôrnormer og høvelege mini-
mums- og maksimumsgrenser på ei
rekke fôrrasjonseigenskapar som
skal sikre at rasjonen dekker kua
sine behov og sikrar godt vommiljø.
Slik kan vi drive ei effektiv fôrplan-
legging med det som er eit av ver-
das beste fôrvurderingssystem;
NorFor Plan. n
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Hovudtrekka i NorFôr Plan
Fortsatt fra foregående side

TTaabbeellll  22.. Døme på fôrrasjonar med ulik grovfôrkvalitet, utrekna i NorFor Plan.

Godt surfôr (0,95 FEm*) Middels surfôr (0,85 FEm*)

Kilo Opptaks- Energibehov Surfôr, Kraftfôr, Surfôr, Kraftfôr,
EKM kapasitet MJ (FEm) kilo TS kilo kilo TS kilo

25 6,84 112  (16,2) 12,1 5,1 9,0 9,5

35 7,86 142  (20,6) 12,0 10,5 8,9 14,5

* FEm per kg TS etter dagens system

FFiigguurr  11.. Hovudstrukturen i NorFor Plan er:

Inndata

Fôropplysninger
(næringsstoffer og partikkelstørrelse)

Dyreopplysninger
(vekt, rase, laktasjonsstadium etc)

Strukturverdi
(Tyggetid)

Økonomisk 
optimal løsning

Fordøyelseskanalen 
og intermediæromsetting

(Beregning av 
næringsstofftilførsel)

Fôropptak
(Fôrets fylleverdi)

Utdata
Fôrrasjonens næringsverdi (energi, pro-
tein etc), beregna mjølk- og proteinpro-
duksjon, fôrets oppholdstid i vomma,
næringsstoffbalanser i vom; PBV, NDF

og stivelse m.m
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Hvorfor  lute kornet?

ed siden av NDF (fiber) i grovfôr er 
stivelse i korn den viktigste ener-

gikilden i kufôret. De norske korn-
artene er karakterisert ved at de har
stivelse med en meget rask nedbry-
tingsgrad i vomma og en NDF som
har en høy andel av totalt ufordøye-
lig NDF (iNDF). Det er begrensa
hvor mye stivelse man kan ha i en
fôrrasjon, fordi et høyt innhold
reduser den mikrobielle aktiviteten
i vomma. Det fører til lavere NDF-
fordøyelse og mikrobiell protein-
syntese, og reduserer dermed fôrra-
sjonens energi- og AAT-innhold.
Det finnes flere behandlingsmeto-
der for å øke fôrverdien og fôrutnyt-
telsen av korn. En mye brukt
behandlingsmetode i Norge er
«ekspandermetoden» som ved hjelp
av kombinasjonen varme, trykk og
damp reduserer nedbrytingsgraden
av proteinet i vomma og dermed
øker AAT- verdien. Ved siden av å
påvirke proteinegenskapene er det
interessant med behandlingsmeto-
der som reduserer nedbrytingshas-
tigheten av stivelse i vomma og inn-
holdet av iNDF. 

Næringsstoffene mer 

tilgjengelige

Kjemisk behandling av korn med
lut (for eksempel kaustisk soda) har
samme effekt som knusing og val-
sing ved at det gjør næringsstoffene
i kornet mer tilgjengelige for vom-
mikrobene. I tillegg vil NaOH-
behandlingen (NaOH er formelen
for kaustisk soda) påvirke nedbry-
tingsegenskapene i vom for både
protein, stivelse og NDF og dermed
påvirke fordelinga av fordøyelsen
mellom vom og tarm. I situasjoner
med en høy andel kraftfôr i rasjo-
nen vil det være gunstig å flytte noe
av stivelsesfordøyelsen fra vom 
til tarm da det vil være gunstig 
for vommiljøet og NDF-fordøy-16
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elsen. Når vi optimerer fôrrasjoner 
i NorFor Plan med Tine OptiFôr tar 
vi hensyn til fôringas effekt på 
vommiljøet ved hjelp av variabelen
«vombelastning». Den uttrykker for-
holdet mellom lettfordøyelige karbo-
hydrater (sukker + stivelse) nedbrutt
i vomma og NDF. I fôroptimeringa
setter vi en øvre grense for dette for-
holdstallet for å sikre at vi ikke lager
fôrrasjoner som gir et dårlig vom-
miljø. Sammenligner vi to fôrmidler
med samme stiv-elsesinnhold vil
det med den laveste stivelsesned-
brytingen gi den lav-este vombelas-
tingen, og dermed være mer gun-
stig i forhold til vommiljøet. 

Behandling av korn med

kaustisk soda

Behandling av korn med kaustisk
soda blir brukt i ulike fullfôrsyste-
mer, blant annet hos Keenan sys-
tem. Vi har fått henvendelse fra
flere mjølkeprodusenter som lurer
på hvordan dette slår ut på kornets
næringsverdi og effektene i en full-
fôrrasjon. Samtidig har vi vært
interessert i å få bestemt fôrkarak-
teristikkene til luta korn i henhold
til NorFor Plan slik at vi får et bed-
re grunnlag når vi optimerer fôrra-
sjoner med Tine OptiFôr. Vi har
derfor undersøkt kjemisk sammen-
setting og nedbrytingskarakteris-
tikker i vom og tarm av to partier
hver av luta bygg og hvete. De
anbefalte lutbehandlingene for
bygg er 30 liter vann + 3 kilo NaOH
per 100 kilo korn. I hvete er det
anbefalt å bruke 2 kilo NaOH/100
kilo korn, mens det i havre er anbe-
falt å øke NaOH-mengden til 4
kilo/100 kilo korn. Figur 1 (stivelse)
og Figur 2 (NDF) viser nedbry-
tingsprofilene for NaOH-behandla
bygg og hvete og for ubehandla
bygg. Profilen for ubehandla hvete

Tabell 1. Sentrale fôrkarakteristikker og standard fôrverdier i ubehandla og NaOH-
behandla bygg og hvete 

Bygg, Bygg, Hvete, Hvete,
ubehandla luta ubehandla luta

Protein, g/kilo TS 113 110 131 127

Løselig, g/kilo råprotein 285 222 218 170

Potensielt nedbrytbar, g/kg råprotein 671 751 751 806

Ufordøyelig, g/kilo råprotein 36 28 29 23

Nedbrytingshastighet, %/time 11,3 5,5 14,3 7,1

Stivelse, g/kilo TS 615 597 667 648

Løselig, g/kilo stivelse 350 254 399 289

Potensielt nedbrytbar, g/kilo stivelse 650 746 601 711

Ufordøyelig, g/kilo stivelse 3 2 18 4

Nedbrytingshastighet, %/time 39,2 12,2 59,5 18,6

NDF, g/kilo TS 198 192 127 123

Potensielt nedbrytbar, g/kilo NDF 639 807 673 824

Ufordøyelig, g/kilo NDF 361 193 327 176

Nedbrytingshastighet, %/time 12,2 10,7 16,6 14,5

NELp20. MJ/kilo TS** 7,49 7,66 7,95 8,05

AATp20, g/kilo TS** 108 111 116 121

PBVp20, g/kilo TS** – 43 – 44 – 38 – 43

**Standard forverdi beregnet etter NorFor Plan
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Figur 1. Nedbrytingskarakteristikker i vom av stivelse for ubehandla bygg og
NaOH- behandlet bygg og hvete.

Figur 2. Nedbrytingskarakteristikker i vom av NDF for ubehandla bygg og NaOH-
behandlet bygg og hvete.
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var lik den for ubehandla bygg og
er derfor ikke vist i figurene. Figu-
rene danner grunnlaget for bestem-
melse av nedbrytingskarakteristik-
kene etter NorFor Plan og disse er
vist i Tabell 1. Det lavere innholdet
av protein, stivelse og NDF i det
luta kornet skyldes en fortynnings-
effekt på grunn av tilsatt NaOH.
Lutbehandligen viste en tydelig
effekt på nedbrytingsegenskapene
til stivelse, med blant annet en
lavere nedbrytingshastighet. Det
ser vi ut fra figuren ved at nedbry-
tingskurven stiger svakere med økt
inkubasjonstid for luta enn for ube-
handla korn. Tilsvarende effekt ble
funnet for protein hvor nedbry-
tingshastigheten var lavere og en
lavere andel av proteinet var løselig
(Tabell 1). Det innebærer et en stør-
re andel av proteinet passerer ut av
vomma og øker AAT-innholdet.
Lutbehandlinga viste en positiv
effekt på NDF-nedbrytinga som er
høyere for det behandla enn for det
ubehandla kornet. Det betyr at inn-
holdet av iNDF er vesentlig lavere i
NaOH behandla korn. Men samti-
dig viser nedbrytingskurvene at
nedbrytingshastigheten for NDF er
lavere for det behandla kornet. Det
betyr at på tross av et lavere inn-
hold av iNDF får man ikke tatt ut
hele effekten i en høyere NDF for-
døyelighet på grunn av den lavere
nedbrytingshastigheten. 

Fôrverdien 

av luta korn

I NorFor Plan har det enkelte fôr-
middel ikke noen fast fôrverdi. Nor-
For kan imidlertid beregne en stan-
dard fôrverdi, som betraktes som
en referanseverdi når vi ønsker å
sammenligne ulike fôrmidler. Stan-
dardverdiene er beregnet ut fra en
definert fôrrasjon som er 20 kilo
TS/dag med en kraftfôrandel på 50

prosent. Tabell 1 viser at energiver-
dien (NELp20) er høyre i det luta
enn i det ubehandla kornet. Den
høyere energiverdien skyldes først
og fremst det lavere innholdet av
iNDF. Ut fra nedbrytingsegenska-
pene til proteinet (høyere andel
potensielt nedbrytbart protein og
en lavere nedbrytingshastighet) for-
ventet vi en høyere AAT-verdi i det
luta kornet. Årsaken til de små for-
skjellene skyldes en lavere mikrobi-
ell proteinsyntese i det luta kornet.
Det er fordi en større andel av sti-
velsen unnslipper nedbryting i
vomma, og det fører til mindre ener-
gi til mikrobiell vekst og dermed en
lavere AAT- produksjon. I forbin-
delse med behandling av fôr er man
redd for at behandlingen er så hard
at det går ut over tarmfordøyelighe-
ten av proteinet og stivelsen som
unngår nedbrytingen i vomma. Lut-
behandligen viste imidlertid ikke
noen negativ effekt på tarmfordøye-
ligheten (Tabell 1: Ufordøyelig pro-
tein og stivelse). Det betyr at det
proteinet og stivelsen som passerer

ut av vomma blir fordøyd i tarmen
og dermed virker positivt på fôrver-
dien. 

Luta korn i fullfôr

Hvordan slår så luta bygg ut i en
fullfôrrasjon? Tabell 2 viser eksem-
pel på en fullfôroptimering hvor
fullfôret i kombinasjon med ei
kraftfôrblanding skal dekke nær-
ingsbehovet til 35 kilo energikorri-
gert mjølk (EKM). Når fullfôret med
luta bygg fôres uten tilleggskraftfôr
dekker det til 25 kilo EKM. Forut-
setningene for optimeringen er et
grovfôr med middels fordøyelighet
(NELp20 = 5,94 MJ/kilo TS), og for
å dekke AAT-behovet i fullfôrblan-
dinga er det brukt et proteinkon-
sentrat som består av soyamjøl,
rapsmjøl og maisglutenmjøl. På
grunn av en lavere energiverdi og
en høyere vombelastning i det ube-
handla enn i det NaOH-behandla
bygget, må mengden tilleggskraft-
fôr økes med 1 kilo tørrstoff for å få
samme mjølkeytelse når vi bruker
ubehandla bygg i fullfôret. Den18

Hvorfor lute kornet...
fortsatt fra foregående side

Tabell 2. Sammenligning av luta og ubehandla bygg i en fullfôrrasjon. 
Tilleggskraftfôr gitt for å dekke behovet til 35 kilo EKM

Fullfôr med Fullfôr med  
luta bygg ubehandla bygg**

Grassurfôr, kilo TS 11,2

Bygg, kilo TS 4,1

Melasse, kilo TS 0,3

Proteinkonsentrat, kilo TS 0,75

Vombeskytta fett, kilo TS 0,2

Mineraler + vitaminer, kilo TS 0,1

Sum fullfôr, kilo TS 16,7 15,9

Tilleggskraftfôr, kilo TS 5,7 6,7

Vombelastning, g/g 0,49 0,58

NDF fordøyelighet, % 64,1 62,8

** Forholdet mellom fôrmidlene i fullfôret er det samme som for rasjonen med luta bygg
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høyere kraftfôrmengden fører vid-
ere til en større substitusjonseffekt
og dermed et lavere fullfôropptak.
En høyere vombelastning for rasjo-
nen med ubehandla bygg fører også
til en lavere NDF-fordøyelse, og det
betyr et behov for ytterligere kom-
pensasjon med kraftfôr for å dekke
energibehovet til den planlagte
mjølkeytelsen. Noe som også vil
virke negativt på fullfôropptaket.

Størst effekt 

ved høye ytelser

På grunn av plassbegrensning er
det i denne artikkelen ikke mulig å
vise resultater fra flere beregninger.
De viste i hovedtrekk at den største
effekten av lutbehandling får man
ved høye ytelser, det vil si ved dags-
ytelser over 30 – 32 kilo EKM, noe
som tilsvarer besetningsavdråtter
over 7 500 – 8 000 kilo mjølk. De
viste også at effekten av lutbehand-
ling er størst ved en middels og lav
grovfôrkvalitet (NELp20 < 6,25 MJ/
kilo TS). Når vi har grovfôr med
høy fordøyelighet og høyt protei-
ninnhold er det viktig at vi har nok
lettfordøyelige karbohydrater i fôr-
rasjonen, og i slike situasjoner kan
lutbehandliga føre til at for lite av
stivelsen blir tilgjengelig i vomma.
Det indikerer at NaOH-mengden i
lutingen faktisk bør tilpasses 
grovfôrkvaliteten. Det bør derfor
gjennomføres flere undersøkelser
med norsk korn for å finne den
optimale mengden NaOH. Et annet
interessant spørsmål er, hvis tek-
nisk mulig, å benytte en tørrlutings-
teknikk ved produksjon av ordi-
nære kraftfôrblandinger. Det vil gi
muligheten for en større innblan-
ding av norsk korn i våre kraftfôr-
blandinger på grunn av en høyere
energiverdi og en mindre belast-
ning på vommiljøet. n

n Høyere 
energiverdi 
og mindre 
vombelastning 
i luta enn 
ubehandla bygg. 
Foto: 
ScanStockPhoto/
Matthew 
Collingwood.

Eter mer på mjukt underlag
En undersøkelse i Canada konkluderer med at mjukt underlag ved
fôrbrettet øker fôropptaket og tiden kyrne oppholder seg der. Ved
sammenligning av betonggulv og gummibelagt gulv foran fôrbrettet
viste det seg at kyrne brukte 15 minutter mer tid hver dag på å ete
når de sto på det mjuke underlaget. Forskerne fant også at kyrne
oppholdt seg mer tid ved fôrbrettet uten å ete, og dette forklares med
at komforten i liggearealet ikke var god nok. 

Hoard`s Dairyman juni/06

For lite hvile
En undersøkelse i Danmark forteller at i 7 av 14 besetninger ligger
kyrne i gjennomsnitt mindre enn 10 timer. Tidligere forsøk har vist
at kyr som ligger mindre enn 10 timer i døgnet viser tegn på stress
og redusert ytelse. Kyr som ikke får tilfredstilt sitt hvilebehov bru-
ker mindre tid på å ete. Variasjonen var stor fra besetning til beset-
ning og det pekes på at fôrsammensetning, belegningsgrad og tid på
oppsamlingsarealet før melking er faktorer som kan påvirke hvileti-
den.

Dansk kvæg 17/06

Rett feil på anlegget og
reduser frie fettsyrer
Undersøkelser i Danmark har vist at besetninger med automatisk
melkesystem og båsfjøs med høytliggende rør har høyere innhold av
frie fettsyrer i melka enn besetninger med melkegrav eller karusell.
Utbedring av feil med omrøring i melketanken i besetninger med rør-
melkanlegg hadde den største effekten på innholdet av frie fettsyrer
med en reduksjon på 0,31 enheter. I besetninger med automatiske
melkesystem var de vanligste feilene relatert til omrøring i melketan-
ken, pumping av melk og kjølingen av melken. 

Ny KvægForskning 5/2006

Ku-doping
I Lantbruk kan vi lese at utstillere av kyr fra Sør-Europa har med
egne veterinærer på utstillinger. Disse har bilene fulle av medika-
menter som gjør at dyrene presenterer seg bedre. Dette kom fram
under en diskusjon på årsmøtet til Foreningen Dansk Holstein.

Kyrne gis beroligende medisiner for at de skal være rolige når de
vises. For å oppnå at kua viser seg optimalt kan det også gis opp-
kvikkende og beroligende medikamenter samtidig.
Et triksene som brukes er også at vommen pumpes full av vann for
at kroppen skal få riktig fasong. 

www.lantbruk.com 

El-gjerder blir ulovlige
Kritikerne hevder at organisasjonene til danske melkeprodusenter er
tatt på senga. Uten at næringa har forsøkt å påvirke har det blitt
europeisk enighet om nye regler for elektriske gjerder som vil gjøre
mange av gjerdene som er i bruk i dag ulovlige. Maksgrensen for
elektrisk støt på 5 joule anses å være alt for lavt til at elektriske gjer-
der vil fungere i praksis. 

LMD-Ugenyt uge 38,2006



n Å håndtere dyr krever
kunnskap, men også teft. Noe
av det første Morten tenker på
når han kommer inn i et dyre-
rom, er å gi seg til kjenne.
Tidligere pleide han å gå over
fôrbrettet i båsfjøsene. I dag
anbefaler man ikke unødig
tråkk her, men det er uansett
viktig å gi seg til kjenne. Ikke
bare ved å være rolig, men
gjerne også tydelig i beve-
gelsene. Kommer man stille
og ubemerket inn i fjøsrom-
met, kan man skremme mer
enn man tar hensyn. Å haste
inn i fjøset med knitrende
klær, taler for seg. Men kyr
liker musikk, viser forskning-
en. En inseminørkollega opp-
levde at kyrne roet seg mer
når han kom plystrende inn i
fjøset. Og det var Beatles som
fenget mest! 

Reagerer ulikt

Kyrne reagerer ulikt fra sted
til sted. Noen er vant med
ungeskrål og mye trafikk av
folk og dyr. Andre steder
skvetter kyrne ved den min-
ste uvante lyd. I alle tilfeller er
forutsigbarhet et stikkord.
Tydelighet og ro et annet. Det
er ikke alltid når man er stres-
set og kjapp at man får utført
arbeidet raskest! Og en per-
son som på sine travleste
dager har 40 insemineringer
og 300 kilometer i bilen, vet
noe om hva som er effektivt.
Det er å spille på lag med
dyra. Og bonden. I binger vil
det være stor forskjell på om
dyrene er vant til folk. Det er
mulig, om ikke generelt å
anbefale, å inseminere dyr

som går løs. Men dette
avhenger mye av rutinene.
Går man aldri i bingen uten å
ha noe konkret å gjøre der,
kan man ikke regne med at
dyra roer seg med folk tilste-
de. De forventer da at det er
fôring, eller kanskje endog
håndtering eller fengsling, og
reagerer da umiddelbart med
uro. Kviger må vanligvis
trenes positivt med kraftfôr
for å gå villig fram i fanghek-
ken. Det beste er å bruke en
type som stenger hele fronten.
Men man er avhengig at den
fungerer, alltid! Hvis de vet at

de kan komme unna vil de for-
søke, og oftest klare det! Vær
også varsom i møte med dyr.
Snu aldri ryggen til, uten å
vite hva som foregår bak deg.
Selv en dreven husdyrmann
kan bli forsøkt angrepet fordi
ei ku ser på en som en trussel. 

Ser etter sjefskua

Å arbeide med dyr handler på
det beste om å se det enkelte
individet. Morten prøver ofte
å se etter «sjefskua» når han
kommer inn i løsdriftsfjøs.
Det er gjerne den kua som
møter ham først og som står

rolig igjen når de andre viker
unna. I møte med andre kyr
holder det at den dominante
kua bruker blikket, bøyer
hodet lett og de andre vil vike.
Når man har funnet «sjefen»,
er et tips å gå bort og ta på
den eller bare snakke rolig.
Viser hun at hun aksepterer
deg, vil oftest de andre dyra i
besetningen også oppfatte
dette og lettere la seg hånd-
tere. Og man kan oppnå at
noen sekunders ekstra opp-
merksomhet har gitt mer ro
og bedre arbeidsforhold for
alle.

Kunsten å håndtere kyr
Morten Fiskum inseminerer årlig 4 000 kyr 

og deler gjerne noen av de erfaringene han

har gjort seg i arbeidet.  
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Guro Sveberg 
– veterinær, Geno

nNår han kommer inn i et løsdriftfjøs ser Morten etter sjefskua. Blir han akseptert av henne er
det oftest lettere å håndtere de andre dyra. Foto: Hege Lyngsnes
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• Oppnår du ønsket ytelse?

• Er du fornøyd med proteinprosenten?

• Opplever du høye urea-verdier i tankmelka?

• Blir sinkyrne feite?

• Får du kalv i kua når du ønsker det?

• Har du rom for å øke produksjonen i fjøset ditt?

Snakk med en fôringsrådgiver dersom du vil 

diskutere noen av disse spørsmålene nærmere.

Hvordan fungerer
fôringa i fjøset ditt?



A

Tolking av fôranalysen

nalyserapporten inneholder en 
mengde opplysninger, og veiled-

ningen på baksida gir en del hjelp til
vurdering av resultatet. Du trenger
ikke bry deg om alle tall på rappor-
ten når du skal vurdere fôrkvaliteten
din. De viktigste er:

FEm/kg TS, 
gram NDF/kg TS og 
gram PBV/kg TS.
I tillegg sjølsagt 
pH og syreanalysen av 
ferdiggjæra surfôr.

Tørrstoffprosent 

og kilo fôr per fôrenhet

Mange er fokusert på kilo fôr per
FEm, men det er et dårlig mål på
fôrverdien.  Årsaken er at det først
og fremst er avhengig av tørrstof-
finnholdet. I tabell 1 gir alle fôrsla-
ga samme kilo fôr per FEm, men
med bare tre prosent forskjell i TS-
nivå gir fôr B 12,5 prosent mer ener-
gi enn fôr C! Tørrstoff-forskjellene
er for øvrig innenfor feilmargin for
uttak av prøva, og i praksis ikke
merkbare. Se tabell 1.

Kilo fôr per FEm gir en indikasjon
om hvor mye grovfôr du kan få i
kua (mer fôr trenger mer vomplass),
og er et enkelt mål for daglig tilde-
ling for de som veier fôret.

Du kan til en viss grad bruke
tørrstoffprosent til å sjekke om du
traff med fortørkinga, eventuelt
hvor elendig blautt fôret ble da du
høsta direkte i dårlig vær.  Tørr-
stoffprosent varierer mye med vær-
forholda under høsting, og du bør
ta jevnlig test hjemme om du
ønsker kontroll med fôringa.

FEm, PBV og NDF

På baksida av analyserapporten
finner du hjelp til å vurdere innhold
av energi, protein og fiber.  Alle dis-
se verdiene har sterk sammenheng

med plantenes utviklingsstadium,
det vil si høstetidspunktet. Riktig
gjødsla bør klassifiseringa være
sammenfallende for FEm og PBV,
mens NDF går motsatt veg.  I tabell
2 har vi gjort om hjelpetabellen for
gras og surfôr til vurdering av hvor
«konsentrert» fôret er. Se tabell 2.

Når vi vurderer det på denne
måten, bør det være noenlunde
samsvar mellom verdiene du får i
analyserapporten. Det bør ikke
være mer enn én klasse forskjell
(for eksempel høg FEm/kg TS, mid-
dels PBV og høg NDF), men både
PBV og NDF påvirkes av innhold
av belgvekster – økende andel
belgvekster gir høgere PBV og
lågere NDF.  Viser rapporten verdi-
er som spriker to klasser eller mer,
er det tid for å ta kontakt med råd-
giverne i Tine og forsøksringene!

Hvordan klassifiseringa av grov-
fôret passer med dine mål for pro-
duksjonen er et annet spørsmål.
Vår generelle vurdering er at grov-
fôr til middels- og høgtytende dyr

bør være fra øvre del av middels
konsentrert og oppover.  Med svært
høg konsentrasjon må du passe på
fiberinnhold i totalrasjon og vom-
funksjon.

Fermenteringskvalitet

Ammoniakk-N i prosent av total-N
er et godt mål på fermenteringskva-
litet (gjæringskvalitet), og ofte bed-
re enn pH på fortørka surfôr der for
eksempel forholda for utvikling av
smørsyre generelt er dårlige.
Ammoniakk-N viser grad av pro-
teinnedbryting, og høgt innhold
betyr sterk nedbryting og dårlig
fer menteringsforløp/ -kval i tet .
Tabell 3 viser klassifisering av sur-
fôr etter innhold av ammoniakk og
smørsyre. Se tabell 3.

Flere ensileringsmidler innehol-
der ammoniakk, så analyseresulta-
tet må korrigeres for tilsetning.
Ved normaldosering kan du trekke
fra 2–4 prosentenheter; er det målt
8 prosent stammer 4–6 prosent fra
fermenteringsprosessen.

Når analyserapporten fra laboratoriet kommer, er det

tid for å sammenligne din og den objektive analysens

oppfatning av kvaliteten.
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n Kilo fôr per FEm er et dårlig mål på fôrverdien, fordi det først og fremst
er avhengig av tørrstoffinnholdet. Foto: Solveig Goplen.
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Tabell 1.

Tørrstoff- FEm/ Kg fôr 
Fôr prosent kg TS per FEm

A 25 0,85 4,7

B 23,6 0,9 4,7

C 26,6 0,8 4,7

Tabell 3.

% smørsyre % NH3-N
Klasse av fôret av total-N

Godt < 0,1 < 8

Brukbart 0,1 – 0,3 8 – 12

Dårlig 0,3 – 0,6 12 – 18

Mislykka > 0,6 > 18

Tabell 2.

Parameter Svært låg Låg Middels Høg Svært høg

FEm/kg TS < 0,77 0,77 – 0,82 0,83 – 0,88 0,89 – 0,94 > 0,94

PBV, g/kg TS < –30 –30 – 0 1 – 30 31 – 60 > 60

NDF, g/kg TS > 630 630 – 590 580 – 540 530 – 490 < 490

De ulike syrene oppgis nå i
gram/kilo tørrstoff, mot tidligere
prosent av fôret. Tabellen for smør-
syre ovenfor gjelder surfôr med
mindre enn 25 prosent tørrstoff. For
omregning: Analyseverdien x tørr-
stoffprosent / 10 = gram/kilo tørr-
stoff. Tabellen på analyserapporten
sier hvor resultatene bør være, og
for eddik- og smørsyre tilsier
høgere verdier feilfermentering og

vil også bety redusert smakelighet
og fôropptak. Innhold av mjølkesy-
re sier en del om hvor sterk fermen-
teringa har vært og hvor mye av
sukkeret i fôret som er gått med til
å produsere syrer.  Fermenterings-
kvaliteten kan således være meget
god ved høgere verdier enn 100
gram/kilo tørrstoff, men det vitner
om sterk, kanskje uønsket sterk,
fermentering.



Ved lite kraftfôr er det først og fremst
salt, selen og kopper det blir for lite
av. Vitaminene A, D og E kan det
også bli underdekning av. Den rime-
ligste måten å sikre mineral- og
vitamindekning på er å strø 50–100
gram multitilskudd per dyr på
grovfôret daglig. Dette er en billig
forsikring som sikrer dyra god til-
vekst, motstandskraft mot sykdom-
mer og god fruktbarhet. 

Vitaminer og mineraler 

i kraftfôret

Her i landet har vi tradisjon for å
tilsette mineraler og vitaminer til
kraftfôret. Dermed slipper vi å gi
ekstra tilskudd til mjølkekyr og ved
intensiv oppfôring av okser. Kraft-
fôret vil imidlertid bare dekke beho-
vet når dyra får så mye som 3 kilo
per dag. Dyr som får mindre enn 3
kilo kraftfôr vil ha behov for ekstra
tilskudd. Storfe som ofte får mindre
enn 3 kilo kraftfôr per dag er kvi-
ger, sinkyr, kyr i slutten av laktasjo-
nen, ammekyr og ekstensivt fôra
okser.

Lite salt, selen 

og kopper i surfôret

Innholdet av salt og mikrominera-
lene selen og kopper er svært lavt i
surfôr. Salt (natriumklorid) er helt
nødvendig for en rekke fysiologiske
prosesser i kroppen, blant annet
opptak av næringsstoffer i cellene
og overføring av nerveimpulser,
mens kopper trengs for dannelse av
røde blodceller. Selen motvirker ska-
der på cellene. Sammen med vitami-
nene A og E, er selen og kopper nød-
vendig for å gi dyra ett godt immun-
forsvar. Figur 1 viser dekning av
behovet for mineralene natrium,
selen og kopper hos andreårs kviger
ved ulike fôrrasjoner. Dersom grov-
fôret er godt vil kvigene ved denne
alderen ofte klare seg med bare sur-

fôr gjennom vinteren, men da er de
helt avhengige av å få multitilskudd
eller mineralslikkestein i bøtte.
Saltslikkestein vil dekke behovet for
salt ved slik fôring, men det vil på
langt nær dekke behovet for selen
og kopper.

Grovfôret er en usikker kil-

de for vitaminer

Når det gis lite kraftfôr er det en bil-
lig forsikring å gi tilskudd av vita-
miner. Multitilskuddene og slikkes-
teiner i bøtte inneholder de nødven-
dige vitaminene. Storfe har behov
for tilførsel av A, D- og E-vitamin.
Disse vitaminene er blant annet
viktige for et godt immunforsvar,
god beinbygning og god fruktbar-
het. B-vitaminene dannes av mik-
robene i vomma, og trengs ikke å
tilføres. På beite får dyra dekket
behovet for alle vitaminene uten

ekstra tilskudd; A- og E-vitamin
gjennom graset og D-vitamin som
dannes i huden ved hjelp av sollys.
D-vitamin lagres i leveren og dyra
vil derfor klare seg uten tilførsel av
dette vitaminet en stund utover
høsten. 

Det er stor variasjon i vitami-
ninnholdet i konservert grovfôr.
Spesielt bør en merke seg at surfôr
som er fortørket har lite D-vitamin,
mens rundballer har lite både av D
og E-vitamin. Høy og halm innehol-
der en del D-vitamin, men lite A- og
E-vitamin. Dette gjør grovfôret til
en usikker kilde for vitaminer, og
tilskudd av vitaminer gjennom vin-
teren er nødvendig. n24
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Husk mineral- 
og vitamintilskudd
til ungdyr i innefôrings-perioden

n Selv om kraftfôret er tilsatt 
vitaminer og mineraler dekker
det bare behovet for dyr som 
får 3 kilo og mer. 
Foto: Rasmus Lang-Ree.

Alternativer for tilskudd ved 
< 2–3 kilo kraftfôr
l 50–100 gram multitilskudd, pulver per dyr og dag

l 75–150 gram multitilskudd, pellets per dyr og dag

l Fri tilgang av slikkestein med mineraler og 
vitaminer i bøtte
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Ungdyr som får mindre enn 

2-3 kilo kraftfôr på innefôring er 

utsatt for mineral- og vitamin-

mangel og bør alltid få tilskudd.

Figur 1. Når ungdyr kun får grovfôr av normal kvalitet vil
under 10 prosent av behovet for salt og selen dekkees.Ved
1 kilo kraftfôr vil saltbehovet dekkes, men bare 50 prosent av
behovet for selen og koppe. Når det daglig gis 50 –100 gram
multitilskudd vil de få dekket behovet for både mineraler og
vitaminer, og dermed bevare god tilvekst og helse. 

n Årlig behandles det om lag 11 000 tilfeller med melkefeber i Norge eller 30
hver dag, men kunne tallet vært lavere? Underskudd av kalsium i blodet skaper
problemet.

I følge Tine er det så mange som 360 000 jenter og 100 000 gutter i Norge som
daglig får i seg alt for lite kalsium og disse tallene burde vært vesentlig lavere.
Det kan ikke være særlig tvil om at her må det ligge masse helserelaterte pro-
blemer i vente. 

Den viktigste kalsiumkilden for oss mennesker i Norge er melk og melkepro-
dukter, men mange ungdommer drikker nesten ikke melk. I store deler av ver-
den for øvrig er den viktigste kalsiumkilden kalsium-rikt vann, mens vi i Norge
stort sett drikker overflatevann nesten helt fritt for kalsium. Heldige er de av oss
som har tilgang på kalsiumrikt grunnvann Det også slik at kroppen tar opp kal-
sium løst i vann mer effektivt enn kalsium løst i melk.

La oss se på hva et rikt og jevnlig inntak av kalsium (og magnesium ) betyr
for folkehelsen – dokumentert gjennom 100-vis av medisinske forskningspro-
sjekter verden over:
l Beinbrudd og beinskjørhet er betydelig redusert. 

Spesielt når det gjelder beinskjørhet ligger Norge 
i verdenstoppen og ingen synes å forstå hvorfor

l Betydelig lavere risiko for å få hjerte-/karsykdommer, ofte med dødelig
utgang. Enkelte studier antyder helt opp mot 30 prosent lavere risiko

l Risiko for hjerteinnfark er betydelig lavere
l Blodets evne til å koagulere er bedre
l Bidrar til å redusere blodtrykk
l Noen personer som plages av migrene vil få sjeldnere anfall og ha mindre

smerte
l God tilgang på magnesium er gunstig for å hindre/begrense hjerteflimmer
I Norge har vi cirka 250 000 borebrønner og mange av disse er kilde til drikke-
vann for dyr og mennesker på norske gårdsbruk. Ofte er dette borevann rikt på
mineraler – ikke minst kalsium og magnesium og fra en helsemessig synsvin-
kel klart det beste drikkevann en kan skaffe seg. Ulempen er dessverre at kal-
sium- og magnesiumholdig vann (hardt vann) skaper enkelte tekniske proble-
mer slik som beleggdannelse på glass, dusjhoder, oppvaskbenker, varmeele-
menter i beredere, gir unøyaktighet i dyser og ventiler og så videre. Det synes
tragisk når man ødelegger kvaliteten på dette flott vannet med å kjøre det
gjennom et ionebyttesystem! Ionebytteystemene fungerer slik at kalsium og
magnesium «byttes ut» med natrium. Kroppens tilførsel av natrium er mer enn
stort nok ved alt det salt vi får i oss gjennom det daglige kosthold og det er ikke
uvanlig at leger fraråder mennesker å drikke vann som har gått gjennom et
ionebyttesystem. 

En interessant observasjon er det også at Verdens Helseorganisasjon (WHO)
så tidlig som i 1978 advarte mot bruk av denne teknologi dersom vannet skulle
benyttes i kostholdet.

Undertegnede er klart av den oppfatning at betydningen av kalsium er
undervurdert i helse-Norge, og vi ville høste store gevinster ved å sørge for at
det norske folk, og ikke minst norsk ungdom, får i seg vesentlig mer kalsium.
Og her er det muligens også en oppgave for norske melkeprodusenter og veteri-
nærer. Stans bruk av ionebyttesystemer og gå over til magnetisme. Magnetisme
løser de tekniske problemer forårsaket av hardt vann like godt i 95 prosent av
tilfellene. I tillegg til den helsemessige gevinsten, for både folk og fe, ved å
beholde kalsium og magnesium i vannet er disse systemene meget rimelig i inn-
kjøp og har meget lave driftsutgifter.

Jeg legger ikke skjul på at firma jeg leder, Metnor AS, har produkter som
konkurrerer med ionebyttesystemenene, men la ikke det ta fokus bort fra pro-
blemet. I Norge får vi mennesker i oss alt for lite inntak av kalsium og magne-
sium og et skippertak er nødvendig. Kanskje selv kua hadde glede av det?

Mer kalsium i vannet 
positivt for helsen 
– kanskje også for kua?

Harald Nore – sivilingeniør, daglig leder Metnor AS
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Lufta ut av 
investerings-
ballongen?
n Jo Helge Sunde har ledet Mjølkeprosjektet i Sogn og Fjordane siden
2004. Målet har vært å få til nødvendig omstilling for at fylket skal behol-
de sin relative andel av melkeproduksjonen. Han legger ikke skjul på at det
var nødvendig å være litt offensiv i starten for å få snudd den negative
trenden og få til investeringer i framtidsretta melkefjøs. I starten var det
mulig å få opptil 22 prosent av totalkalkylen i tilskudd, men samtidig
begynte nedtrappingen av det ekstra driftstilskuddet til samdrifter. Når
sentrale myndigheter legger opp til at investeringstilskuddene fra Innova-
sjon Norge skal fordeles på flere – maksimalt kroner 600 000 per prosjekt
fra 2007 – betyr det etter Jo Helge Sunde sin mening at det blir vanskelig
å få realisert større nybyggingsprosjekter.

– Regnestykket går ikke alltid opp. Det er ikke sikkert det er økonomi i
at tre eller fire deltakere går sammen og bygger nytt fjøs, sier Jo Helge. Nå
er aktiviteten dominert av prosjekt der enkeltbruk som leier jord og er i
samdrift med passive deltakere investerer for en produksjon nær 200 tonn.
Det er nødvendig å komme opp på ei kvote på 200 tonn for å kunne inves-
tere 4 til 5 millioner kroner, sier Jo Helge.

n Jo Helge Sunde, leder for Mjølkeprosjektet i Sogn og Fjordane, 
mener at med 200 tonn i kvote kan investering i melkerobot gå i hop.
Forutsetningen er at både prisen for kvote- og jordleie er lav nok. 
Han er ikke i tvil om at automatisk melkingssystem vil bli det domi-
nerende i Norge, fordi både prisen og servicekostnadene er redusert
betydelig de siste to åra.

Med små melkekvoter 

og lite arealgrunnlag 

har Sogn og Fjordane 

spesielle utfordringer når

det gjelder å opprettholde

melkeproduksjonen 

i fylket. De senere årene

har flere større samdrifts-

prosjekt bidratt til opti-

misme, men spørsmålet

er om dreiningen i bruken

av investeringstilskuddene

vil føre til at den positive

utviklingen stopper opp.
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n Den tidligere bondelagslederen i
fylket, Alf Støfring, har jobbet tett
opp mot Mjølkeprosjektet og kan
gjennom sin posisjon i Innovasjon
Norge ta pulsen på investeringslys-
ten blant melkeprodusentene i fyl-
ket.

– Den enkelte melkebonde må
planlegge ut fra hva som lønner seg
for han eller henne og ikke utifra
hva som tjener fellesskapet, under-
streker Støfring.

Støfring er frustrert over at sen-
trale myndigheter og faglag ikke
lytter mer til signalene fra grasrota,
og tenker både på antallsbegrens-
ningen når det gjelder deltakere i
samdrifter og reduksjonen i til-
skudd til nybygg.

– Jeg synes 20 prosent tilskudd
av totalkalkylen er greit nok, selv
om det ikke betyr at det blir noen
dans på roser, sier Støfring. Med et
tak på 600 000,– er jeg redd flere
prosjekt blir lagt på hylla. Jeg vet

allerede om noen som har trukket
seg fra samdriftprosjekt og nå vur-
derer å selge kvota.

Spesielle utfordringer

Støfring mener Sogn og Fjordane
har spesielle utfordringer som det
ikke tas nok hensyn til. Hvis en
sammenligner med et fylke som
Nordland utgjør arealtilskudd og
distriktstilskudd for melk og kjøtt
langt mindre. Og det får utslag som
tabellen viser når det gjelder
dekningsbidrag (se tabell 1).

– Mange teller nå på knappene

om de skal selge kvota, sier Støf-
ring. Dette gjelder også noen av de
som jeg tidligere var helt sikker på
kom til å fortsette. Det siste jord-
bruksoppgjøret var skuffende. Økt
distriktstilskudd på 2 øre utgjør
ikke mer enn prisøkningen når
gardstanken fylles opp med diesel!
Og reduksjonen i tilskudd til inves-
teringer fra 20 prosent til 600 000,–
kroner er dramatisk. For et prosjekt
med en prislapp på 8 millioner kro-
ner utgjør endringen at tilskuddet
reduseres med en million kroner. 

Investeringstilskudd 

kan følge bruket

Alf Støfring stiller også spørsmål
ved om det er riktig at enkeltbruk
skal få like mye i investeringstil-
skudd som ei samdrift. 

– Investeringstilskuddet kunne
følge bruket slik at ei samdrift får
mer i tilskudd enn et enkeltbruk,
mener Støfring. 

Han mener Sogn og Fjordane er
sinke når det gjelder omstilling i
melkesektoren. Han avviser frykten
for sterk strukturrasjonalisering
som argument mot raskere omstil-
ling, og mener mediene bevisst har
fokusert på enkelte store fjøspro-
sjekt i fylket og at dette har blitt
brukt for å skape et fordreid bilde
av virkeligheten.

Hva må til for å gire opp omstil-
lingstakten i fylket?

– Jeg vil ha tilbake investerings-
programmet for melkesektoren og
investeringstilskuddet må økes til i
hvert fall 20 prosent av totalkalky-
len, svarer Støfring. Dessuten er det
viktig at avskrivingssatsen på
driftsbygninger økes fra dagens 4
prosent til 6 prosent.

– De på 55+ klarer seg alltids,
men vi må hindre at ungdommene
som står klare til å ta over utsetter
planene, avslutter Støfring.

Det er bekymring i Sogn og Fjordane for at sentrale

myndigheter ikke forstår de spesielle utfordringene 

fylket har. Det er allerede klare tegn på at maksgrensen

på 600 000,- kroner i investeringstilskudd demper

investeringslysten blant melkeprodusentene. 

Hvorfor stoppe 
Sogn og Fjordane?

Tabell 1. Dekningsbidrag for gjennomsnittsbruk i Nordland 
og Sogn og Fjordane

Sogn og
Nordland Fjordane

Kvote per bruk (tonn) 73 91,3

Areal innmark + beite (dekar) 120+50* 200+50*

Dekningsbidrag (kr) 433 000 641 000

Dekningsbidrag per liter melk (kr/l) 5,93 7,02

Kilde: Rapport: Økonomien i mjølkeproduksjon på 
Vestlandet samanlikna med Nordland, Mjølkeprosjektet 
i Sogn og Fjordane, 2006.

*Arealoppgavene er noe usikre.

n Alf Støfring, melkeprodusent 
i Jølster, styremedlem i Innova-
sjon Norge Sogn og Fjordane, tid-
ligere leder i Bondelaget 
i Sogn og Fjordane, er i tvil om
han vil anbefale sønnen å overta
med ei kvote på 130 tonn og 
store behov for nyinvesteringer.



n –Vi har lagt vekt på å finne den
riktige plasseringen av de ulike rom
og funksjonene i fjøset. Det er vik-
tig å finne en logisk plassering av
ting slik at vi slipper å gå unødven-
dig, sier Sigurd Egge. Samtidig var
det et krav å samle alle dyrene i en
fjøs.

Dyra ble tatt fra beite og inn på
nyfjøset bare fjorten dager før
Buskap er på besøk. Den korte
tiden tatt i betraktning virker det
som det meste har gått seg til vel-
dig raskt. Sigurd og Per R. Egge
synes da også at oppstarten i nyfjø-
set har gått overraskende bra. Det
eneste de kommer på er at noen av
kuene måtte ha litt ekstra hjelp med
å bli tilvent til kraftfôrautomaten
og mjølkestallen.

Tre framfor stål

Laminat limtredragere ble valgt
framfor stålbuer både fordi det ble
billigere og fordi Egge-karene er
enige om at treverk er triveligere
enn stål. Veggene er betongelemen-
ter, mens taket er et industritak

(stålplater, 10 centimeter isopor,
industrifolie). Et lett-tak (sandwich)
ville blitt dyrere. Ventilasjonen
består av to vifter i den høye him-
lingen og luftinnslepp over vindu-
ene i sideveggene. Golvløsningen er
spaltegolv med flyterenne. 

Sinkuavdelingen er i ene enden
av kusida. Tverrgangen mot melke-
kuavdelingen er bevisst laget slik at
den kan omgjøres til fire liggebåser
hvis det blir behov for flere kuplas-
ser. Arealet for sjuke- og kalvings-
binger er planlagt slik at deler eller
hele arealet med flyttbare grinder
enkelt kan inkluderes i melkekuav-
delingen. 

Fanghekker

Både i det meste av sjukebingen og
i bingen for de største oksene er det
selvfangerhekk. I resten av ungdyr-
rekka er det fanghekker. Plasse-
ringen av limtrestøttene på ungdyr-

siden førte til at det ble en utfor-
dring å få nok eteplasser. Men med
spesiallagde fronter fra Reime ble
prolemet løst. Siden en av deltaker-
ne hadde TKS skinnegående utfô-
ringsvogn har de valgt å legge opp
til denne løsningen også i nyfjøset.
De har også valgt å satse på rund-
baller. Å bygge et siloanlegg ville
blitt for dyrt.

Fjøset er på 25 x 45 meter og med
50 liggebåser for ku er det dimen-
sjonert for langt større kvote enn
det samdriften har i dag. Men dei
tror ikke det vil bli vanskelig å fylle
opp kuplassene. Alt før de første
dyrene hadde kommet inn var det
registrert mange ønsker om delta-
kelse i samdriften. Ved maksimalt
melkekuantall må oksetallet redu-
seres. Sigurd og Per R. er enig om at
en aktiv og en passiv deltaker med
rundballeland og innen kort av-
stand, med tanke på transport av

Nøye gjennomtenking av viktige detaljer ligger bak

nyfjøset til Egge samdrift i Byrkjelo. 

28

Med vekt på detaljene

n Egge samdrift hadde god kostnadskontroll i byggeperioden, men utgraving av tomt ble dyrere enn kalkulert. 
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n Kraftfôrautomatene har porter og tette sidevegger. Sideveggene er støpt fordi det var
billigste løsning.

nGolvet i tverrgangen mellom sinku- og melkekuavdeling støpt i samme nivå, for at nivåfor-
skjeller ikke skal være en hindring for å gjøre om tverrgangen til liggebåser. Bredden på
tverrgangen er dimensjonert for fire liggebåser.

n Per R. Egge tvilte aldri på at de
skulle ha plass til ungdyra i
nyfjøset. – Med to fjøs hadde det
blitt å stelle her først, så over i
det andre fjøset og hive i ungdyra
noe fôr, pynte og slokke lyset.
Ungdyr som blir stående i andre
fjøs knapt uten å se folk blir lett
sky, sier Per R. Egge.

Egge samdrift, Byrkjelo i Gloppen kommune, Sogn og Fjordane

l Sigurd, Per R. og Ola Egge (alle aktive i samdrifta) l 26 årskyr l 6 800 i avdrått

l 160 tonn kvote l Kvota skal økes gjennom passiv deltaker og kvotekjøp

l Eget areal er 180 dekar, leid areal 60 dekar l Nytt fjøs 25 x 45 meter med 50 liggebåser

l Full framfôring alle okser

fôr er det mest idéelle for å øke
kutallet og kvote. Kvotekjøp til en
akseptabel pris kan og bli aktuelt.

Inspeksjonsgang

Inspeksjonsgang mot yttervegg på
kusida og en tverrgang i enden av
fjøset gjør tilsynet med dyra enk-
lere. I ungdyravdelingen er det dob-
beltrekke med liggebåser og en ete-
plass per dyr. Først var planen å ha
spaltebinger, men nå er Sigurd glad
de valgte liggebåser. Dyra holder
seg renere og dessuten er det en for-
del å være i forkant av regelverks-
endringer som kan komme. Bak lig-
gebåsene mot gangarealet har de
støpt murvegg i 1,45 meters høyde
for å gi god beskyttelse for dyra.
Sigurd Egge forteller at han reiste
en del for å kikke på fjøs i planleg-
gingsfasen. Det var også mye stu-
dering av bilder på hjemmesiden til
Reime. En tur til Hallingdal resul-
terte i at det ble laget eget fôrbrett i
kalveavdelingen og at den ble flyt-
tet lenger vekk fra fôrrom for å unn-

Fortsetter neste side



gå trekk. De ser heller ikke bort fra
at de kommer til å legge tak over
kalveavdelingen for å skape et
enda gunstigere klima.

Investeringstilskuddet

avgjørende

Kalkylen for bygget var 6 millioner
med 1 million i egeninnsats. Ren-
testøtte og 1,4 millioner i investe-
ringsstøtte fra Innovasjon Norge
var avgjørende for realisering av
prosjektet. Fra neste år vil investe-
ringstilskuddet bli redusert til kro-
ner 600 000,– og Sigurd og Per R.
Egge er usikre på om nybygget
hadde blitt realisert med så lavt til-
skudd.

De har ikke ført timer over egen-
innsatsen, men vi får et inntrykk av
at det i hvert fall ikke ligger under
det kalkulerte. Egge-karene har
gjort alt montering av taket selv,
skrudd all innredning, maling, rør-
legging og vært med på flis- og

30

n Sigurd Egge forteller at robot
aldri var noe tema i Egge sam-
drift. Tandem ble valgt framfor
fiskebeinstall fordi kyrne kan gå
ut etter hvert som de har melket
ferdig.

n Doble liggebåser i ungdyravdelingen. Legg merke til den støpte veggen bak liggebåsen mot gangarealet som
skal skjerme dyra mot forstyrrelser fra andre dyr.

Fortsetter fra foregående side
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betongarbeidet. Men de understre-
ker at byggingen ikke gikk ut over
produksjonen i gamle-fjøsene. Byg-
geledelsen har de stått for selv og
prioritert lokale leverandører og
lokal arbeidskraft der det har vært
mulig. Priser er innhentet fra flere

leverandører. Reime har levert inn-
tredning og vært aktivt inne i plan-
leggingen av fjøset, og Sigurd er
meget godt fornøy med oppfølging
og fleksibilitet i forhold til valg av
løsninger.

Ferie og frigjort tid

På spørsmål om hvorfor de bestem-
te seg for å bygge trekker både
Sigurd og Per R. fram ønsket om
ferie og frigjort tid til andre gjøre-
mål, samtidig som de kan hente en
akseptabel inntekt fra samdrifta.
Samtidig er også grunnlaget lagt
for videre gårdsdrift, også for neste
generasjon. I tillegg driver deltaker-
ne i Egge samdrift driver med gris
og alle tre er medeiere i lokalt kraft-
verk. Men de ønsket ikke å minima-
lisere arbeidsbehovet i samdriftsfjø-
set, og det var en viktig grunn til
valg av 2x3 tandem melkestall
framfor automatisk melkingssy-
stem.
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n Kirkeeide samdrift ble etablert
før antallsbegrensningen kom inn i
regelverket. I ettertid har de fått
blankt avslag på å utvide antallet
deltakere fra dagens seks til åtte
eller ni. Fjøsbyggingen ble satt i
gang etter en svært grundig plan-
leggingsprosess. Fjøset ble tatt i
bruk i februar i år, og til tross for
noen innkjøringsproblemer angrer
ikke Ingebrigt Kyrkjeeide og Sig-
bjørn Kirkeeide på satsingen.

Mer fritid

– Forventningene er innfridd så
langt, sier Sigbjørn. Det har blitt
mer fritid, og nå hender det faktisk
at når jeg er satt opp på helgearbeid
i fjøset så passer det ikke på grunn
av andre planer!

Ingebrigt er den eneste av delta-
kerne som jobber fulltid i samdrif-
ta. I tillegg er det leid inn en person.
Resten av arbeidet blir fordelt likt
på de andre fem deltakerne, hvis 
vi ser bort fra Sigbjørns funksjon
som daglig leder. Sigbjørn forklarer
at daglig leder mest skal være en
samtalepartner for Ingebrigt, og at
tittelen kanskje ikke er helt dek-
kende.

I Kirkeeide samdrift er de to i fjø-
set hvert stell, og i snitt går det med
11 timer til sammen på de to. Men
da er også alt medregnet som inse-
minering og kalvinger. Ingebrigt og
Sigbjørn mener de skal komme ned
på seks timer om dagen når alt fun-
gerer optimalt og det ikke er for
mange kyr som melker.

10 millioner

Kalkylen på nyfjøset på 25 x 75
meter var 9,5 millioner kroner og til
slutt havnet de på om lag 10 millio-
ner. De fikk 22 prosent (2 millioner
kroner) i investeringstilskudd fra
Innovasjon Norge og utover det ren-
testøtte. Deltakerne la opp til en
beskjeden egeninnsats, fordi alle
hadde mer enn nok arbeid utenom
samdrifta. Kompetansen i selskapet
er for øvrig bred med snekker, elek-
triker, revisor, maskinentrepenør og
transportmegler.

Selv om fjøset ble litt forsinket –
og det fortsatt står noe i igjen før de
er helt ferdige – gikk byggeproses-
sen stort sett greit. Men feilleveran-
ser på blant annet innredning var et
stort irritasjonsmoment.

– FK må ha et stort logistikkpro-
blem, mener Ingebrigt. Tegningene
stemt ikke med delene, og det er
irriterende når vi har mobilisert for
å skru innredning ei helg og oppda-
ger på fredag ettermiddag at ingen-
ting stemmer.  Fortsetter neste side.

Buskap besøkte Kirkeeide samdrift i Stryn, mens de 

var i gang med planleggingen av nytt fjøs (Buskap

1/2005 se www.buskap.no). Nå har fjøset vært i bruk

et halvt års tid, og vi tok turen innom for å høre 

hvordan det har gått.

Forventningene 
innfridd

Kirkeeide samdrift i Stryn 
i Sogn og Fjordane

l 6 deltakere

l Kvote på 450 tonn

l Disponerer 760 dekar dyrket areal

l Full framfôring av oksene

n Fjøset er stort, men diskret plassert i terrenget.



Timelønn

Timelønnen er fastsatt til tarifflønn
for agronom med fem års erfaring
(cirka 125,– kroner timen) pluss til-
legg. Ingebrigt er ikke ansatt men
jobber for samdrifta som selvsten-
dig næringsdrivende. Eventuelt
overskudd vil bli fordelt etter en
fastsatt nøkkel, mens underskudd
må dekkes inn ved å stryke arbeids-
timer.

Styret i samdrifta består av alle
deltakerne og med Hans-Jørgen Kir-
keeide som styreleder. De har ikke
noe fast opplegg for antall styremø-
ter, men Sigbjørn antyder to til tre i
året. Men de har mer uformelle fjøs-
møter når det er behov for det. I en
periode har det vært nesten ukent-
lig, men etter hvert ser de for seg at
det vil være behov for slike møter
hver andre eller tredje uke.

Innkjøringen

De seks buskapene flyttet inn i
nyfjøset i løpet av fire dager i febru-
ar i år. Ingebrigt forteller at det var
relativt lite krangling før hierarkiet
var etablert, men at det nok hadde
vært en fordel om buskapene hadde
gått sammen på beite før de flyttet
inn.Men selv om det gikk rimelig
greit med de sosial relasjonene kyr-
ne i mellom, var det verre med til-
pasningen til løsdriftsystemet.
Mange kyr fikk skader og sår i
klauvranda fordi de ikke flyttet bei-
na unna gjødselskrapa.

– Noen jern på skrapa var for
kvasse og det var skruer som var
for dårlig skjermet, forteller Ingeb-
rigt. Skadene førte til betennelser
og vi måtte slakte noen kyr de før-
ste ukene på grunn av dette.

Mobbing i kraftfôrautomat

Ingebrigt forteller at de ble anbefalt
kraftfôrautomater uten bakporter,
og dette er noe de angrer bittert på

i dag. De opplevde mye stygg jur-
stanging og celletallsproblemer.
Noen av kyrne ble engstelig for å
gå inn i automaten, og samtidig før-
te utjagingene til at datalistene over
kraftfôropptaket ikke var til å stole
på. Ingebrigt er kritisk til at leve-
randøren anbefaler automater uten
porter, og vil sterkt fraråde andre å
spare noen kroner på dette området.
Nå er portene i ferd med å komme
på plass, og mye tidsspille og pro-
blemer kunne vært unngått om por-
tene hadde vært på plass fra dag
en.

Fleksibilitet

Ingebrigt og Sigbjørn er i det store

fornøyd med planløsningen. Men
Ingebrigt savner litt mer fleksibi-
litet på kusida. Han kunne tenkt seg
en løsning med grinder for å tilpas-
se sinku- og melkekuavdeling etter
behovet. Slik det er nå vil en utvi-
delse av sinkuavdelingen gå på
bekostning av en bred tverrgang.

På grunn av innkjøringsproble-
mene har avdråtten hittil vært litt
skuffende. Hovedtyngden av kyrne
var et godt stykke ut i laktasjonen
og da er det vanskelig å hente inn
en dropp i avdråtten. Målet er å
komme opp på en avdrått på 8 000
kilo, og Ingebrigt mener at fjøset
uten problem vil klare 100 tonn mer
kvote enn de har i dag.
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n Fjøsmester på heltid Ingebrigt Kyrkjeeide (til venstre) og daglig leder
Sigbjørn Kirkeeide sier de valgte 2 x 8 fiskebeinstall framfor automatisk
melkingssystem for å ha et system som takler ei større kvote i framtida.

n Kraftfôrautomater uten bakporter ble en dyrekjøpt erfaring. 
Nå er portene snart ferdig montert. 
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n Istedenfor melkerobot har Kirkeeide samdrift valgt fôringsrobot. Den datastyrte skinnegående utfôrings-
maskina fôrer ut åtte ganger i døgnet. Reservoaret tar tre rundballer og maskina fyller seg selv med kraftfôr. 

n Verken folk eller dyr kommer 
til å klage på utsikten fra fjøset
Felde samdrift i Byrkjelo 
i Sogn og Fjordane skal bygge.
Anders Felde, som er en av de 
tre deltakerne i samdrifta, 
forteller at de vurderte mange
melkingssystemer før de bestemte
seg for robot.
– Vi erkjente at automatisk 
melkingssystem er framtida, 
sier Anders Felde. Det håndterer
mye melk uten at det er tidkre-
vende. For oss er det avgjørende
at en person skal kunne stelle 
fjøset alene og det vil ikke være
mulig uten melkerobot, avslutter
han.
På bildet ser vi Per Asbjørn Felde
(til venstre), Anders Felde og 
Reidar Felde. Foran Reiel (sønn til
Anders) på 6 år.

Robotfjøs med kongelig utsikt



nKua 386 Akra etter 5706 Berge
(morfar: 5121 Solheim). Eier er
Bjørn Solberg, 2355 Gaupen.
Kua har passert 6 300 kg dette
året i et økologisk driftsopp-
legg. Foto: Solveig Goplen
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Fredag 
9. august 2005

Dyrsku`n i Seljord. Kristian Hovde på 23
år har reist den lange veien fra Hedemar-
ken med kyr. Han har store forhåpninger.
Dette skal gå veien. Han skal stille to
NRF-kyr og to Telemarkskyr. Han legger
mye arbeid i styling. Kyrne er gullende
reine, og Kristian bruker babyolje for vir-
kelig å få dem til å skinne. Etter hvert går
det opp for ham at favoritten 353 Svar-
tros bare får 2.premie – fire poeng på jur
og 7 på kropp og bein. Samboeren Trine
og Kristian skal samkjøre med dommer
Odd Rise oppover til Hedemarken. Stem-
ningen er trykket. Det blir ikke nevnt noe
om ku før de passerer Kongsberg… Kris-
tian mener at det er ikke rett å dømme
ned ei NRF-ku fordi den er for lita. NRF-
rasen har ingen rasestandard.

Kristian har hanglet en stund. Han har
vært sjukmeldt en ukes tid. Kroppen fun-
gerer ikke som den skal. 23-åringen får
beskjed fra legen at han kan ikke forven-
te at han skal klare full jobb på Monter
ved siden av en gard i full drift. Han må
finne seg i å redusere på jobbinga. Kris-
tian innser at slik er det. Han sier opp
jobben og innstiller seg på at fra nå av er
han bonde… Oppsigelsestida går – han
tar ut ferie han har til gode og resten av
tida er han sjukmeldt.

Mandag 
12. desember 2005 

Flagget til topps. Klokka nærmer seg
10.00 og Kristian er fryktelig spent på
hvor mange som kommer på avlsmøtet.
Nede i fjøset står de 25 kyrne på rekke
og rad. De er nyklippet og nyvasket.
Lysene er tent på juletreet i fjøset. Kristian
har sett juletre hos en kollega, og nå vil
han ikke være dårligere. Etter hvert kom-
mer den ene etter den andre opp den
tunge bakken opp til Hovde. Vegen er
ikke den beste på en slik vinterdag… Pra-
ten går lett, og Kristian er virkelig i sitt ess
når han får fortelle om hvert enkeltin-
divid. 23 åringen har tapt sitt hjerte til
kua… Han er helt hekta på ku og avl. På
møtet forteller han at han har bestemt seg
for å importere canadisk Ayrshire. Ikke
fordi han vil over på den rasen, men for-
di han ønsker å forbedre besetningen
ytterligere. 

Senere kommer avlsjef Torstein Steine
innom. Det blir en svært interessant disku-
sjon om ku og kueksteriør. Steine blir med
innom fjøset der kyrne viser seg fra sitt
beste. Et høgdepunkt for Kristian – han får

bekreftet har han har utrolig mange fine
kyr etter gode kombinasjoner

Uka før avlsmøtet har Kristian slitt eks-
tra med helsa. Flere netter har han hatt 40
i feber og svettet fryktelig. Lille juleaften er
han hos legen igjen. Han har hevelser i
ansiktet. Legen mener det er allergi. Tre-
djedag jul blir juletre og juleblomster kas-
tet ut. 4.januar – ny time hos lege. Det blir
tatt blodprøver og pustetest. Det er utslag
på pustetesten. Legen mener det er allergi.
14.januar – ny legetime. Kristian blir
sendt til røntgen. Røntgen viser ikke at noe
er galt. Det blir søkt om videre oppfølging
hos hjerte og lungespesialist.

Onsdag 
25.januar 2006

Kristian er i veldig dårlig form. Han blir
blå i ansiktet ved den minste anstreng-
else. Han er svimmel og må støa seg til
kua når han skal opp og ned på huk
under mjølking.

Fredag 
27.januar 2006

Mor til Kristian ringer legen og sier at 
nå må de bare ha hjelp. Han legges 
inn på sjukhuset, og det blir tatt CT og
røntgen på nytt. Samme dag får Kristian
beskjed om han må videre til Radium-
hospitalet. De har funnet kreft. De neste ti
minuttene passerer det meste gjennom
Kristian sitt hode. Han er innom alt som
skal gjøres utover våren og hvordan ting
skal bli. Samtidig kjenner han faktisk en
lettelse – lettelse over at de har funnet ut
hva det er og at han faktisk ikke er aller-
gisk for ku.

Lørdag 
28.januar 2006

Kristian har aldri tenkt på hva sjukdom-
men kreft innebærer. Det er noe en bare
hører at folk får. Nå er han der – fem
leger som egentlig har fri denne lørdagen
er innkalt for å vurdere Kristian. Hoved-
pulsåra har kun en millimeter åpning.
Normalt skal den ha 40. Svulsten ligger
bak begge lungene og er så stor som et
A4-ark. Kristian kjenner at han nå får all
den hjelp han kan få. Et enestående per-
sonale. Kristian blir satt på blodfortyn-
nende. Han er i gang med å kjempe…
kjempe for livet.

Hjemme ordner ting seg. Tore som er
en god kollega og venn tar ansvar for fjø-
set og broren for blanding av fullfôret.
Det blir søkt om ett leveransested, og kol-

legaen flytter inn i fjøset med mjølkekyr-
ne.

Over helga klargjøres Kristian for å
komme i gang med cellegiftsbehandling.
Sæd fryses ned, for å ha på lager… Med
en god porsjon galgenhumor klarer Kris-
tian å se humoren i dette. Han gir sæd
med samme intervall som oksene på Sto-
re Ree. Kanskje kan han lagre sæden selv,
sammen med sæden fra canadisk Ayrshi-
re som nå står i fjøsgangen på Hovde.

Onsdag
1. februar 

Fra 1. februar til 3. mai gjennomgår han
seks cellegiftsbehandlinger. Kristian opp-
lever vannvittige smerter. Han får feber,
smerter i muskulatur og må ha hjelp til å
gå. Etter hver enkelt behandling skal han
ha sprøyter for å bygge opp kvite blod-
legemer. Smertene er uutholdelige. Han
klarer det simpelthen ikke. Det ender med
at han må isolere seg, unngå besøk og
skjerme seg mest mulig. I løpet av de 
to første behandlingene går han ned 
13 kilo. Han skjønner at han må få i seg
næring. Han bruker mye tid på å spise,
drikke og sove. Tine sin skogsbæryog-
hurt, sammen med cola er redningen.
Hver dag tvinger han i seg en til to liter
yoghurt. Han klarer å stabilisere vekta… 
Det som er så jævlig er at han kjenner
forløpet etter hver behandling. Han får
behandlinger onsdag, torsdag og fredag.
Søndag etter behandling må han legges
inn på overvåkningen på sjukehuset. For-
utsigbarheten er uutholdelig. Han kom-
mer hjem på onsdager. Deretter følger
noen gode dager, der han kanskje orker
å gå innom fjøset. Hver gang er han på
utflukter for å se på ku før han må inn til
behandlinger. Målet med disse utfluktene
er å se fin ku og unngå å tenke på dagen
derpå…

Torsdag 
27.april 2006

Vandreutstilling i produsentlaget. Kristian
er oppe klokka 4.30. Kyr vaskes og sty-
les. Kvelden før har klauvspikkeren vært
innom. Han bestikkes med ei flaske bren-
nevin. Ingenting overlates til tilfeldighe-
tene. Kristian får fire førstepremier. Selv
er han med som dommer på et annet
dommerlag. Kreftene er små, men han
storkoser seg denne dagen. Når han
kommer hjem sover han et par timer. Der-
etter blir Tore og Kristian enige om å leie
ut kyrne for fotografering. Samboeren
Trine mener at Kristian strekker strikken…

Brått får den unge mjølkebonden 

med tusen planer helseproblemer. 
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Tirsdag 
23.mai 2006

Kontroll på Radiumhospitalet. Kristian
forventer at han skal innom en rask tur
for så å reise hjem igjen og gjøre våronn.
Han er gjennom en ny CT. Legene
bestemmer at tilleggsbehandling med
stråling er nødvendig for å fjerne det
døde vevet av svulsten. Dermed må Kris-
tian gjennomgå 36 strålinger. Det betyr
18 ganger. Han skal få behandlinger fem
dager per uke. Dagen for første stråling
blir satt til 12. juni. Det er mandagen etter
Ål-utstillinga.

Fredag 
9.juni 2006

I tillegg til Telemarkskyr tar Kristian med
seg NRF-kua, 231 Martensgull etter
5277 Ullsaker. Martensgull gikk til topps
på Vandreutstillinga. Det blir suksess.
Martensgull blir beste NRF-kua på Ål.

Mandagen etter møter Kristian til sin
første stålebehandling. Han blir trøtt av
behandlingene, merker sårhet i halsen,
men det går mye bedre enn forventet…

Fredag 
22.september

Undersøkelser på Radiumhospitalet. CT
og utallige blodprøver. Få dager senere
er resultatet klart. Gladmelding, til tross
for at det fortsatt er noe restvev igjen.
Kristian må fortsatt være halvt sjukmeldt
fram til jul. Han vil bli fulgt opp med kon-
troller hver tredje måned.

Kyrne er kommet hjem fra fellesbeitet
og fjøset er mer enn fullt. Etter utallige
«gode kjøp» så er besetningen i sterk
vekst. Kristian må passe på å hvile etter
hvert fjøsstell- det tar tid å bli full kar
igjen. I hodet er det masse planer. Fjøs-
bygging opptar tankene mye. Den nygif-
te bonden tenker framover.
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n I Buskap ønsker vi flere bidrag fra leserne. Enten det er spørsmål eller synspunkter, bilder av fine kyr 

eller artige hendelser, praktiske råd eller annet er det bare å sende oss en e-post eller et brev. Og har du et eller

flere bilder å sende med er det helt topp. Red.

En sidet trønderku ble inseminert den 2/12-05. Den ble ikke
drektighetskontrollert, men viste ingen flere brunsttegn. Da
tiden for kalving nærmet seg, viste kua ingen tegn på å sette
ned jur eller å lage seg i stand til kalving. Undertegnede ble til-
kalt for å kontrollere om alt var i orden den 20/9, altså ved
9 måneder og 18 dager. Kua har hatt flere kalver tidligere, blant
annet tvillinger i fjor, og det var vanskelig å rekke ned til kal-
ven ved rektalisering. Men at «noe» var til stede i børen ble kon-
statert. Karsvirr i årene i børen lot seg heller ikke påvise. Det
ble avtalt å vente 14 dager til for å se an utviklingen. Kua var
helt frisk.

Den 11. oktober ble ny undersøkelse foretatt, og denne gang-
en lyktes det å kjenne kalven og konstatere at det var liv i den.
Den kjentes svært liten ut, og det derfor foretatt en grundig
utspørring av eier, avløser og inseminører om kua kunne vært
inseminert på et senere tidspunkt eller om en okse kunne ha
kommet opp i bingen til kuene (løsdriftsfjøs). Dette ble ansett

som ikke sannsynlig, og kua ble gitt 2 milliliter Estrumat som
fødselsinduksjon. Den 13. oktober ble en bitte liten oksekalv
født levende, men den fikk kramper og døde mens den ble for-
søkt varmet opp med hårføner. Drektigheten hadde vart i 10
måneder og 11 dager.

Kalven målte 69 centimeter fra nakke til halerot og veide 18
kilo. Den var normalt behåret, men hadde tydelig forkortet
overkjeve (brachygnathi). Det var ingen tenner framme i munn-
hulen, og ingen flere misdannelse ble påvist ved ytre inspek-
sjon. Obduksjon ble ikke foretatt. 

Kuas far er 9094 og kalvens far er 40015.
Bortsett fra kjevemisdannelsen kunne kalven godt ha vært

en normal kalv født 1–1,5 måned for tidlig. Men noe har svik-
tet i kalvens igangsetting av fødsel, og i tillegg har veksten
stoppet opp. I ettertid kunne det sjølsagt synes interessant å ha
ventet en måned til med fødsel, for å se om kalven hadde utvik-
let seg mer, men dette synes ikke særlig sannsynlig. 

Sommerlige 
kubilder
Når vi nå nærmer oss jul kan vi varme oss
litt med noen fine kubilder fra  i sommer.
Monica Furunes har bladd litt i bildene sine
fra i sommer, og deler gjerne inntrykkene
med oss. Hun forteller at hun er budeie på
sommerstid hjemme hos sine foreldre,
Vivian og Karl Johan Furunes, som eier og
driver gården Langemo, i Mosvik i Nord
Trøndelag.

nOm bildet til høyre forteller Monica at
Symra og Sollin har klatret til topps på
Beindalshøgda og kunne skue ut over
Trongsundet og Verrafjorden, innerst 
i Trondheimsfjorden. – Der oppe fra 
kunne de se helt hjem til gården, og for
oss som var hjemme var det særlig enkelt
å få øye på den «kvite kalven» Symra! 

n På bildet til øverst til høyre ser vi de to
kvigene Sotra og Liljeros er tvillinger, selv
om det kanskje ikke ser sånn ut! 
I sommer har de sjelden gått mer enn to
skritt fra hverandre, enten det har vært
på skogsbeite eller hjemme. 

Lang drektighet – liten kalv
Jan Inge Holøymoen – veterinær , 2540 Tolga
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Med god hjelp fra Opplysningskontoret for kjøtt (www.ofk.no)
bringer vi her et knippe oppskrifter på velsmakende julemat 
basert på storfekjøtt. Vi sier bare: Bon appetite!

Kalvefilet 
med sherrysaus
800 g indrefilet av kalv 
(4 porsjoner)

4 ss frisk timian 1 ts salt 
1 ts pepper 
2 ss smør 
1 stk. gul squash 
1 stk. rød paprika 
2 stk. stilkselleri 
1/2 stk. aubergine 
200 g sukkererter 
2 ss smør til steking

Slik gjør du:

1. Vend kjøttet i finhakket timian,
salt og pepper. 

2. Brun kalvefileten med smør 
og olje i en panne. Etterstek 
i ovn på 125 °C i 20 minutter.
Når steketermometeret viser 
60 °C er kjøttet rødt og ved 
65 °C er det rosa. 

3. La kjøttet hvile i 15 minutter
før det skjæres opp.

4. Skjær grønnsakene i staver
eller terninger. Smørdamp
grønnsakene ca. 3–4 minutter

Oksefilet Wellington
ca. 1,2 kg indrefilet av storfe
(midtstykket) – 6 porsjoner
2 ts salt 
1 ts nykvernet pepper 
2 ss smør til bruning

Til innbaking: 

1 pk. frossen butterdeig 
egg 

Soppmasse til fyll: 

150 g frisk sjampinjong 
1 stk. løk 
2 ss smør 
3 ss hakket persille 
2 dl fersk brødrasp 
1/2 ts salt 
1/2 ts pepper 

Grønnsaker: 

12 stk. frisk grønn asparges 
6 stk. tomat 
250 g frisk spinat 
2 stk. sikorisalat (endivie) 
4 stk. sjalottløk 
2 ss smør 
1 ts salt 
1/2 ts pepper 
Saften av 1/2 stk. sitron 

Slik gjør du:

1. Dersom du har hele fileten, skjæres endestykkene vekk. Brun fileten i stekepanna, 
krydre, og sett den til avkjøling.

2. Finhakk sjampinjong og løk. Stek i smør under omrøring til all væske har fordampet, 
ca. 10 minutter. Tilsett persille og brødsmuler. Smak til med salt og pepper.

3. Legg butterdeigplater sammen så de danner en stor nok flate til å rulle rundt fileten. 
Pensle pisket egg i skjøten og lim dem sammen. Legg halvparten av soppmassen langs 
midten av butterdeigen. Fileten legges oppå, deretter soppmasse på toppen. 
Pakk butterdeigen rundt fileten og lim igjen med pisket egg. Legges med «sømmen» 
ned på bakepapir på stekeplaten. Bruk kanter og avskjær fra butterdeigen til å lage 
mønster på toppen. Pensle med sammenpisket egg og sett den til avkjøling til den skal 
stekes. Kan gjerne stå ustekt til neste dag.

4. Stek på 200 ºC i ca. 20 minutter til steketermometeret viser 57 ºC.
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Oksetunge
1 stk. oksetunge 
4 stk. hel pepper 
1 stk. laurbærblad 
1 stk. gulrot i biter
1/2 stk. løk i båter
2 1/2 l vann 

Slik gjør du:

1. Hell så mye vann i kjelen at det dekker kjøttet. Kok opp 
og skum av før du tilsetter krydder og grønnsaker.

2. La tungen trekke på 90 ºC i 2 1/2–3 timer.

3. Ta den opp og trekk skinnet av mens den er varm. 
Skjær et snitt foran under tungespissen og trekk skinnet forsiktig av.

4. La den gjerne avkjøle i kraften. Skjær den i tynne skiver 
fra spissen og bakover.

PSST: 

Kokt, kald tunge er nydelig julepålegg som smaker godt 
sammen med f. eks ulike majonessalater, litt rømme og tyttebær,
frukt, sylteagurk, hakket løk eller løkmarmelade.

Alle bilder er hentet fra Opplysningskontoret for kjøtt sitt bildearkiv. 

Okserull
1 stk. rulleskinn av storfe (del av slagsiden)
800 g storfekjøtt 
200 g spekk 
1 1/2 ss salt 
1 ts sukker 
1 ts pepper 
1 ts malt ingefær 
1 ss hakket løk 
2 ts gelatinpulver eller ca. 5 ss bindesvor

Slik gjør du:

1. Skjœr kjøttet i ca. 1 cm tykke strimler.
Legg kjøtt og spekk lagvis så rulleskinnet
dekker akkurat rundt. Dryss krydder, løk 
og gelatin/bindesvor mellom lagene. 

2. Fest sammen rulleskinnet to til tre steder
med nåler, bruk stoppenål, og sterk tråd og
sy rullen sammen. Begynn på midten 
og sy mot begge ender. Surr rullen med
bomullstråd så den holder fasongen.

3. Legg rullen i en plastpose og la den 
trekke 1 døgn i kjøleskap. 

4. Pakk rullen i et rulleklede (f.eks. et glass-
håndkle) og surr rundt med bomullstråd.
Legg den innpakkede rullen i kokende, 
usaltet vann og la den trekke ved ca. 80° C 
i omtrent 1 1/2 time (trekketiden er 
avhengig av tykkelsen på rullen). La den 
ferdige rullen hvile i 10 –15 minutter. 

Gravet kjøtt av storfe
600 g ytrefilet av storfe (4 porsjoner)
2 ss salt 
2 ss sukker 
1 1/2 ts grovmalt pepper 
1/2 ts knust tørket basilikum 

Slik gjør du:

1. Renskjær kjøttet for fett og hinner. 
Bland salt, sukker og krydder.

2. Vend kjøttet i blandingen og legg over 
i et fat med kanter. Dekk med plastfolie 
og sett kaldt.

3. La kjøttet stå 2–4 døgn. Vend er par
ganger i døgnet.

4. Skrap bort krydderet og skjær fileten 
i tynne skiver.

Server med f.eks sennepsdressing, sølvløk
eller pickles og grovt brød. Tyttebærrømme
er også godt til!

5. Legg rullen til press. Hvis du ikke har 
syltepresse, kan du f.eks. legge rullen på et
brett. Legg så over et nytt brett med f.eks.
noen murstein eller en kjele med vann 
(ca. 6 kg). 

6. Rullen kan oppbevares i svak saltlake 
i kjøleskapet (10 dager). Skal rullen fryses,
bør den fryses rå.



nDet er etterspørsel etter
flere økologiske mjølkeprodu-
senter, og tillegget på mjølke-
prisen gjør at flere vurderer
omlegging til økologisk drift
for å oppnå bedre lønnsomhet
på gården. Høyt grovfôropp-
tak er viktig for å lykkes.

Utfordringer 

ved økologisk fôring 

Økologisk kraftfôr er dyrt, og
det er viktig å utnytte grovfô-
ret best mulig. For å begrense
kraftfôrforbruket er kvalite-
ten på grovfôret avgjørende.
Tidlig slått gir energirikt
grovfôr, men utfordringen er
å få nok fiber i rasjonen. Det
er vanlig med høy kløveran-
del for å øke proteininnholdet
i surfôret. Kløverrikt surfôr
har ofte mindre struktur 
og resultatet kan bli blaut
møkk. Enten en fôrer tradisjo-
nelt eller med fullfôr er utfor-
dringen å ha en balansert
rasjon mellom energi, protein
og fiber.

Muligheter 

ved bruk av 

fullfôr

Mange tror at en må ha til-
gang til mange fôrmidler for å
lykkes med fullfôr, og at det
derfor er uaktuelt i økologisk
drift. Det er ikke tilfellet. Hen-
sikten med fullfôr, som jeg
har vært inne på i tidligere
artikler, er å stabilisere vom-
miljøet ved å blande kraftfôr
og grovfôr i en blanding. Det-
te gir en stabil pH i vomma og
dermed en effektiv nedbry-
ting av grovfôr. Denne effek-
ten oppnår en uansett om en

kun har grovfôr og èn kraft-
fôrblanding. En har riktignok
muligheter til å utnytte en del
alternative fôrmidler bedre
hvis en har tilgang til dette.
Selv om utvalget av økologisk
kraftfôr er mindre enn for
konvensjonelt kraftfôr, finnes
det kraftfôrblandinger og pro-
teinkonsentrater på markedet
som dekker de fleste behov.

Tidlig høsting

I tilfeller der en har rikelig
med areal som er best egnet
til grasdyrking vil det være
gunstig å legge opp til tidlig
høsting av grovfôret. Samti-
dig kan en utsette høstingen
på noe av arealet slik at en
kan blande inn fiberrikt fôr

for å få nok NDF, eventuelt
halm hvis det er mulig. Hvis
mesteparten av grovfôret har
en høy energikonsentrasjon
(over 0,95 FEm per kilo tørr-
stoff) vil en klare seg med
svært lite kraftfôr. Uansett
trengs det noe tilskudd av
AAT fra et proteinkonsentrat.
Økologisk proteinkonsentrat
er dyrt, men med relativt små
mengder vil en oppnå bedre
ytelse og unngå feite kyr.

Valsing av korn 

et alternativ

De som dyrker korn bør regne
på kostnadene ved valsing til
eget bruk i forhold til innkjøp
av ferdig blanding. Hvis en
allerede har lagerkapasitet

kan det lønne seg. Da har en
også tilgang til økologisk
halm. Halmen må være lag-
ringstørr, siden det ikke kan
benyttes ammoniakkbehand-
la halm i økologisk fôring.
Hvis en dyrker erter i tillegg
kan en være bortimot sjølfor-
synt med kraftfôr. Noe inn-
kjøpt protein må en likevel
regne med. Lønnsomheten i
dette vil variere fra gård til
gård. Rådgivningstjenesten i
Tine kan hjelpe til med det
regnestykket. 

Fram til 01.01.2008 kan en
bruke opptil fem prosent kon-
vensjonelle fôrmidler på tørr-
stoffbasis. Dette gjelder for
fôrmidler der en ikke har et
økologisk alternativ.

Fullfôr i økologisk 
produksjon
Tilgang til mange fôrmidler er ingen forutsetning for fullfôr.

Ola Stene
– fôringsrådgiver Tine, 
ola.stene@tine.no
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n Det er feil at fullfôr er uaktuelt i økologisk drift fordi en må ha tilgang til mange fôrmidler.
Foto: Rasmus Lang-Ree
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 TKS feedROBOTsystem

T. KVERNELAND & SØNNER AS
N - 4355 KVERNALAND

www.tks-as.no

• Automatiserer utfôringen
• Er arbeidsbesparende
• Øker grovfôropptaket
• Gir bedre resultat

Ved automatisk fôring flere ganger i døgnet eter dyrene

mer og resultatet blir at både melkeproduksjon og tilvekst

øker.

For maksimal ytelse bør en fôre mellom 6-12 ganger i døgnet
slik at grovfôret utnyttes best mulig. Dette gjør at yttelsen  på
melkedyrene øker samtidig som kraftfôrkostnadene blir lavere.
På okser til kjøttproduksjon vil styrt grovfôr og kraftfôr øke
tilveksten betydelig. Forsøk viser opp til 40% økning.
Dette resulterer i økt inntjening.

Et unikt system for utfôring av grovfôr og kraftfôr i løsdrift

eller båsfjøs.

Den eneste automatiske utfôringsmetoden som kan fôre
rundballer direkte uten forbehandling. Robotvognene fylles
automatisk fra et stasjonært reservoar med opptil 6 rundballer.
Som tilleggsutsyr kan vognene utstyres med kraftfôrtank. Da blir
kraftfôret tilført direkte i sideutmateren og blandet med grovfôret.
Systemet er meget fleksibelt. Det kan også fôres blokker, silofôr

eller blandet fôr direkte i maskinen.
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Norske storfehuder
mere verdt

ypiske luseskader kan beskrives 
som overflatiske krater på inntil

tre millimeter i diameter som frem-
kommer på huden etter garving. De
to luseartene som forekommer på
storfe her i landet – pelslus og lang-
neset  blodlus – kan begge gi skade,
men pelslus er den viktigste årsa-
ken. Utviklingen i forekomsten av
skaden lyse flekker og prikker er
vist i figur 1. Andelen huder helt fri
for skader har økte markant. I 1998
var 56,0 prosent av hudene helt fri
for skader. Fra 2001, som var året
med høyest andel skadefri huder
(89,7 prosent), til 2003 har andelen
huder uten lyse flekker og prikker
stabilisert seg mellom 85 og 90 pro-
sent. 

Forbruket av lusemidler

Utviklingen i salget av lusemidler
registrert til storfe i perioden 1990
til 2003 omregnet til doser til storfe
på 500 kilo er vist i figur 2. I 2003
var det samlede forbruket av helle-
på-parasittmidler til storfe steget til
et nivå tilsvarende 528 800 doser.
Den samlede innkjøpskostnaden,
fra apotek til storfeprodusent, for
lusemidler registrert til storfe, var i
2003 på 4,9 millioner kroner. 

Prisutviklingen  på norske storfe-
huder, prisdifferansen i forhold til
tilsvarende svenske huder og den
samlede verdien av hudene, er vist i
tabell 1. Prisene har variert, men
har totalt sett hatt en betydelig sti-
gende tendens i perioden 1992 til
2003. Som det framgår av tabellen,
har prisforskjellen mellom norske
og svenske huder økt i perioden 
i norsk favør. Det skjedde et mar-
kert skifte i 1997. I perioden 1992 til
1996 oppnådde norske storfehuder
en pris 5–10 prosent over svenske. 
I 2003 var prisforskjellen steget til
25 prosent. På denne bakgrunn kan
vi anslå at kvalitetshevingen av

norske storfehuder har medført en
økt salgsverdi på 20 til 25 millioner
kroner årlig fra 1997 og framover.
Hudverdien, beregnet per kilo stor-
fekjøtt, har økt fra om lag 80 øre per
kilo i 1993 til 150 øre per kilo i 2003.
Kvalitetsforbedringene som har
skjedd fra 1997 og framover, har
gitt grunnlag for en merpris til pro-
dusent tilsvarende 20 til 25 øre per
kilo kjøtt. Det er derfor grunn til å
slå fast at investeringen i økt
behandling ikke bare har gitt bedre
dyrevelferd, men også vært svært
lønnsom.

Hva nå?

Når forbruket av medisiner har ste-
get så sterkt som det har gjort i det-
te tilfellet, er det all grunn til å spør-

re om det også forekommer unød-
vendig behandling. Men vi må også
være klar over at de samme prepa-
ratene også brukes til sau og i noen
grad geit. Hele økningen kommer
ikke fra storfe.

Skader på grunn av lus forekom-
mer fortsatt på 10 til 15 prosent av
hudene. Det er derfor stadig noen
som ikke behandler, eller behandler
uten å få godt nok resultat av
behandlingen. Det er viktig å finne
disse besetningene og dyra både for4 4
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n Klipping av dyra om høsten er
fortsatt et godt råd både i forhold
til den generelle fjøshygienen,
sikre reine dyr og som et godt
grunnlag for en vellykket lusebe-
handling. Foto:Grethe
Ringdal/Animalia
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å spare dyra for kløen og bidra til
enda bedre hudkvalitet.

Et mer risikobasert, målrettet og
bevisst valg av behandlingsstrategi
i den enkelte besetning blir derfor
viktig. Besetninger som har lus,
eller sannsynligvis har det, må bli
klar over dette tidlig. Mens beset-
ninger som sannsynligvis er fri på
grunn av tidligere behandling og
god smittebeskyttelse ikke bør
behandle.  

Behandlingstrategi

Besetninger som er lukket uten liv-
dyrinnkjøp eller bruk av fellesbeite,
kan sanere for lus og dermed unngå
årlig behandling. Saneringen kan
gjøres ved to behandlinger med 21

Norske storfeprodusenter tjener 

mer på huden enn noen gang, fordi 

kvaliteten blir stadig bedre.  

Lav forekomst av skader forårsaket av 

lus og ringorm er norske huders fortrinn.

Men i forhold til møkk- og sårskader 

er det fortsatt mye å hente.

Tabell 1. Utvikling i pris og omsetningsverdi på norske storfehuder i nominelle kroner  

Gjennomsnittspris Prosentvis høyere pris Bruttoverdi 
hud kr/kg i klasse norske i forhold til førstehåndsomsetning 

År 24–33 kg svenske huder i klasse norske huder

1992 16,00 7,3% 160 mill kr

1993 16,20 6,2% 155 mill kr

1994 20,20 6,7% 167 mill kr

1995 19,00 6,6% 170 mill kr

1996 19,60 8,5% 160 mill kr

1997 21,60 21,2% 182 mill kr

1998 22,10 19,7% 195 mill kr

1999 21,10 21,6% 186 mill kr

2000 22,70 19,2% 185 mill kr

2001 26,00 21,8% 194 mill kr

2002 22,60 20,0% 195 mill kr

2003 21,80 25,4% 190 mill kr

n Hud med pelslus. Foto:Animalia. n Typiske hudskader med prikker 
og flekker. Foto:Animalia.

fortsetter neste side
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Norske storfehuder...
fortsatt fra foregående side
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Doser storfe a 500kg

dagers mellomrom. Det er avgjø-
rende at absolutt alle dyr i beset-
ningen behandles på samme tids-
punkt. Hos dyr under en måneds
alder kan det oppstå lokal irritasjon
i huden ved bruk av helle-på-prepa-

rater. Om mulig bør derfor sane-
ringen gjøres på et tidspunkt uten
unge kalver i besetningen. Sane-
ringen bør legges til sommer eller
høst når lusebestanden er liten.  

I besetninger som har jevnlig

smittekontakt med andre, bør det
gjøres en konkret vurdering av
behandlingsbehovet hver høst med
utgangspunkt i følgende spørsmål:
l Når ble siste behandling

gjennomført?
l Hvordan ble siste behandling

gjennomført?
l Ble hele besetningen behandlet

og i tilfelle på samme tidspunkt?
l Har det vært livdyrkontakt som

fellesbeite, innkjøp eller lignende
siden siste behandling? 

Besetninger hvor det har gått mer
enn ett år siden forrige behandling,
gjennomføringen av forrige be-
handling var tilfeldig og ikke alle
dyr ble behandlet, eller besetninger
som har hatt omfattende kontakt
med andre besetninger, bør behand-
les. Behandlingen skal i tilfelle skje
ved innsett om høsten, slik at vek-
sten i lusebestanden gjennom vinte-
ren avskjæres. Besetninger som
ikke behandles om høsten, bør sjek-
kes jevnlig gjennom vinteren. 

Klipping av storfe om høsten er
fortsatt et godt råd både i forhold
til den generelle fjøshygienen, sikre
reine dyr og som et godt grunnlag
for en vellykket lusebehandling. n

Skadekategorier: 0: ingen skade. 1: ubetydelig skade. 1-2 lyse flekker eller prikker
per 100 cm2. 2: noe skade.  3-5 lyse flekker eller prikker per 100 cm2.3: alvorlig
skade, mer enn 5 lyse flekker eller prikker per 100 cm2.

Figur 1. Utviklingen i forekomsten av skaden lyse flekker og prikker på 
200 storfehuder årlig i perioden 1998 til 2006. Hudene ble kategorisert etter 
høyeste enkeltregistrering.

200620052004200320022001200019991998

Høyeste registrering 3Høyeste registrering 2

Høyeste registrering 1Høyeste registrering 0
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Figur 2. Utviklingen i forbruket av lusemidler målt som dyredoser til ku på 500 kg.
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Geno-tur til 
den grønne øya

et var mange spente bønder i bus-
sen på vei til Ballydague forsøks-

gård. Vi kjørte gjennom den flotte
irske landsbygda, der vi passerte
flere store gårder. Karakteristiske
beiter med steingjerder og grønt
kulturlandskap så langt øyet kunne
se. Det er ikke så vanskelig å skjøn-
ne at Irland blir kalt den grønne
øya. 

Da vi kjørte inn på forsøksgår-
den Ballydague, ble vi møtt av
forskningsleder Frank Buckley. Vi
fikk en kort informasjon om hvor-
dan det stod til med kalvene vi had-
de sendte over. Han kunne fortelle
oss at NRF-kalvene hadde gjort det
svært bra frem til nå, og inter-
essen for NRF er økende. Spesielt
den høye drektighetsprosenten var 
svært interessant. Så kom turen for
å treffe igjen kalvene, eller rettere
sagt kyrne. På Ballydague var det
rundt ti NRF-kyr. Disse ble sendt
som kalveferdige kviger fra Norge i
1999. Kalvene som ble sendt i 2004
var spredt rundt på 50 gårder. Vi
tok en tur ut på beitet og hilste på
NRF-kyrne som var der.

Flere gårder

Deretter gikk turen til brødreparet
Dunne. De hadde lang erfaring med
NRF. De fikk faktisk de første NRF-
dyrne for ti år siden. Brødrene Dun-
ne hadde både renrase-dyr og krys-
ninger. De hadde ei kvote på 900
tonn. De melket to ganger per dag
og om lag tre måneder etter kalving
gikk de over til å melke en gang per
dag. Kyrne i besetningen melket i
gjennomsnitt 5 000 liter. Kyrne fikk
ikke kraftfôr, kun mineraler før kal-
ving.

Deres mål for besetningen var å
øke fruktbarheten, og de slet med å
få Holstein-kyrne drektige. For dem
var ikke ytelsen viktigst. De hadde
så stort areal med beite at antallet

kyr i besetningen var ubegrenset.
Det viktigste var å få flest mulige
kyr drektige, og de var veldig for-
nøyd med NRF-kyrne.

Den andre bonden vi besøkte den
dagen var Larry Kearny. Han drev
en noe mindre gård. Larry hadde en
kvote på 340 tonn og melket 60 kyr.
For han var det også viktig å få opp
drektighetsprosenten. 

Dagen etter gikk turen til Dan og
Siobhan Furey. De hadde en kvote
på 360 tonn og melket 70 kyr.
Gjennomsnittet for disse kyrne var
over 6 200 liter. NRF-kyrne lå over

gjennomsnittet. Deres mål med
NRF-kyrne var å få mindre dyr.
Dan mente at Holstein-kyrne hadde
blitt for store.

Både familien Furey og resten av
bøndene vi besøkte kunne fortelle
at de var veldig godt fornøyd med
NRF-kyrne. De tilpasset seg godt
og var rolige og snille å håndtere. 

Landbruksmesse

Etter gårdsbesøket gikk turen til 
en av Nord-Europas største land-
bruksmesser. Messa hadde over
70 000 besøkende hver dag. Messen48
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n Ikke alle hadde hjemlengsel.
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varte i fire dager, og der kunne en
finne alt en trengte innen landbruk.
Der ble det også holdt både nasjo-
nalt mesterskap og verdensmester-
skap i pløying.  

Det var en flott anledning til å
oppdatere seg på det nyeste innen
melketeknologi og traktorer. I til-
legg var det en stor livdyrutstilling
med mange dyreslag.

Vil til slutt rette en stor takk til
Geno, som gjorde turen mulig. Det
var en fantastisk tur med mange
spennende opplevelser. 
Tusen takk

At NRF-kyr er flotte dyr vet de 

fleste norske bønder. Derfor var det 

ekstra morsomt at også irske bønder 

var så godt fornøyd med dem.

n Far og sønn Keamey. De var godt fornøyd med NRF-kyrne.

n Ståle Svendsgård fra Markabygda i Trøndelag fant
igjen kua si i øsende regnvær.

Fakta om turen
Turen til Irland gikk av stabelen 24. til 29. september.
81 deltakere fra cirka 40 garder som leverte kalv til Irland 
i 2004.
Deltakerne var i alderen 23-79 år. I tillegg deltok to 
barn/ungdommer. 
Teknisk arrangør var Idereiser as, mens Geno stod for 
tilrettelegging av faglig innhold.

n Spenningen var stor da vi lette etter kalvene. Her er vi i besetningen til Dunnes.



n Vi har tidligere i Buskap
skrevet om rekesmak-genet
(3/2006 – www.buskap.no).
Dette er en genvariant som gir
besk smak på mjølka hvis kua
bærer to kopier av genet, og
det er intensiv fôring i buska-
pen med mye raps i fôrrasjo-
nen. 

Etter at genet ble oppdaget
av svenske forskere har flere
avlsorganisasjoner begynt å
teste sine okser for denne gen-
varianten. Besk smak på
mjølk er et tilnærmet ikke-
eksisterende problem i Norge.
Som del av en langsiktig stra-
tegi for NRF-avlen – og også
av hensyn til eksporten av
NRF-gener – mener Geno like-
vel at det er korrekt å fjerne
eller redusere frekvensen av
rekesmak-genet til et mini-
mum i NRF-populasjonen. 

Alle kalver testes

Som en konsekvens av dette
har alle kalver som er inn-
kjøpt til Geno fra 1. mars 2006
blitt testet for rekesmak-
genet. Dette gjøres ved at råd-
giveren river ut noen hårstrå
fra kalven i forbindelse med
oksemorvurderingen. Hårprø-
ven blir så sendt til Geno sam-
men med opplysninger om
oksemor og seminokseemnet.
Hvis kalven oppfyller de
andre kravene og er aktuell
for innkjøp, sender Geno hår-
prøven til Nederland for ana-
lyse. I løpet av en til to uker
foreligger svaret på om kal-
ven bærer genet eller ikke.
Geno kjøper ikke inn kalver
som bærer genet i en eller to
kopier. 

I en overgangsfase blir
også okser som er aktuelle for
uttak fra Øyer testingsstasjon
og okser som er aktuelle som
eliteokser testet. Når det gjel-
der oksene som var inne i
Geno sin okseflyt før 1. mars
2006, tillater vi at de bærer en
kopi av genet, mens okser
som har genet i dobbel dose
blir utrangert. Testingen ved
uttak/utvalg av okser vil opp-
høre etter hvert som alle okser
i Geno er testet før innkjøp.

67 prosent frie

Ut fra den kunnskapen vi har
fått etter noen måneder med
testing, er om lag 67 prosent
av NRF-dyra frie for reke-
smak-genet. Disse bærer altså

to «friske» utgaver av dette
genet. Frekvensen av dyr som
bærer en kopi av genet, det vil
si dyr som har en «frisk» kopi
og en kopi som gir rekesmak,
er omtrent 30 prosent. Disse
dyra er bærere av genet. Om
lag to til tre prosent av dyra
har rekesmak-genet i dobbel
dose, det vil si at de alltid 
nedarver rekesmak-genet til
avkommene sine.

Hver tredje kalv 

uaktuell

Konsekvensen av dette er at
omtrent en tredjedel av kal-
vene som i utgangspunktet
var aktuelle for innkjøp til
Geno, vil være uaktuelle når
svaret på gentesten foreligger.

Dette betyr at det i perioder
kan bli vanskelig å få kjøpt
inn nok kalver. Det er derfor
viktig å fokusere på at alle
potensielle seminokseemner
som oppfyller andre krav blir
meldt inn til Geno. 

Som en konsekvens av at
det tar omtrent sju arbeidsda-
ger fra hårprøven sendes fra
Geno til analysesvaret forelig-
ger i Nederland, tar det også
lengre tid før produsenter og
rådgivere får tilbakemelding
på om kalven blir kjøpt inn
eller ikke. For å sikre at Geno
får inn kalvene før de blir for
gamle, er det en fordel at
oksemor- og seminokseemne-
vurderingen blir gjort så tid-
lig som mulig, og helst før kal-
ven er seks uker gammel.

Frekvensen vil bli 

kraftig redusert

Jobben med å samle inn og
analysere hårprøvene før
Geno kjøper kalvene er svært
viktig. Gjennom en slik strate-
gi for å redusere frekvensen
av rekesmak-genet vil i løpet
av få år alle oksene som
avkomsgranskes bære kun
den «friske» varianten av
rekesmak-genet. Dette sikrer
at Geno ikke pådrar seg unø-
dige kostnader ved å avkoms-
granske okser som ikke kan
brukes som eliteokser fordi de
er bærere av genet.

Vi forventer at frekvensen
av rekesmak-genet vil reduse-
res kraftig i NRF-populasjo-
nen i løpet av to til tre ku-
generasjoner hvis vi kun bru-
ker eliteokser som ikke er
bærere av genet.

Frekvensen av 
rekesmak-genet i NRF

Geno har lagt en strategi for å fjerne 

eller redusere frekvensen 

av rekesmak-genet til en minimum.
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Astrid Karlsen – avlsforsker Geno
Odd Rise – regionansvarlig Geno

n Bare to til tre prosent av NRF-dyra har rekesmak-genet 
i dobbel dose og vil alltid nedarve genet til avkommene sine.
Foto: Solveig Goplen.
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Navn Adresse Postnummer Poststed

BUSKAP til alle som er med i samdrifta

Samdrifter får som medlemmer i Geno ett abonnement på BUSKAP.
Hvorfor ikke la samdrifta spandere eget abonnement på alle deltakerne? 
Faglig oppdatering blir viktigere og viktigere. Med BUSKAP rett hjem til alle 
kan Buskap leses når det passer. Mer fag å diskutere på pauserommet!

Bare kr 250,– i året per ekstra abonnement for samdriftsdeltakere.

Som vervepremie vil 10 av de samdriftene som har bestilt ekstra-abonnement  innen
1/1-2006 få et BUSKAP badehåndkle per ekstraabonnement de har bestilt! 

Abonnement kan bestilles på telefon 62 52 06 00 (Birgit Asla), på mail
birgit.asla@geno.no eller ved å klippe ut og sende inn slippen nederst på sida.

NB! Hvis det er noen som har tegnet eget samdriftsabonnement
som det nå ønskes at skal betales av samdrifta må dere gi beskjed
om det.

Bestilling av samdrifts-abonnement på Buskap. 
Abonnementet koster kr 250,– per år og abonnementet løper til det sies opp.
Sendes: BUSKAP, 2326 Hamar.
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MESSE
for kubonden

rets Elmia Djur og Inomgård i Jønköping ble besøkt av 28 000 landbrukere
besøkte. Messa arrangeres hvert tredje år og er spesielt interessant for

alle som har storfe. Et bredt spekter av firma viste seg fram, og flere nyhe-
ter ble presentert. Her lukter det fjøs, og du ser mange flotte dyr. 

Er du sulten kan du prøve hva svenske gårder har å tilby. 
Alle messedagene er det konkurranser om beste ku innen forskjellige

raser og kategorier. Den svenske SRB-foreningen (tilsvarende NRF i Nor-
ge) stod bak et eget Nordisk Rødt Ungdomsmesterskap i visning av kyr
der Ingrid Goplen Holen fra Furnes ved Hamar ble beste norske med sjet-
teplass. Dette kommer det mer om i neste nummer av Buskap.

Mjølkeroboter var selvsagt en stor greie på Elmia med mange besøk
rundt de ulike robotene. I Sverige er det i dag snart solgt 600 mjølkerobo-
ter. Det er 8 prosent av de som finnes i verden. Kampen om markedet står
i første rekke mellom svenske De Laval og hollandske Lely. De Laval er
markedsleder i Sverige med over halvparten av robotene. Mens Lely er
markedsleder i verden, og har solgt 200 roboter i Sverige. 

Elmia er først og fremst ei svensk messe, men blir mer og mer inter-
nasjonal. Parallelt med visning av kyr finnes representanter fra alle de
svenske avlsforeningene. Den svenske kua SRB har som søsteren NRF
suksess med eksport av semin. Men på hjemmebane er Holstein minst like
vanlig. Semex har ingen avtaler med SRB slik de har med NRF, men selger
semin og embryo fra Holstein foruten Ayrshire og Jersey på det svenske
markedet.
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n Cowlift: BS Agro (søsterselskap til BB Agro i Norge) viste Turner Cowlift oppfunnet
av en bonde i Värmland. Cowlift kan løfte og flytte storfe når disse ikke går for egen
maskin. En sele tres under kua og denne løftes opp foran og bak med to uavhengige vin-
sjer. Ramma går på tre hjul slik at kua kan flyttes. Kuløfteren kan også kobles til forbrettet
slik at kua får tilgang til fôr. Messepris SEK 24 000,–.

n Thermobar er et oppvarmet vannkar som gir
frostsikkert drikkevann til dyr utendørs i vinterhalvåret.
Karet er i polyeten og isolert med cellplast. I bunnen
er innplasted 24 volts varmefolie. Den gjør at vann-
temperaturen normalt holder 15–20 grader. 
Vannet fryser ikke før utetemperaturen kryper under
minus 40. Karet finnes i størrelser fra 30 til 250 liter.
Prisen starter på et par tusenlapper for minste modell
mens den største fås for 5 000 SEK.

n Rundballe/halmrive: 
Nordfarm viste en ny kombinert rundballe 
og halmrive fra Jeantil. Den kan utstyres med
svingbar tut og brukes både til silofôring og til 
å strø med halm. Pris med svingbar tut SEK 
131 000. Lignende maskin har for øvrig både
Närlant og Trejon med sin Tomahawk. Närlant
har agentur for franske Altec. Deres maskin 
finnes både for rundballe og firkantball. 
Den kan monteres på frontlesser, trepunkt eller
drives for egen maskin. 
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Elmia Djur og Innomgård er en 

av de bedre messer for storfeprodu-

senter i Skandinavia. Årets messe 

var intet unntak. 

n Cattle Crate BS Agro fikk flere priser. For en 
transportabel behandlingsbinge fikk de både miljø- og nyhetspris.
Bingen er utstyrt med egen utfellbar kalvebingedel. Det hele går 
på hjul og kan flyttes med hengerfeste på traktor eller bil. 
Den kan også festes i lesseapparatet. Innfanging av dyr kan skje
hydraulisk fra traktorsete. Bingen muliggjør sikker håndtering av
dyr selv om du er alene. Prisen er ca 85 000 SEK.

n Klauvbad: Westfalia fikk
pris for PediCuRx. Et klauvbad-
system som består av et rengjø-
ringsbad og et desinfeksjonsbad.
Det er utstyrt med en automatikk
som styrer både påfylling, dosering
og tømming. Tømming av badet 
er trykkluftsstyrt og veldig rask. 
Det betyr høy effektivitet og et
renere bad.

n Mobil kornkrosser: JBM Lanttek viste hollandske Eurobagging Superior Super
S16CS; en mobil kornkrosser og blandingsenhet. Den har utstyr for dosering og innblan-
ding av fôrmiddel i både pulver-, pellets- eller flytende form. Systemet håndterer for eksem-
pel melasse. Maskinen går på hjul og drives av traktorens kraftuttak. Den krever en traktor
på 120 hester. Utstyret fikk nyhetspris på Elmia. Det hele er fleksibelt og det er mulig å ha
maskinen i samarbeid eller som entrepenørmaskin. Prisen er SEK 445 000,–.  

For de som driver i mindre skala viste JMB Vertimix 400/500. Dette er rimelige blande-
vogner for traktor med volum på henholdsvis fire og fem m3. 
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Følge skinnegangen
eller styre sjølv?

ør gav ikke rammevilkåra mulig-
heter for annet enn å «følge skin-

negangen» – nå har bonden i større
grad mulighet til å «gripe rattet» og
ta styringa sjølv! 

I en artikkelserie fremover vil vi
belyse muligheter, utfordringer og
måter å manøvrere i framtidsland-
skapet som ligger der for norske
melkebønder.

Bare bonde?

I mange sammenhenger kan en få
inntrykk av at bondeyrket er et yrke
hvem som helst kan greie uten store
problemer. Å være bonde har til alle
tider vært et allsidig yrke. Melk- og
storfekjøttprodusenter tenker kan-
skje først og fremst på seg som mat-
produsenter. Underveis er de både
husdyrbruker, grasprodusent, hånd-
verker, entreprenør, innkjøpssjef,
arbeidsgiver, eiendomsforvalter og
kulturbærer. Hvem var det som sa
«bare bonde»?

Styre sjølv?

På norske melkeproduksjonsbruk
er det ofte få personer som er invol-
vert i drifta. Der ektepar driver er
det ofte en som arbeider på gården,
mens den andre er i annet arbeid.
Selv om det i mange tilfeller er et
«enkeltpersonsforetak», er sam-
menligningen mellom en gård og en
bedrift god. I en liten bedrift der det
er lite rom for spesialisering, vil
den/de involverte ofte måtte ha
mange roller. Alle disse «behovene»
bedriften har, konkurrerer ofte om
den samme personens tid. Dersom
en ikke er bevisst, og kvalitetssi-
krer fordelingen av tid, kan drifta få
et sterkt preg av bondens personli-
ge interesser og egenskaper.

Å dyrke det en selv er god på kan
ha mange fordeler, slik det uttryk-
kes i Nils Arne Eggens «Go`fot-
teori». Dette forutsetter imidlertid

at en har andre som kan fylle de rol-
lene en selv ikke mestrer/unnlater.
En bonde, som spiller på alle plas-

sene på banen, kan ikke tillate seg å

rendyrke spissrollen med lekre tek-

niske finesser, for helt å unnlate for-

svarspillet. Målene vil renne inn, og

man taper kampen.

Med dagens hurtige endringer
innen landbruket føler mange bøn-
der det er vanskelig å sette seg mål
på lang sikt. At en likevel forsøker
å sette mål for drifta på gården,

både på kort og lang sikt, er en klar
fordel. Enhver bedrift må vite hva
den vil og ikke la seg lede etter inn-
fallsmetoden, eller være et viljeløst
offer for ytre tilfeldigheter. Bonden
har derfor et ansvar i rollen som
styreleder, å sette opp mål for drifta
på gården som ivaretar bondefami-
liens overordna målsettinger. Selv
om det rent bedriftsøkonomisk ikke
er direkte lønnsomt å investere i
mjølkerobot kan det være en viktig
avgjørelse for å nå et mål om mer54
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n Som andre småbedriftseiere må bønder treffe strategiske veivalg. Det
handler om å gjøre de riktige tingene på litt lenger sikt. Foto: TINEs
Mediebank.
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fritid. For bonden blir det her snakk
å gjøre de riktige tingene.

Bonden 

som daglig leder 

Når bonden som styreleder har satt
mål for drifta, må bonden som dag-
lig leder løse oppgaven med å plan-
legge og igangsette tiltak for å nå
målene.  Ulike bruk må angripe det-
te forskjellig alt avhengig av hvilke
valg man har tatt;  fortsette som før,
utvide med nye virksomheter, øke i
volum eller kanskje avvikle drifta.
Det handler om å sette i gang de
aktivitetene som bidrar til ønsket
resultat. Har man målet klart er det
lettere å få satt i gang de riktige
tinga. 

Bonden som fagarbeider

Dette er kanskje den rollen både
flest bønder og andre forbinder med
den norske bonde. Den praktiske
altmuligmannen, som ikke er redd
for å prøve seg på og håndtere
mange profesjoner. Tydelige utvik-
lingstrekk nå er allikevel behovet
for å spesialisere seg i de produk-
sjonene en driver. De dyktigste vil
overleve, og det blir behov for ytter-
ligere profesjonalisering.    

Gården – en bedrift

En gård har mange sider. Det er
både et hjem, en arbeidsplass og en
bedrift, og mange opplever det som
vanskelig å skille mellom det priva-
te og næringsmessige.

For noen er det kanskje heller
ikke noen grunn eller ønske om
klare skiller, men den enkelte må
selv finne en balanse mellom det å
bo på, jobbe ved og styre en gård. 

Sammenligner en med andre
bedrifter, spesielt småbedrifter og
enda mer familiebedrifter, vil en
nok finne en rekke fellestrekk. 

Hva en tror på, hva som gir
mening for menneskene på gården,
hvilke verdier en verdsetter og his-
torien til bruket gir sterke føringer
for måten bonden utvikler og leder
gården på. Kanskje er dette tydeli-
gere på en gård enn mange i mange
andre småbedrifter. Bøndene er vel
av mange regnet som det viktigste
kulturbærende laget av befolkning-
en i Norge. 

Som bedrift skal gården gi et
økonomisk bidrag til de som driver.
I de fleste tilfelle skal den også gi
avkastning på kapitalen som sikrer
grunnlag for fornyelse og utvik-
ling.

Tilbake til vårt budskap om å
håndtere daglig drift, samtidig som
man «tar styringen» over hvor man
vil hen. 

«Å gjøre ting riktig»

I daglig drift handler det om å gjøre
ting riktig! Det handler om å priori-
tere nødvendige oppgaver og gjøre
stadige forbedringer i den daglige
driften. 

Å utnytte eksisterende ressurser
og tilpasse seg rammevilkår best
mulig. Det være seg tilpasning til
lover, regler og støtteordninger,
fjøsplass, kvote, arealgrunnlag, tek-
nologi og kompetanse. Jobbe med
stadig forbedring av daglige og årli-
ge rutiner, som utnytter de mulighe-
tene en har på bruket maksimalt.

«Å gjøre riktige ting»

I dagens landbruk kan bonden i
større grad ta styringa, omstille
bruket eller foreta større tilpasning-
er av gården til de ytre rammebe-
tingelsene. Det handler om å være
åpen for nye ideer, se nye mulighe-
ter, sette mål for hvor man vil hen,
treffe langsiktige (strategiske) vei-
valg og utvikle gården. Gjøre de
riktige tinga på litt lengre sikt.

Fra å være prisgitt de mulighe-
tene hver enkelt bruk hadde mens
gården «måtte holde seg på skinne-
gangen», står norske bønder i dag
framfor mange flere valgmulighe-
ter. Figuren illustrerer dette i form
av en jernbane, som går over i et
veinett og kryss der man kan gå i
ulike retninger. I veikrysset handler
det om å velge rett retning for den
enkelte (se figur over).  

I de neste artiklene vil vi komme
konkret inn på mulige måter å
manøvrere i dette landskapet på. n

Mange mjølkeprodusentar stiller seg spørsmåla: Hvor er jeg 

– hvor skal jeg – og hvordan skal jeg komme meg dit? 

Spørsmåla kommer sjelden til uttrykk direkte, men ofte indirekte 

i spørsmål av typen: Skal jeg bygge nytt fjøs? Er dagens drift liv laga?

Hvor lenge kan vi holde på slik vi gjør det nå? 
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Økt tilvekst
med alternative fôrmidler

å Hotvedt gård i Re kommune i 
Vestfold reiste det seg i oktober i

fjor et nytt storfjøs på 2 500 kva-
dratmeter. Bak selskapet Re Storfe-
drift DA, som ble stiftet for ett år
siden, står Hans Kristian Hegg og
kona Tove Hegg, samt datteren Ing-
er Synøve og hennes forlovede
Magnus Johnsen. 

Bygde nytt og stort

Gården har også et eldre fjøs. Men
siden de velger å satse stort på avl
av okser og mordyr av tunge kjøtt-
feraser, fant de ut at et nytt storfjøs
var mer hensiktsmessig. Å utvide
det gamle isolerte fjøset ville blitt
for dyrt. Og et storfjøs hvor dyrene
går luftig og fritt, er mer fremtids-
rettet med tanke på dyrevelferd enn
spaltebinger, særlig når man satser
på okser. 

For trivsel og godt inneklima har
stått i høysetet i valg av praktiske
løsninger og driftsmetoder.

– Hør bare på hvordan dyrene
rauter i det gamle fjøset. Her inne er
det nesten helt stille, til tross for at
det er så mange dyr her, sier John-
sen mens han viser rundt i kuenes
nye storstue.

Blonde d´Aquitaine

Hovedsatsingen til Re Storfedrift er
den franske kjøttferasen Blonde
d´Aquitaine.

– Rasen kom til Norge på begyn-
nelsen av 90-tallet. Det er bare 200
mordyr av rasen i Norge. Her i lan-
det har den franske rasen et stort
potensial. Rasen passer godt i
norsk klima og i et opplegg med
alternativ fôring, mener gårdens
kommende svigersønn. 

– Vi kjøper også inn oksekalver
av alle raser, samt kviger av tunge
raser, og fôrer opp til slakt. Alle er
okser fra andre med ammekuer,
som selger kalvene på høsten. Her i

Potet- og bryggeriavfall og kjeks fra Freia, sammen

med ubehandlet frøhøy og rundball og ekstra mineral-

holdig kraftfõrblanding, er resepten i det nye storfjøset

på Hotvedt gård i Re kommune. Og resultatet: 

Den beste avlsoksen har en tilvekst på 1 950 gram 

i døgnet. 
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Vestfold er et aktivt og bra miljø for
ammekuer, fortsetter 23-åringen. I
tillegg til at han og forloveden eier
50 prosent i samdriften, driver han
samtidig et annet gårdsbruk ved
siden av.

Totalt er det for tiden rundt 350
dyr i det nye storfjøset på Hotvedt
gård, derav 30 er ammekuer og
resten okser og kviger.

Oppskriften?

De har allerede oppnådd meget god
tilvekst. En årsak er fôrblandingen.
Og det er ett av rådene til andre
som satser på kjøttfe: Å prøve ut
alternative fôrtilsetninger. Men
ikke hva som helst. Næringsinnhol-
det må være grundig utredet. 

– Vi fikk hjelp av fôrplanlegger
fra Norgesfôr, som hjalp oss å finne
en god blanding. For det er viktig at
alt fôret har høy ernæringsmessig
kvalitet. Alternative fôrmidler gir
dessuten et variert og smakfullt fôr
som bidrar til å øke tilveksten, sier
Johnsen. Han røper resepten. En
vanlig blanding per dag består av

2,8 tonn silo, 2,1 tonn poteter/potet-
avfall, 200 kilo ubehandlet frøhøy,
350 kilo kjeks og 400 kilo mask
(rester av maltet bygg etter bryg-
ging). I tillegg blandes i 600 kilo
kraftfôr, som er egen blanding som
må ha høyt mineralinnhold fordi
kjeksen er fattig på disse stoffene.
Særlig har man erfart at det høye
fettinnholdet i kjeksen gir rask og
god tilvekst.

– Også NRF blir tidligere slakte-
modne. De kjøper vi inn fra melke-
produsenter. De er rundt 100 kilo
når de kommer hit og leveres til
slakt ved 300 kilo. Den daglige til-
veksten på NRF-dyrene hos oss lig-
ger på 1 200 gram om dagen, sier
Magnus Johnsen. I storfjøset er det
også en del Charolais, som i snitt
har en tilvekst på 1 600 gram i døg-
net. 

– Vi veier ikke Blonde d´Aquitai-
ne, for oksene av denne rasen bru-
ker vi til bedekning eller selger dem
som avlsokser. Et mål er å få opp
rasen i Norge. Blonde d`Aquitaine
passer også godt i krysning med

andre kjøttferaser, blant annet
Hereford, som har gitt bra slaktere-
sultater, sier Johnsen.

Kunstig og naturlig

På Re Stordrift satser man på å bru-
ke egne avlsokser av rasen Blonde
d´Aquitaine. Men siden avlsmateri-
alet i Norge ennå er så lite, insemi-
nerer de i tillegg med sæd fra
Frankrike, levert gjennom Geno.
Dette for å få inn nye gener i beset-
ningen og få inn avlsegenskaper fra
premierte okser.

– På sikt ønsker vi å satse mer på
kunstig inseminering som faller litt
dyrere, men vi tar det igjen på bed-
re pris, sier Johnsen.

På spørsmål om flere råd, er sva-
ret i stil med TV-reklamen; «lettvint
er best».

Enkle løsninger 

– Gjør det enkelt og rasjonelt uten
for mye tekniske hjelpemidler, som
koster å vedlikeholde og kan være
vanskelig å få reparert fort nok,
anbefaler 23-åringen.

Re Stordrift DA, Hostvedt gård, 
Svinvoll i Re kommune i Vestfold

l Nytt fjøs på 2 500 kvadratmeter

l Eies av selskapet Re Storfedrift DA, med Tove og Hans Kristian
Hegg, Inger Synøve Hegg og Magnus Johnsen.

l Gården er på 475 mål, hvorav 400 mål er korndyrking. 
Driver til sammen 1 200 mål, inklusiv innleid jord.

Til venstre:

nMagnus 
Johnsen viste
hvor fint 
gemytt oksene
av rasen 
Blonde 
d´Aquitain 
har. 

n Det er lite
mekaniske og
tekniske hjelpe-
midler i stor-
fjøset som er
basert på enkle
løsninger 
og naturlig 
ventilasjon. 

Fortsetter neste side 



Strømmen er spådd å bli dyr til
vinteren.

– Det eneste vi bruker strøm til
her, er lyset og gjødseltrekket, opp-
lyser Johnsen.

Noen bønder sverger til madras-
ser i bingene. Men Re Storfedrift
har funnet at talle gir veldig god til-
vekst, særlig på vinteren, fordi
dyrene ligger mykt på et underlag
som er lunt på grunn av varmgang-
en. Talle gir litt merarbeid, men det
svarer seg.

– Å bruke talle, krever av man
har god strøhalm, som vi tinger på
av naboene. Vi bruker 1 000 strø-
baller i året. Vi strør hver dag med
egen vogn som vi kjører inn og blå-
ser inn ny halm, forklarer han.
Annen hver time går gjødselskra-
pen. På grunn av det høye innhol-
det av talle blir massen fast, og det
er derfor ikke noe krav om å oppbe-
vare gjødselen i lukket tank.

Ingen vifter er satt opp i storfjø-
set, hvor det fine inneklimaet er sik-
ret gjennom naturlig ventilasjon.
Det er åpning mellom hvert bord i
langveggene og åpning i taket for
naturlig utlufting. For et godt inne-

klima fører også til økt tilvekst på
dyra.

Inn på data

– Oksene blir regelmessig veid for å
sikre levering til slakt ved riktig
vekt, og samtidig holde kontroll
med tilveksten, sier Magnus. Alle
fakta om veiing, inseminering og
kalving blir lagt inn i et eget data-
program fra Storfekjøttkontrollen.

– Det er Inger Synøve som har
den oppgaven. Hun går på syke-
pleieskole på Elverum, sier forlove-
den.

Han poengterer at det for tiden er
underskudd på storfekjøtt i Norge,
men overproduksjon av svinekjøtt.
Norge er velegnet med tanke på
kjøttfeproduksjon. Med tanke på å
få storsatsingen til å lønne seg i
framtiden, mener Magnus Johnsen
det er viktig å satse på flere ting,
både livdyr, avlsokser og oppfôring
til slakt.

– I framtida ønsker vi å øke
antall ammedyr av Blonde d´Aquit-
aine i besetningen, men vi vil se
hvordan markedet blir, konkluderer
han. n
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n Re Storfedrift DA satset på helt nytt og et 2.500 kvadratmeter stort
moderne fjøs.

Økt tilvekst...
Fortsetter fra foregående side

Hver tiende 
ost importert
Importen av ost har økt sterkt
og utgjorde i 2005 ti prosent
av all osten vi spiste. Forbru-
ket av ost har økt, men mer
enn halvparten av økningen
har importosten tatt. Impor-
ten var i 2005 på 7 500 tonn,
som er langt over den tollfrie
kvoten fra EU på 4 000 tonn.
En grunn til økningen er
spleiselaget mellom eksportø-
rer i EU og norske grossister
og detaljister for å unngå
virkningen av tollmuren på
ost. Landbruksdepartementet
har reagert skarpt på dette
samarbeidet som har blitt
godkjent av Konkurransetil-
synet. 
En annen trussel mot norsk
osteproduksjon er importen
av analoge oster som ikke er
basert på melkefett, men på
animalsk fett. Slik ost brukes
mest i storhusholdninger,
men kan bli en trussel fordi
den er belagt med lav toll.

Statens Landbruksforvaltning

6 500 tonn
plastikk
I forbindelse med Plantemø-
tet på Kvithamar la forsker
Magne Mo fram tall om
mengden gras som høstes i
Norge. Han hadde beregnet
den totale engavlinga til 11 til
12 millioner tonn (2,4 millio-
ner tonn tørrstoff). Om lag
10,5 tonn ensileres og 45 til 50
prosent legges i rundballer.
Det betyr at det årlig presses
5 millioner rundballer med et
forbruk av rundballeplast på
6 500 tonn. Magne Mo kom-
menterte at ressursbruken i
denne forbindelse kunne bli
et diskusjonstema i framtida
som kunne påvirke utviklinga
når det gjelder ensilering.

www.grovfornett.no
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G.G. Raven er på plass igjen ved graven – kjerringa/budeia også,
i skrivende stund. Ved siste jordbruksforhandlinger ble det
bestemt at dyr på beite gir ekstra tilskudd. Det syns jeg er et fint
tiltak. Ekstra, ekstra tilskudd skulle også vært gitt når dyr kom-
mer på feil side av gjerdet. Tenk hvor moro det er å være bilis-
tene. Halsende bønder etter mer eller mindre villstyrige kuer/kvi-
ger i frodige kornåkre, på veien eller i villahager. En gang i som-
mer ble jeg oppringt fra politikammeret om at en syklist hadde
kjørt inn i ei ku i mitt nærområde. Han bemerket litt lattermild at
han trodde ikke kua hadde blitt skadet. Det ble til og med skre-
vet notis om det i lokalavisa. Nå er det slik at vi økobønder også
blitt pålagt å ha fôringsokser på beite, så nå kan det virkelig bli
action på bygda. Folk flest har det ganske trygt og kjedelig, så
det er vi bønder som skaper litt liv og røre og gir folk noe å pra-
te på. Det burde belønnes. 

En annen god ide å ha med til forhandlingsbordet har jeg også.
I sommer hadde jeg høy på et jorde et stykke unna garden. Det
var veldig fint høy. Hadde jeg fått 100 eller 200 kroner i tilskudd
per lass så kunne jeg da ha kjørt to kilometer ekstra innom et vil-
lastrøk og gitt disse villastrøkmenneskene en deilig lukt av gam-
meldags sommer.

Ellers kan det å ha beitedyr i befolket strøk være en litt blan-
det opplevelse. Det skal ikke mye til før disse villastrøkfolkene
tror dyr lider. At de har for lite fôr, for lite vatn, står og rauter og
så videre. Jo, jeg har hatt besøk av disse snertne unge damene
med kledelige dresser som det står Mattilsynet på. Etter en run-
de finner de ut a det ikke var så ille likevel. De har fått bekym-
ringsmeldinger må vite. Så står du der med hodet hevet allikevel,
men med en litt dårlig følelse. Du er iakttatt og er i grunnen mis-
tenkt for å behandle dyrene dine dårlig. Få eller ingen bryr seg
om hverdagen til oss husdyrbrukerne, og hvordan vi skal klare å
få hverdagen til å strekke til slik at vi får gjort alt vi må og bur-
de gjøre.

Tanker fra graven er ikke preget av julestemning. Likevel vil
jeg ønske dere alle en god jul. I sær til det svulmende støtteappa-
ratet rundt oss bønder mens vi blir færre og færre. Takken går til
Debioinspektører, KSL, produksjonsrådgivere, miljøinspektører,
fremmedpoliti, skattemyndigheter og ikke minst Mattilsynet.
Takk for at dere passer på oss så vi følger alle regler og ikke trår
feil. Til dere har jeg et kjærlighetsforhold til, platonisk riktignok.
Han G. G. Raven lurer på om den dagen vil komme da en eller
annen etat finner ut av vi bønder er utsatt for «sosial dumping».
Vi har ikke tarifflønn og vi jobber mye mer enn arbeidstilsynet
kan godta. G.G. Raven lurer også på om han kan tro på julenis-
sen i år, men han må jo det.

Hilsen en litt mismodig G.G. Raven

Tanker fra gravenTanker fra graven
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Storfekjøttkontrollen er en landsomfattende

husdyrkontroll for kjøttfe, kjøttfekrysninger

og fôringsdyr, driftet av Animalia.

Grethe Ringdal og Cecilie Ausland, Animalia

Årsoppgjøret og avlsverdiberegning

Frist for innsending av opplysninger til årsoppgjøret og avlsverdiberegning:
l 8. januar for de som sender via rådgiver.
l 15. januar for de som sender selv.
Fristene gjelder både for å få med opplysninger til årsrapporten, årsmel-
ding og avlsverdier som Norsk Kjøttfeavlslag beregner. Husk å registrere
alle data, også helse- og vektregistreringer. Årsrapporten og avlsverdiene
blir både nyttigere og riktigere, jo flere opplysninger du sender inn. 

Hvis du registrerer selv, så husk at tekniske problemer kan oppstå, 
så vær ute i god tid.

Registrer i tide!

Alle storfeholdere plikter å rapportere til Husdyrregisteret om alle dyr som
blir født og merka i dyreholdet, som blir flytta inn eller ut av dyreholdet
(kjøp, salg, slakt) eller som dør/blir avliva i dyreholdet. Rapportering skal
skje innen 7 dager etter at hendelsen fant sted. Et husdyrregister som er
oppdatert for alle dyrehold er bærebjelken i sporing av husdyr. 

Storfekjøttkontrollen overfører hver natt opplysninger til Husdyrregiste-
ret på vegne av sine medlemmer. For å unngå dobbeltrapportering og
muligheter for feil, bør medlemmer av Storfekjøttkontrollen rapportere til
Husdyrregisteret via Storfekjøttkontrollen, i stedet for å rapportere selv på
internett eller på skjema til distriktskontor. 

For medlemmer i Storfekjøttkontrollen gjelder de samme fristene for inn-
rapportering som fristene til Husdyrregisteret. 

Se opplysninger om din besetning på internett

Alle medlemmer har tilgang til rapporter for egen besetning på Internett
(www.animalia.no/storfekjottkontrollen). Dette er et tilbud som gir mange
muligheter, også for de som ikke registrerer selv. Rapportene er til enhver
tid oppdaterte.
Følgende rapporter er i dag tilgjengelige på internett:
l Årsutskrift ammeku

l Årsutskrift fôringsdyr

l Avlsverdier: Beregnes to ganger årlig for de fem vanligste kjøttferasene

l Aktive avl – med delrapporter: Se status for registrering av korrigerte
vekter, seminandel, stambokførte dyr.

l Fruktbarhet, ku- og kalvehelse: Oversikt over fruktbarhetsresultater og
ku- og kalvehelse siste fem år

l Individoversikt: Viser alle innmeldte dyr

l P-bevis: Fint å bruke ved kjøp og salg av dyr

l Samlerapport helseregistrering: Oversikt over helseregistreringer siste
år

l Utmeldte dyr: Viser alle utmeldte dyr inneværende år

Les mer: www.animalia.no/storfekjottkontrollen

Nytt fra 
Storfekjøttkontrollen
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sammenhengen. Det er derfor
det totale dyreantallet som i
all hovedsak fastlegger nivået
av produsert varme i fjøset. Å
bruke tilleggsvarme for å få
til en balanse, er svært sjelden
lønnsomt. Varmetapet skjer
som nevnt vesentlig gjennom
et ventilasjonsvarmetap og
dels i form av et varmetap
gjennom bygningskonstruk-
sjonen. Varmetapet gjennom
konstruksjonen henger ikke
bare sammen med isolasjons-
tykkelse, men er også arealet
av golv, vegger og tak. Slik
fjøsene ble bygget før, med
relativt lite golv-, vegg- og
takareal per dyr (det vil si per
varmeproduserende enhet)
gikk ofte regnestykket opp
med et lite varmeoverskudd
som kunne ventileres bort. 
I de nye og store fjøshallene

som vokser opp for tiden, har
varmebalanseregnestykket
endret seg vesentlig. Store
vegg- og takflater i forhold til
dyretallet gjør at regnestyk-
ket ender ut med et under-
skudd av varme. Dette fører
til at en ikke har nok varme til
å få innetemperaturen opp til
ønsket nivå, slik den er inn-
stilt på ventilasjonsanleggets
regulator. Dette igjen gjør at
ventilasjonsanlegget regule-
rer ned ventilert luftmengde
med dårligere kvalitet på
innelufta som resultat. En kan
motvirke problemet med dår-
lig inneklima vinterstid ves-
entlig ved å stille inn ventila-
sjonsanleggets minimums-
ventilasjon på et høyere luft-
skifte. Det kommer da inn mer
frisk luft, men innetemperatu-
ren blir lavere. I byggefasen

kan dette problemet motvir-
kes ved å isolere bedre eller
ved å redusere arealet av veg-
ger og tak. 

Få beregnet 

varmebalansen

Det anbefales å få gjort en
varmebalanseberegning som
en del av planleggingsfasen
før byggingen starter opp.
Etterisolering eller også etter-
bestilling midt i byggefasen
vil alltid være mer kostbart
enn eventuelt å få med ekstra
isolasjonstykkelse helt fra
starten av. Vær også opp-
merksom på at de store area-
lene med vegg og tak som fin-
nes over blant annet fôrsen-
tral, bidrar til et vesentlig var-
metap når dette arealet tas
med som en del av husdyr-
rommet. n

VARME NOK?
I fjøsene som bygges i dag er vegg- 

og takflatene store i forhold til antal dyr, 

noe som gir en helt annen varmebalanse 

enn i eldre fjøs. 

Lars Erik Ruud 
– fagkonsulent Helsetjenesten
for storfe/stipendiat UMB

n I alle typer isolerte drifts-
bygninger for storfe legges
det opp til at dyras varmepro-
duksjon skal sørge for at det
er frostfritt innendørs. Dette
henger i stor grad sammen
med dyras trivsel, men også
funksjonen til tekniske instal-
lasjoner som drikkevann og
utgjødsling. Videre bidrar
varmen i fjøsrommet til at luf-
ta kan ta opp og holde på mer
fuktighet. For å kunne holde
på varmen er vi avhengig av
isolasjon i golv, vegger og tak.
God isolasjon sørger for at
varmetapet reduseres og
bidrar også til at det ikke opp-
står kondens på kalde flater.
Det er ikke bare bygningens
konstruksjon som gjør at vi
taper en del varme, også ven-
tilasjonsanlegget fjerner store
mengder varme fra husdyr-
rommet. Ut fra dette kan vi
sette opp et regnestykke som
noe forenklet viser hvordan
det oppstår en varmebalanse i
husdyrrommet:

Varmeproduksjon 
– varmetap

= varmebalanse

Varmeproduksjon

Ser vi først på varmeproduk-
sjonen, så er det først og
fremst dyra som sørger for
denne. Ei mjølkeku med nor-
mal produksjon produserer en
varme på cirka 1000 watt per
time, mens en spekalv ligger
på omtrent 100 watt per time.
Også teknisk utstyr med mere
bidrar med noe varme, men
det utgjør lite i den store

n I fjøs med store vegg- og takflater i forhold til dyretallet kan varmebalansen bli negativ. 
Derfor bør varmebalanseberegning utføres før byggingen tar til. Foto: Lars Erik Ruud.



The Vikings are Coming to
Dehorn Your Dairy Herd!
Vi opplever i mange markeder en økende etterspørsel etter kol-
lete okser. Ingen homozygote kollete okser er til salgs i øyeblik-
ket, men de kommer høsten 2007 lover avlsavdelingen. Da vil vi
kunne garantere 100 prosent at alle kalvene blir kollete, og i de
større kommersielle besetningene vil dette være av stor betyd-
ning (Dehorning by insemination er et uttrykk vi bruker ute i
markedene).

I tillegg til fruktbarhet, mastittresistens og så videre er altså
kollethet et viktig salgsargument for oss i mange markeder.

Vi jobber med lansering i 15 nye

markeder – Brasil er nå klart

Vi fikk en gladmelding i slutten av oktober. Brasil ble klart
etter flere måneders arbeid med helseprotokollen. Dette er et
svært stort marked (17 millioner kyr) som er vant til krysnings-
avl, og vi ser frem til kick-off i nærmeste fremtid. 

Ellers har vi 15 land på lista over nye markeder der vi ønsker 
å komme i gang i (ikke ordre inne ennå men vi vil klargjøre 
for forsendelser). Vi vet det tar tid å få helseprotokollen i orden.
I beste fall får vi kanskje i gang fire til seks nye markeder 
neste år.

For øvrig er denne delen av året travel med utstillinger, pro-
dusentmøter og så videre. Nærmest nå ligger Eurotier i midten
av november.
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n Kollethet er en etter-
spurt egenskap, og det
er enklere å avhorne
gjennom inseminasjon
enn med svijernet! 
Her ei kollete krys-
ningsku (NRF x 
Holstein) fra Irland.
Foto: Elly Geverink.

n Julio Cesar Amorim, Semex Brasil, ute i en større kommersiell
melkebesetning i Brasil med krysningsdyr – Nelore (en type
Zebu) x Holstein.

NRF og TWOPLUS nå lansert 

i 17 land

NRF og konseptet TWOPLUS er nå lansert i 17 land
siden vi for to år siden startet samarbeidet med Semex
Alliance, Canada. Krysningskalver er født i 15 land, og
tilbakemeldingene er svært positive. Det meldes tilbake
om lette kalvinger, vitalitet på kalvene, fruktbarhet og så
videre.

Vi venter nå spent på de første resultatene fra det 
store forsøket i Irland, og håper de vil være klare tidlig
neste år. 
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l Hvordan takler kalver kulde?
l Fakta om løsdrift i Norge
l Seleksjon for melk og fôrutnytting
l Ny avkomsgransking - og ny oksekatalog
l Gardsreportasjer og mye, mye mer

Praktbok om 
Telemarkskua

Kr. 350,- 

Spør i din bokhandel
eller henvendelse
post@alfa-forlag.no

Ei vakker bok om en
truet rase, viktig 
landbrukshistorie og en
varm hyllest…
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GENO hovedkontor
2326 HAMAR
Besøksadresse:
Holsetgata 22
Tlf.: 62 52 06 00
Faks: 62 52 06 01
E-post: geno@geno.no

REGIONANSVARLIGE:

Nord:
Hanne Strand, 
tlf. 99 52 96 45

Midt:
Odd Rise, 
tlf. 62 52 06 63

Vest:
Hans Willy Tuft, 
tlf. 62 52 06 73

Sør:
Tjerand Lunde, 
tlf. 62 52 06 72

Øst:
Hans Storlien, 
tlf. 62 52 06 34

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

informerer...

MARKEDS SPALTEN

Redigert av Marie Stensli Skaare

Tre heldige vinnere!
Vi har tidligere lovt at alle som 1. november i år er regist-
rert som mottakere av fakturaspesifikasjonen fra Geno på
e-post, er med i trekningen av tre MP3-spillere. Dette
gjelder både tidligere og nye mottakere av vår e-post-
tjeneste.

Vi har hatt gledelig stor respons på dette tiltaket, og de
heldige vinnerne som får MP3-spilleren tilsendt i posten
er: 
l Midtbø samdrift, 4070 Randaberg
l Jan Martin Sandland, 4536 Bjelland
l Egil Førde, 5962 Bjordal
En av disse har nylig meldt seg inn som mottaker av fak-
turaspesifikasjon på e-post. De andre to har vært inne i
systemet lenge.
Vi gratulerer vinnerne!

Sparer kostnader
Når mange brukere sier ja til en slik ordning, spares fell-
esskapet for portokostnader. For Geno er det derfor
gledelig at så mange har takket ja til tilbudet. Er du en av
dem som ennå ikke har meldt fra at du ønsker å motta
fakturaspesifikasjonen fra Geno på e-post, kan du gjøre
det ved å sende en e-post til geno@geno.no eller gi
beskjed til Liv Marit Johansen på telefon 62 52 06 00.
Husk å oppgi produsentnummeret ditt.

Pris til beste 
NRF-kjøttokse
I forbindelse med Biff -07 i Stavanger skal det overrekkes
en pris for beste NRF-kjøttokse. Prisen deles ut av Gilde
Norsk Kjøtt, men det er styret i Geno som har fastsatt krit-
eriene som legges til grunn for utdelingen. Kriteriene er
som følger, oksen må ha:
1. Kjøttindeks på minst 107.
2. Oksen må enten ha vært i bruk som eliteokse eller som

spesialokse for kjøtt. 

Klauvhelseprosjekt
Sammen med Helsetjenesten for storfe, Norges Veteri-
nærhøgskole, Tine BA, Fagsenteret for kjøtt og Norges
Forskningsråd har Geno deltatt i et klauvhelseprosjekt
som ble startet høsten 2001. Prosjektet har pågått i 55
båsfjøs og 57 løsdriftsfjøs.

Bakgrunnen for studiet var at det er lite kunnskap om
klauvhelsa i Norge. Klauvlidelser er et økende problem i
utlandet, og med overgang til løsdriftsfjøs i Norge for-
ventes problemet å bli større også her. Sett i lys av dette
mener Geno at prosjektet er veldig spennende og inter-
essant. 

Prosjektleder Åse Margrethe Sogstad ved NVH har
presentert prosjektet for Geno. Oppsummeringen viser 
at 48 prosent av dyra i båsfjøs og 72 prosent av dyra 
i løsdrift hadde en eller flere merknader til klauvhelsa.
Prosjektet har kommet med følgende eksempler på tiltak

for å bedre klauvhelsa i løsdriftsfjøs: 
l Komfortable liggebåser
l Optimalt gangareal
l Optimal fôring
l Godt renhold
l Regelmessig og hensiktsmessig klauvskjæring
l Desinfiserende fotbad

n Johan Arnt Gjeten (til venstre), 
Rasmus Skålholt og Odd Rise. 
Foto: Øystein Syrstad

n Johan Arnt Gjeten (t.v.), Elna og Johan
Myran og Odd Rise. 
Foto: Øystein Syrstad

Avlsdiplomer
Under regionmøtet til Tine Midt-Norge i Stjørdal 2.
november overrakte styremedlem Johan Arnt 
Gjeten og regionansvarlig Odd Rise avlsdiplom til
Rasmus Skålholt, Fannrem for NRF-oksen 5868
Skålholt og til Elna og Johan Myran, Leksvik for
NRF-oksen 5793 Myran. Oksene er eller har vært
i bruk som eliteokse i løpet av året.
Vi håper oppdretterne setter pris på at vi nå har
fått med bilde av oksen på avlsdiplomene.
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Organisasjonsmessig 

behandling av Innstilling 

fra evaluerings- 

og vedtektskomiteen

Evaluerings- og vedtektskomiteen har avgitt sin innstilling i samsvar
med styrets mandat. Det ønskes nå en bred organisasjonsmessig
behandling av innstillingen i eierorganisasjonen og ansattes orga-
nisasjoner. 

I eierorganisasjonen legger styret til grunn at saken behandles
på produsentlagsnivå, men overlater til lokal vurdering om dette
skal skje i produsentlagsmøte eller i produsentlagets arbeidsutvalg.
Frist for regionvise oppsummeringer fra produsentlagene og med-
følgende uttalelser fra meieriselskapenes styrer settes til henholds-
vis 15. januar og 1. februar 2007.

Saken blir behandlet i produsentlagenes årssamlinger 
våren 2007 som en orienteringssak. Konsernstyrets endelige for-
slag til vedtektsendringer med mere behandles i årsmøtet i TINE BA
april 2007.

Kjøper du dyr?

Vi minner om at de som kjøper dyr
må oppgi opprinnelsesmerke, og
fra hvem dyret er kjøpt ved innmel-
ding. Tidligere har noen prøvd å
unngå dette ved å oppgi fiktive
individnummer, men Kukontrollens
registreringsprogram sjekker nå at
opprinnelsesmerke stemmer med
Husdyrregisteret. Vi håper med
dette at kvaliteten på dataene til
Husdyrregisteret blir enda bedre,

og at vi hindrer uoverensstemmelser mellom Husdyrkontrollens og
Kukontrollens databaser. 

Redigert av 
Ragna Brenne Bjerkeset
ragna.brenne.bjerkeset@tine.no

TINE OptiFôr 
– fôrplanlegging med NorFor Plan

NorFor Plan er et fellesnordisk fôrvurderingssystem for storfe. TINE har
utviklet verktøyet TINE OptiFôr for å gjøre det mulig å drive rasjonell fôr-
planlegging basert på den nye kunnskapen gjennom NorFor Plan.  
TINE OptiFôr finner billigste fôrrasjon som oppfyller næringsbehovet til
kyrne, med de fôrmidlene som er tilgjengelige. Verktøyet er tilpasset uli-
ke fôringsstrategier for mjølkeku:
l Individuell fôring etter data fra Kukontrollen
l Fullfôr
TINE OptiFôr tilbyr i første versjon ei fôringsliste beregnet på grunnlag av
registrert dagsavdrått. Neste versjon vil også omfatte fôring ut fra plan-
lagt avdrått etter standard laktasjonskurve. 
TINE-rådgivere tar i bruk programmet fra november 2006. Bønder kan
da få lagt fôrplaner med basis i NorFor Plan. 

De første månedene er det behov for trening og eventuelle feilrettinger
i verktøyet. I januar, 2007, vil vi informere om TINE OptiFôr i en egen
kampanje. TINE-bønder vil få tilgang til å bruke TINE OptiFôr i egen
buskap våren 2007.  Meieriselskapene vil tilby opplæringskurs, som vi
sterkt anbefaler å delta på for de som vil bruke TINE OptiFôr selv.

Særtrykket «NorFor Plan – Nytt fôrvurderingssystem for storfe» kan
bestilles fra TINE Rådgiving (medlem.tine.no). Det inneholder fagartikler
av Harald Volden med flere fra Buskap i 2005/2006. Særtrykket er også
lagt ut i sin helhet på www.buskap.no.

Daglig leder for selskapet NorFôr på plass

Styringsgruppen for NorFor har ansatt Anders H Gustafsson som daglig
leder for NorFôr fra 1.1.2007. Anders vil jobbe i 50 prosent stilling for
NorFor og 50 prosent for Svensk Mjölk forskning. NorFor etableres som
et selskap eid av Dansk Kvæg, Svensk Mjölk AB, TINE BA og Baendasam-
tok Islands. Selskapets formål er felles nordisk utvikling og forvaltning av
kunnskap og IT-system rundt fôrmiddelvurdering.

Anders har doktorgrad innen agronomi og har arbeidet som rådgiver,
forsker og de siste årene som prosjektleder for NorFor prosjektet.



Brunsby Østre, 1735 Varteig
T: 69 15 23 70/F: 69 15 23 71

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

www.delaval.no

AALLTT  DDUU  TTRREENNGGEERR  TTIILL  FFJJØØSSEETT

Norsk Kjøttfeavlslag
Postboks 4211
2307 Hamar
T: 62 53 82 40/F: 62 53 82 41

Ønsker du en rubrikk 
på service-siden?
Send en mail til aaddaapptt@@oonnlliinnee..nnoo  med ønske
om rubrikk for plassering av firma-logo og
adresse. AAnnnnoonnsseenn  kkoosstteerr  kkrr  22661100  pprr  åårr..

Postboks 1233 Vika, 0110 Oslo
Besøksadesse: Fr. Nansens pl. 3
T: 22 40 38 00/F: 22 40 38 01

wwwwww..oorrwwaallll..nnoo

AADDVVOOKKAATTEERR  FFOORR  LLAANNDDBBRRUUKKEETT

T: 22 40 07 00
www.norgesfor.no

service-sider

Fjøsinnredning/utstyr

Fôr/fôrbehandling

Maskiner/redskap

Organisasjon/forening/bistand

Kontor/data

Gjødselutstyr

Gjerder

BBrryynnee  LLaannddbbrruukksssseerrvviiccee
Telefon 51 77 07 00
SSttrraannggkkoo  TTøønnssbbeerrgg
Telefon 33 31 76 54
FFjjøøssuuttssttyyrr
Telefon 62 36 53 92
BBiirrkkeellaanndd
Telefon 72 89 41 00

FORMEL 
– gjør det enklere å lykkes i fjøset

www.fk.no

Agro Data AS
T: Vest 70 07 66 67 
T: Øst 33 07 19 80
www.agro.no

SLITEDELER FOR ALLE TYPER MELKEANLEGG

Tlf. 38 35 86 00

Duun Industrier
7630 Åsen
T: 74 01 50 00/F: 74 01 59 10
www.duun.no

Ole G. & Co AS 

Nord Varhaug
Pb.14, 4368 Varhaug
T: 51 43 02 44/F: 51 43 00 48

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

T: 51 74 33 00
www.fiska.no

Melkeanlegg

SAC-Effectiv 

Nordbye & Co A/S
Listuvn. 8, 1359 Eiksmarka
T: 67 16 79 90/F: 67 16 79 91

Røiseng Gård, 3519 Hønefoss
T: 32 14 12 39/F: 32 12 41 18

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

®

Øst 2534 Fåvang T: 61 28 35 00
Sør 3164 Revetal T: 33 30 69 61
Vest 4367 Nærbø T: 51 43 39 60
Midt- Heimdal
Norge 7073 Tr.heim T: 72 89 41 00

www.fjossystemer.no

T: 63 83 90 00 / F: 63 83 35 01
www.hektner.no 

Mjølkekvoter

Tlf: 33 18 98 00
Faks:33 18 98 01 l 3282 Kvelde 
www.melkebors.no

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

SPESIALIST I HUSDYRGJØDSEL

T: 22 32 37 90/F: 22 32 37 91
www.agrivit.no

S T R A N G K O

Husdyrrekvisita

TTrruu--TTeesstt  mmjjøøllkkeemmåålleerr
Pb 2133, 3103 Tønsberg. T: 33 3170 00

wwwwww..aassttllaannddbbrruukk..nnoo

www.reimeagri.no

FFOORRHHAANNDDLLEERREE::

A-K Maskiner
FK Rogaland/Agder
IINNNNRREEDDNNIINNGGEERR  OOGG  
GGJJØØDDSSEELLBBEEHHAANNDDLLIINNGG

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

Er dette ditt marked?

Buskap nr 1/07 kommer ut allerede 2.januar. Bestillingsfrist er 05.12.06.

Vi sender i disse dager ut medieplan for 2007. Si ifra om du ikke har fått
en eller trenger flere! Be meg om et tilbud for dine annonseplaner for
2007. Det er arbeidsbesparende, effektivt og lønnsomt.

Gjør en avtale med Aksel H. Belsvik-Karlsen

Tlf.: 33 77 27 17 l E-post: adapt@online.no

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

l Driftsbygninger/fjøs med utstyr og
innredninger

l Produkter for dyrehelse- og velferd
l Produkter for grasproduksjon
l Fôr og fôrbehandling

l Gjødselbehandlingsutstyr
l Forsikring, bank, data og andre

tjenester
l Gårdsutstyr, forbruksvarer, messer,

helse og sikkerhet

BBRRUUNNSSTTDDEETTEEKKTTOORR

T: 0046 7051 51423 
www.brunst.se

e-post: post@landbruksdata.no
www.landbruksdata.no

Telefon:
56 529855

Anlegg – Tankvasker

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

tilskudd fra Tine Meierier!

LLooggootteecc  AASS, 4160 Finnøy
T: 916 99 505 / 930 21 371

wwwwww..ffiinnnnsseerrvv..nnoo

Tjenester

Bjørnar Eidshaug
7940 Ottersøy. T: 74 39 71 36
SLIPING AV KNIVER 
TIL KLIPPEMASKINER

67



Returadresse: 
GENO – Avl og semin, 
2326 Hamar

Levende opptatt av det

Vernestøvel PVC/nitril

222,-222,-

NORGES MEST 

PRISGUNSTIGE ARBEIDSTØY!

www.fk.no
Alle priser er eks mva. Forbehold om trykkfeil og at ikke alle 

FK butikker har hele varespekteret. Frakttillegg i enkelte distrikter.

318,-318,-Varmedress Gard
farge rød, grå eller blå

Str. XS-XXXL

Varmedress Gard barn 
farge rød eller blå, 4-14 år

3.996,-3.996,-
Fôrhekk uten toppring
For storfè. 12 plasser, diameter 213 cm.

Leveres i tre sekjsoner.

302,-302,-

638,-638,-
Vernestøvel fôret

Arbeidshanske 
halvfôret okselær

28,-28,-
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