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Knowledge grows

Grovfôr - grønt gull 
i norsk landbruk

Optimal gjødsling er viktig for å ta ut 
potensialet i norsk grasdyrking

Resultatene fra avlingskampene i gras i 2014-
2018 viser at under gunstige forhold og med 
en optimal dyrkingsteknikk, har gras i Norge et 
meget høyt avlingspotensial. 
 
Les mer om gjødsling av eng og beite på yara.no
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Øko2020-kongressen satte jordhelse på dagsorden. 
Vi er vant til å følge med på graset som vokser, men 
forskningen forteller oss at det er nede i jorda det 
viktigste skjer. Det betyr at hvis vi skal få til bære-
kraftige produksjonssystemer må vi stelle pent med 
livet i jorda.

Jordhelsa bestemmes av kjemiske, fysiske og biolo-
giske faktorer. Fordi det er så mange faktorer som 
virker inn er jordhelse vanskelig å måle. Det er ikke 
så vanskelig å se når jordhelsa er veldig dårlig, men 
det er mye vi ikke vet om hvordan vi skaper opti-
male forhold for mikrolivet rundt planterøttene. På 
samme måten som å fôre vommikrob ene, dreier det 
seg om å «fôre og tilrettelegge» for  bakterier og 
sopp i jorda. 

Aggregatdannelser i jorda gir luft og rom som er en 
forutsetning for at næringsstoffene kommer til 
mikroorganismene slik at de i neste omgang kan 
bygge opp stabile organiske forbindelser for plan-
tene. En  viktig del av fotosyntesene er nettopp dette 
mangfoldet av forbindelser som skilles ut av plan-
terøttene. Kjøring med tungt utstyr på fuktig jord blir 
 vandalisme på forholdene for økosystemene i jorda. 
Slangespredning av husdyrgjødsla er et eksempel 
på tiltak som er effektivt, økonomisk og  økologisk 
riktig.

Professor ved NTNU Tore Krogstad sa på Øko2020 
at økologene i større grad gjødslet jorda, mens de 
som driver konvensjonelt er mer opptatt av å 
gjødsle for ønsket avling. Men skal vi gjødsle jorda 
riktig må vi ha ferske nok jordanalyser og analyser 
av husdyrgjødsla. Analyser av husdyrgjødsel viser 
så store variasjoner at bruk av standardverdier mildt 
sagt blir lite presist.

Mye forskning viser negative sider ved mono-
kulturer. Som det ble sagt på Øko2020 hjelper det 

lite å drive økologisk hvis driftsopplegget er domi-
nert av monokulturer. Forsøk viser at mer diversitet 
kan gi økt avling. På grasområdet er det forsøks-
resultater som klart viser at frøblandinger med flere 
ulike arter har fordeler framfor frøblandinger domi-
nert av en art. 

Konstant plantedekke er det gunstigste for jordhelsa. 
Planterøtter er langt bedre jordløsnere enn mekanisk 
utstyr, og mer liv rundt planterøttene betyr mer kar-
bonfangst. Derfor vil permanente grasarealer føre til 
karbonoppbygging, og dette er godt nytt for storfe- 
næringa. Den dagen vi får godtgjort for både  

karbonlagring i jorda og albedoeffekten (økt varme- 
stråling fra åpne grasarealer) i klimaregnskapet bør 
flere få øynene opp for den grunnleggende forskjel-
len på biologiske prosesser og «klimafyring» med 
fossile energikilder.

Sunn jord tar opp mer vann. Dette gir mindre 
 av  renning og erosjon og jord som er mer robust for 
tørke. Dette blir viktig med de svingende værfor-
holdene vi ser ut til å måtte venne oss til å leve med.

Jordhelse handler om å øke avlingene på en 
 bærekraftig måte. Ei god jordhelse er også viktig for 
klimaet. Ved bruk av spade og hender må vi lære 
oss å ta tempen på jorda og forordne rett «medisin» 
hvis jorda er sjuk. 

DET ER I JORDA DET SKJER

Rasmus Lang-Ree
veterinær,  
Ansvarlig redaktør
rlr@geno.no

LE
D

ER

      Mer liv rundt plante-
røttene betyr mer karbon-
fangst
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AVL

Oksekatalogen på web (oksekatalogen.geno.no) inneholder ikke lenger 
bare okser. Den gir nå også en oversikt over tilgjengelige embryo.

NRF-EMBRYO I 
 OKSEKATALOGEN PÅ WEB

Det er lagt til et nytt meny-
punkt i oksekatalogen som 
heter NRF-embryo. Under 

dette menypunktet ligger det to 
faner. Den ene viser en oversikt 
over embryo som er sendt ut til 
embryoveterinærer med informa-
sjon om område. Den andre viser 
embryo som ligger på sentralt 
lager.

Indekser basert på 
foreldremiddel
Listene gir informasjon om mor og 
far til embryoene samt indekser 
for de ulike egenskapene. Avls-
verdi og indekser er gjennom-
snittet av mor og far sine verdier. 
Det er altså forventningen til 
embryoet og den fremtidige 
 kalven, ikke beregna GS-verdier 
for embryoet selv.

I katalogen er det også en side for 
hvert embryo med en grafisk 
 visning av indeksene på samme 
måte som for oksene. Klikk på 
embryo-bildet i listen for å komme 
til denne visningen. 

Embryo i ditt område
For å finne ditt område kan du, 
ved å klikke på kolonneover-
skriften «Område», sortere på 
område. Du må da «bla» deg 
videre i listen for å komme til det 
området du ønsker. En annen 
mulighet er å gå inn på «Avansert 
søk», legge til ditt område og 
oppdatere listen. Du vil da få en 
liste med kun embryo som er til-

gjengelig i det valgte området. Du 
kan deretter sortere på den egen-
skapen du måtte ønske. 
Det er også mulig å huke av for to 
embryo, klikke på «Sammenlign» 
over listen og få opp en visning 
hvor de to valgte embryoene 
sammenlignes.

Finn din embryoveterinær
Ved å klikke på område-navnet får 
du frem kontaktinformasjon om 
embryoveterinæren innenfor det 
aktuelle området. Du vil da se 
navn, bosted, området som 
 dekkes og telefonnummer.

Oppdateres fortløpende
Listene oppdateres fortløpende 
etter hvert som nye embryo 

 produseres, sendes ut til veteri-
nærer og embryoinnlegg rappor-
teres inn.

God genetikk
NRF-embryo er en kombinasjon 
av landets beste genotypa kviger 
og de ferskeste og beste elite-
oksene. Ved å legge inn embryo 
på dyr med lav avlsverdi vil du få 
en rask genetisk forbedring av 
besetningen. Med embryoliste i 
oksekatalogen får du nå en enkel 
oversikt over embryo som tilbys. 

Ønsker du å legge inn embryo så 
ta derfor en kikk i katalogen, 
 kontakt embryoveterinæren i ditt 
område og bestill de du måtte 
ønske.

Ingunn Nævdal
Husdyrkonsulent  

i Geno
ingunn.nevdal@geno.no

Figur. Skjermbilde fra oksekatalogen: Oversikt over embryo som er 
sendt ut til embryoveterinærer med informasjon om område.

Bruk prisgunstig kraftfôr 
med høg andel norsk korn

Felleskjøpet Agri • Tlf.: 72 50 50 50 • www.felleskjopet.no

FORMEL Favør og FORMEL Basis 
Prisgunstige løsninger med høg andel
norsk korn
Kraftfôrserie Mjølkeproduksjon Anbefalt grovfôrkvalitet Maks anbefalt kraftfôrmengde

FORMEL Favør Avdrått opp til 8000 kg Til fortørket surfôr/lite gjæringsprodukter 
og middels til høgt energiinnhold
  

12 kg per ku/dag fordelt på 
minimum 4 ganger/dag

FORMEL Basis Avdrått opp til 9000 kg Til fortørket surfôr/lite gjæringsprodukter 
og middels til høgt energiinnhold
  

13 kg per ku/dag fordelt på 
minimum 5 ganger/dag

Videreutviklet i 2018
• Passer nå enda bedre til fortørket grovfôr (> 30 %TS) med lite gjæringsprodukter 
 (< 100 gram organiske syrer per kg TS)

• Passer også godt som grunnkraftfôr i fullfôr og som kraftfôr til ungdyr

• Kan benyttes som eneste kraftfôr gjennom hele laktasjonen eller i kombinasjon med 
 f.eks FORMEL Energi Premium/FORMEL Optima ved høge ytelser (> 9000 kg)

 Formel Favør Formel Basis
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produksjon
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til 9000 kg
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surfôr/lite gjærings-
produkter og 
middels til høgt 
energiinnhold

Til fortørket 
surfôr/lite gjærings-
produkter og 
middels til høgt 
energiinnhold

Maks anbefalt 
kraftfôrmengde
(per ku/dag)

12 kg fordelt 
på minimum 
4 ganger/dag

13 kg fordelt 
på minimum 
5 ganger/dag

Felleskjøpet Agri • Tlf.: 72 50 50 50 • www.felleskjopet.no
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Formel Favør og Formel Basis er 
gode blandinger med høg andel norsk 
korn. De passer godt til fortørket grovfôr 
(> 30 %TS) med lite gjæringsprodukter 
(< 100 gram organiske syrer per kg TS). 
Passer også godt som grunnkraftfôr i 
fullfôr og som kraftfôr til ungdyr. Kan 
benyttes som eneste kraftfôr gjennom 
hele laktasjonen eller i kombinasjon med 
f.eks Formel Premium /Formel Optima 
ved høye ytelser (> 9000 kg EKM).
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Kristin Malonæs er overbevist om Geno kan 
bidra til en mer bærekraftig verden.

NY GENO- DIREKTØR

GENO KAN 
GJØRE EN 
FORSKJELL

ORGANISASJON

Tre uker før hun tiltrår som 
administrerende direktør i 
Geno er Kristin Malonæs 

allerede levende opptatt av ut for-
dringer og muligheter for organi-
sasjonen. Hun legger ikke skjul på 
at hun virkelig gleder seg til å ta 
fatt på lederjobben.

På spørsmål om hva som blir det 
aller viktigste for Geno framover 
svarer Kristin at det er økt salg 
internasjonalt.
—Vi har et potensial for å vokse 
videre internasjonalt, og min jobb 

blir å legge til rette for at vi skal 
lykkes. Kundeorientering er viktig 
og skal være gjennomgående i 
hele selskapet.Jeg er imponert 
over arbeidet Geno har gjort på 
dette området. I Innovasjon Norge 
har vi hjulpet mange bedrifter  
med økt kundeorientering, men 
jeg må si at det Geno har gjort er 
forbilledlig. Å vite hva kunden er 
opptatt av og sørge for en bedre 
kundeopplevelse blir avgjørende i 
framtida, og arbeidet med dette 
videreføres i de internasjonale 
markedene. 

Flere ting vi må gjøre for å lykkes 
internasjonalt?
— Det er krevende å ha mange 
markeder som skal betjenes, og vi 
må prioritere hvilke vi skal satse 
mest på. Selv om vi har distribu-
sjonsavtale med ABS, krever det 
at vi er kundeorienterte og legger 
til rette for best mulig målopp-
nåelse i alt vi gjør. Det gjøres alle-
rede mye godt arbeid på dette 
 feltet som vil gi resultater fremover.

— Jeg er også opptatt av at den 
internasjonale satsingen skal 
gjennomsyre hele organisasjonen. 
At alle er med på laget er en forut-
setning for å være en spiller i 
dette markedet i framtida.

Rasmus Lang-Ree
rlr@geno.no

Kristin Malonæs hilser på noen av «gutta i skauen», Sigbjørn Karlsen (fra venstre),  
Marius Grinden, Sindri Gislason og Kåre Helge Johnsen. Foto: Mari Bjørke

P106682 Buskap 2-20.indd   8P106682 Buskap 2-20.indd   8 25.02.2020   08:5325.02.2020   08:53



9BUSKAP 2-2020

Hvordan kan Geno gjøre en for-
skjell?
— Nye trender vil påvirke vårt 
forsknings- og utviklingsarbeid. Vi 
må fortsette å være tett på ut -
viklingen og sørge for at vi gjør de 
riktige prioriteringene. Da kan vi 
lykkes med å gjøre utfordringer 
om til muligheter. Geno må fort-
sette å være i forkant. Green- 
feed-prosjektet med metanmåling 
av enkeltkyr er eksempel på hvor-
dan vi kan være pådriver og bidra 
til en mer bærekraftig verden. 
Geno har vært flinke til å profilere 
den bærekraftige kua, og vektla 
helse og lite antibiotikabruk lenge 

før det ble et tema alle nå snakker 
om. Frisk og fruktbar er et slagord 
som holder fortsatt!

Noe Geno kan blir flinkere til?
— Jeg har et ønske om å bruke 
verdiene våre aktivt. Ambisiøs er 
en fantastisk verdi og sporer til at 
vi skal ligge skrittet foran konkur-
rentene, og være ambisiøse i de 
valg og prioriteringer vi gjør. Med 
verdien inspirere tenker jeg både 
at vi skal inspirere enda flere 
 kunder internasjonalt til å velge 
våre løsninger, men også at vi skal 
fortsette å være en synlig aktør 
som går foran nasjonalt. Verdien 

profesjonell er bare noe vi må 
levere på. Samtidig er det nød-
vendig at vi har en etisk grunn-
pillar for virksomheten i Geno. 
Breeding for better lives er en flott 
visjon som viser vei.

Ditt inntrykk av Geno fra ditt 
ståsted i Innovasjon Norge?
—Jeg kjenner Geno som en fram-
overlent organisasjon med fantas-
tisk dyktig ansatte og som leverer 
løsninger for en mer bærekraftig 
matproduksjon. Jeg opplever at 
Geno har en åpenhets- og innova-
sjonskultur der de ansatte får lov 
til å prøve seg og ta frem nye 
 løsninger. Spin-off-selskaper som 
SpermVital og CryoGenetics er 
resultat av denne nysgjerrigheten 
på nye muligheter.  Geno har også 
etter min mening en veldig god 
standing som profilert, aktiv og 
synlig aktør i bioklynga på Hamar. 
Så da stillingen som administre-
rende direktør i Geno ble lyst ut 
var jeg ikke i tvil om at jeg skulle 
søke. Dette var en stilling jeg 
 virkelig kunne tenke meg, og jeg 
gleder meg stort til å ta fatt på 
oppgaven. Jeg ser fram til å møte 
både eiere og ansatte for å utvikle 
Geno videre i samarbeid med 
disse.

— Vi har ingen Sareptas krukke å ta av og må være smarte og gjøre de riktige 
prioriteringene sier Kristin Malonæs. Foto: Mari Bjørke

Kristin Malonæs besøker rommet der de dyrebare 
dråpene tappes. Ole Peder Byenstuen står for sæduttaket 
i bakgrunnen. Foto: Rasmus Lang-Ree

P106682 Buskap 2-20.indd   9P106682 Buskap 2-20.indd   9 25.02.2020   08:5325.02.2020   08:53



10 BUSKAP 2-2020

Når en skal velge hvilke dyr en vil legge inn embryo på, er det lurt å 
begynne i god tid med å legge en strategi.

HVILKE DYR BØR JEG 
 LEGGE INN EMBRYO PÅ?

AVL

Først må en finne ut hvilke dyr i besetningen som 
er aktuelle å legge inn embryo på. Hvis du har 
genotypet hunndyrene i besetningen er dette et 

veldig godt hjelpemiddel. Spar de kvigene/kuene med 
høyest avls verdi til vanlig inseminering, gjerne med 
kjønnsseparert sæd (RedXTM). Plukk ut de dyrene med 
lavest avlsverdi og følg med på at de er i riktig hold. 
Det er som i de aller fleste andre tilfeller, lettest å 
 lykkes på kviger, men mange har allerede god erfaring 
med å legge inn embryo på eldre kuer også! Har du en 
3–4 kviger som ligger lavt i avlsverdi så kan disse være 
gode kandidater. 

Naturlig eller synkronisert brunst
Bor embryoveterinæren i ditt område nærme deg, så 
kan embryoene legges inn på naturlig brunst. Er 
avstanden stor bør kvigene synkroniseres slik at de er i 
brunst samtidig. Følg med på brunsten og kontakt 
embryoveterinæren i god tid. 5 dager etter blødning er 
rett tidspunkt for embryoinnlegg. Dette gjør at om du 
har gått glipp av en brunst, så kan du fortsatt legge inn 
embryo 5 dager etter blødning. 

Tenk litt over hvilke egenskaper du ønsker å forbedre i 
besetningen, og plukk ut embryo som passer med det 
du ønsker deg. Embryoene du har å velge mellom 
 finner du i embryokatalogen i oksekatalogen på nett, 
og de ligger under området du hører til. 

Fræsia og Latterita
Bildet til venstre og over viser to kviger som er geno-
typet. Kviga til venstre (04) heter Fræsia. Hun har 26 i 

Hanna Storlien
Avlsforsker i Geno

hanna.storlien@geno.no

Tekst og foto

Latterita med 11824 Fyksen som far og 11608 Moholt til 
morfar. Hun har 0 i GS avlsverdi og 103 i melkeindeks.

490 Fræsia. Hun har 11878 Kvam som far og 10795 Hoøen 
til morfar. Hun har en GS avlsverdi på 26 og en melkeindeks 
på 118. I dag er hun drektig med RedXTM 12027 Storflor.

P106682 Buskap 2-20.indd   10P106682 Buskap 2-20.indd   10 25.02.2020   08:5325.02.2020   08:53



11BUSKAP 2-2020

GS-avlsverdi og er drektig med RedXTM av 12027 
Storflor. Hun har god genetikk som er ønskelig å 
bringe videre i besetningen i et nytt hunndyravkom. 
Kviga på bildet øverst på forrige side heter Latterita 
og har per dags dato 0 i GS-avlsverdi. Hun var derfor 
en ypperlig kandidat for embryoinnlegg og fikk lagt 
inn embryo i mai 2019 (Buskap 5 i 2019). Resultatet 
ble en kolla kvigekalv (se bilde over) etter 11992 Riste 
og 80069 Augustine som har en potensiell avlsverdi 
på 26. Kalven er nylig født og GS-test fra Geno er på 
vei i posten. Latterita kalva lett og tok seg godt av 
kalven, men i teorien er hun ikke i slekt med den i det 
hele tatt. 

Ny embryoveterinær på plass i Jæren sør
Det er mange som viser interesse for embryoinnlegg, 
og det er nå lagt inn over 600 NRF-embryo. Vi har i 
dag 25 embryoveterinærer fordelt på 24 forskjellige 
områder rundt om i landet. Albertine Louise Namork 
er den nyeste i rekka og kom på plass med eget 
område i januar 2020. Hun skal dekke området 
«Jæren sør». De andre veterinærene som er i nær-
heten av henne er Vidar Nedrebø (Jæren nord og 
Ryfylke), Tjerand Lunde (Haugalandet) og Marte 

 Breden (Vindafjord og Ryfylke). Områdene ligger 
under «avansert søk» i oksekatalogen under fanen 
«NRF-embryo», og ved å klikke på områdene kom-
mer kontaktinformasjon til de forskjellige embryo-
veterinærene opp. Embryoene som ligger under hvert 
område er embryoene veterinæren som er tilknyttet 
område har tilgjengelig i dunken sin. Lista med 
embryo er til enhver tid oppdatert. 

Her ser dere kalven Embla med sin surrogatmor 482 
Latterita i bakgrunnen. Embla har en potensiell avlsverdi på 
26 og melkeindeks på 119. Det blir spennende å se hva 
resultatet fra genotyping av Embla vil vise!

Albertine Louise Namork – ny embryoveterinær for 
«Jæren sør»).

Future 
Rundbuehaller  www.futurehaller.no

kr 22 900,  

FLYTTBAR HALL 
5 x 6 meter

Fin som kalvehytte
Prisene er uten treverk og frakt

eks mva
–

Pri

PERMANENTE HALLER 
8, 10, 12, 14 & 16 meter bredder

Priseksempel 14 x 21 meter:
sene er uten treverk og frakt

 700,

post@futurehaller.no www.futurehaller.no
Tlf. avd. Hedmark:  62 49 39 80 / 977 79 469
Tlf. avd. Vestfold:  33 32 16 55 / 915 36 899

FLYTTBAR HALL
5x6 meter. Fin som kalvehytte. 

Prisen er uten treverk og frakt.

eks mva

kr 26.300,-
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AVL

NY CHIP GIR ENDA 
 BEDRE KVALITET PÅ 
GENOTYPERESULTATET
Den nye chipen er skreddersydd av forskere i Geno for bruk på NRF.

Etter grundige vurderinger har 
Geno bestemt seg for å 
skifte leverandør av SNP-

chip (forklart lenger ned) fra Affy-
metrix til å gå over til å bruke Illu-
mina. Avtalen ble signert i høst og 
vil vare i tre år. Frem til nyttår og 
starten av januar har genotypingen 
foregått på den gamle SNP-chipen 
for å bruke opp chipene som vi 
hadde liggende på lager. I midten 
av januar i år gikk vi over til å bruke 
den nye chipen, og vi er godt for-
nøyd med kvaliteten så langt. 

Egendesignet chip
Chipen vi har tatt i bruk nå har 
forskere i Geno designet selv, slik 
at den skal bli mest mulig egnet 
for NRF. Den består av 49 600 
SNPer. En SNP er et enkeltom-
råde (et basepar) på DNA der det 
er variasjon mellom individer i 
populasjonen. Ved genotyping 
bruker man en SNP-chip til å lese 
av et visst antall SNPer (genetiske 
markører) jevnt fordelt utover alle 
kromosomene. Den nye chipen 
inkluderer alle SNPer vi har brukt 
til nå, men i tillegg er det lagt til: 
•  SNPer som vil øke sikkerheten på 

alle testene vi har for hornstatus 
og genetiske defekter. I tillegg er 
det lagt til en test for nyvler

•  SNPer som tester for mer enn 
100 genetiske defekter som fin-
nes i andre storferaser rundt om 
i verden

Hanna Storlien
hanna.storlien@geno.no

Janez Jenko
janez.jenko@geno.no

Avlsforskere i Geno

En gjeng ungkviger som alle ble genotypet som kalver. I dag er tre av dem 
drektige med RedXTM og resten med ordinær sæd. Foto: Hanna Storlien
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•  SNPer som vil forbedre slekt-
skapskontroll og søk etter slekt-
skap i populasjonen 

•  SNPer som kan identifisere regi-
oner på genomet som har stor 
effekt på fett- og proteinprosent 
i NRF

•  SNPer som kan identifisere regi-
oner på genomet som har stor 
effekt på produksjonsegenska-
per på storfe generelt

Kan legge til 10 000 nye 
SNPer
I avtalen med Illumina står det at 
vi kan legge til 10 000 nye SNPer i 
tillegg til de som allerede er der, 
uten ekstra kostnader. Dette kan 
bli svært aktuelt for å legge til nye 
forbedra tester. Dette kan for 
eksempel være tester for nye 
genetiske defekter, dersom det 
skulle dukke opp. Per i dag tester 
vi for BTA12 (fruktbarhetsdelesjo-
nen) og AH1 (mutasjon med 
 negativ effekt på fruktbarhet (død-
fødsel) og kalvehelse). Alle som 
genotyper hunndyr i besetningen 
vil kunne se bærerstatus på disse 
to defektene i Kukontrollen under 
«Styring og planlegging» è «Avl-
sverdier NRF». 

Hvorfor skal jeg genotype?
Genotyping av hunndyrene i 
besetningen hjelper deg med å ta 
gode og riktige valg. Hvilke dyr 
bør jeg inseminere med RedX™ 
(kjønnsseparert hunndyr-sæd)? 
Hvilke dyr har lavest avlsverdi og 
er en god kandidat for NRF-em-
bryoinnlegg eller kanskje aktuelle 
for inseminasjon med kjøttfesæd? 
Resultatet fra genotypingen gir 
deg oversikt over hva slags 
potensial dyrene dine har. Når en 
kalv blir født får den tildelt avls-
verdi og indekser som er resultat 
av et gjennomsnitt av mor og far. 
Du kan bestille genotyping alle-
rede 10 dager etter kalven er født 
og resultatet fra genotypingen vil 

kunne vise indekser som er både 
lavere og høyere enn gjennom-
snittet av mor og far alt ettersom 
hvilke gener kalven har arvet. 

GS-data inkluderes i Geno 
avlsplan
All informasjon fra genotyping blir 
inkludert inn i Geno avlsplan og vil 
gi en mye mer presis oksetildeling 
enn om dyret ikke er genotypet. 
Geno avlsplan vil også ta hensyn 
til bærerstatus av genetiske 

defekter slik at bærere ikke blir 
koblet med en okse som er bærer 
av samme defekt. I tillegg vil 
 kombinasjoner som kan forårsake 
kalvingsvansker unngås. Ved 
genotyping vil en også ha full-
stendig oversikt over slektskap til 
andre dyr i populasjonen som 
også blir inkludert i Geno avls-
plan, og en sterk innavlskontroll 
vil dermed ligge bak å passe på 
så ingen slektninger vil bli kombi-
nert. 

Hvordan bestiller jeg genotyping? 

Prøveutstyr for genotyping bestilles på medlem.tine.no under fanen 
«Styring og planlegging/Avlsplanlegging/Bestille genotyping NRF». 
Det kan bestilles for akkurat de NRF-hunndyrene en måtte ønske, 
men de må ha sikker seminfar. Det er ikke mulig å bestille genoty-
ping av kryssingsdyr eller på andre raser enn NRF. 

Kvigekalver vises i bestillingslisten så snart de er meldt inn i 
Kukontrollen. Det må imidlertid ha gått minimum 10 dager siden 
kalvinga ble registrert, før det er mulig å huke av for bestilling. 
Dette er for å unngå at det bestilles og sendes ut prøvemateriell for 
genotyping av kvigekalver som er listet ut som avlsemne. Aktuelle 
kvigekalver for embryoproduksjon vil genotypes på Geno sin reg-
ning, og prøveutstyr blir automatisk utsendt til de dette gjelder. 

Hytter, innhegninger, utstyr og løsninger for stell av kalver

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

CALF-TEL PRO II

• 1–2 kalver
• 10 års garanti
• komplett med  

utegarde

MultiMax

• Inntill 7 kalver, 0–3 måneder
• 10 års garanti

Her vist med utegarde og 
fôringsgrind (tillegg)

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

EasySwing storfebørster - maxi, midi og mini.

Kalveuttrekkere
med eller uten moment

godkalven.no - 908 26 618
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SKIFTEPLAN MOBIL FOR 
RIKTIGERE GJØDSLING

TEMA: GJØDSEL

Med denne appen kan du registrere jobben du 
gjør i det øyeblikket du gjør den på jordet. 
Det vil spare deg for unødig kontorarbeid 

etter en lang arbeidsdag ute. Du behøver ikke være 
redd for at du ikke får kontakt med nettet der du 
 jobber. Skifteplan mobil kan brukes uten dekning og 
så vil den automatisk oppdatere seg mot Skifteplan så 
fort mobilen får kontakt med et nett igjen.

Innhold og registreringer
I appen får du tilgang til dine skifter, kart og gjødsel-
plan med oppgaver som skal gjøres. Når du har utført 
en jobb kan du enkelt legge til hva du har utført.

Du kan registrere flere ting:
• Mineralgjødsel
• Husdyrgjødsel
• Kalk
• Plantevern
• Såmengde
• Arbeid
• Avling/høsting

Jo mere nøyaktig du velger å registrere/dokumentere 
– jo bedre grunnlag har du og din planlegger for å lage 
ny plan neste år. Spesielt hvilken avling og grovfôr-
kvalitet du har kan være en god indikasjon på om du 
gjødsler riktig (det er selvsagt mange andre faktorer 
som også spiller inn), du får da også et godt grunnlag 
for hva du kan forvente som avling neste år.

Finner skiftet du er på 
Ved hjelp av kartet og GPS-funksjonen i mobilen finner 
programmet automatisk ut hvilket skifte du jobber på. 

Og tar du en jordprøve så kan du bruke Skifteplan 
mobil til å registrere i kartet hvor du tok jordprøven.  
Når jordprøven er ferdig analysert, er det enkelt å koble 
resultatet til posisjonene du har registrert.

Enkelt å komme i gang
Det er enkelt å komme i gang med installeringen ved 
å følge veiledningen som finnes på nettsiden (søk på 
Brukerhåndbok Skifteplan). Det fins også videoer som 
viser bruken (søk på Videoer Skifteplan). Har du en 
rådgiver som bruker Skifteplan – ta kontakt der og be 
om å få ID og passordet du trenger for å komme i 
gang. Hvis du har Skifteplan selv så finner du det du 
trenger i programmet i rapporten «Skifteplan mobil».

SKIFTEPLAN  MOBIL
Koblet mot SKIFTEPLAN i skyen

skifteplan.no

God dokumentasjon – bedre planlegging

 

Se din egen gjødselplan
Registrer jordprøvepunkter

Registrer hva du utfører

Ragnhild Borchsenius
Fagkoordinator  

grovfôr NLR
ragnhild.borchsenius 

@nlr.no

Skifteplan Mobil er et tilleggs-
program til Skifteplan. Du må 
enten ha Skifteplan selv eller ha 
en rådgiver som har det. Det du 
registrerer på Skifteplan Mobil 
synkroniseres mot din gjødselplan 
i Skifteplan uansett om den er hos 
din rådgiver eller hos deg selv.
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Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no

Sør
3178 Våle
Tlf. 33 30 69 61
sor@fjossystemer.no

Vest
4365 Nærbø
Tlf. 51 43 39 60
vest@fjossystemer.no

Nordvest
6770 Nordfjordeid
Tlf. 57 86 25 05
nordvest@fjossystemer.no

Midt
7473 Trondheim
Tlf. 72 89 41 00
midt@fjossystemer.no

Bygg
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
bygg@fjossystemer.no

www.fjossystemer.no

I samarbeid med BvL har Fjøssystemer utviklet en effektiv fullfôrmikser. Mikseren har gjennomgått  
en testperiode i Norge. Mikseren krever liten plass og strøm, men gjør samme gode jobben som de større 
mikserne fra BvL. 

Utviklet for norske forhold
Fullfôrmikseren har fått navnet FS Kompaktmikser,  
og er spesielt utviklet for norske forhold. Den leveres 
med et standard utstyrsnivå, men det er på ingen måte 
gått på akkord med BvL sin kjente kvalitet. Samtidig er  
FS Kompaktmikser en fullverdig mikser på lik linje med 
de større mikserne fra BvL. Den fysiske størrelsen gjør 
at den vil passe inn på gårder der plass er en utfordring.  
Mikseren har en lengde på 309, bredde på 223 og en 
høyde på 209 cm. Motoren er på kun 11 Kw (40 Amp ved 
230V og 25 Amp ved 400V). Vekten på 2700 kg gjør at 
mulighetene for plassering blir fleksibel. Med en størrelse 
på 8,1 m3 er det god plass til to rundballer i blandekaret.  

Plugg og kjør 
Mikseren har fokus på lave driftskostnader. 
Installasjonen er meget enkel, og i prinsippet kan bonden 
montere den selv – «Plugg og kjør». Mikseren har inntil 
fem justerbare kniver og samme solide stålkonstruksjon 
som de større mikserne fra BvL. Den leveres med  
komplett styreskap, og er klargjort for automatiske 
utfôringsløsninger for de som ønsker det.   
 

Spør oss om 
finansiering!

Effektiv og kompakt  
fullfôrmikser fra Fjøssystemer 
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Vet vi egentlig hvilket næringsinnhold husdyrgjødsla vi disponerer 
inneholder?

TEMA: GJØDSEL

USIKRE VERDIER FOR 
NÆRINGS INN HOLD I 
HUSDYRGJØDSEL

Flere har gått over fra båsfjøs 
til løsdrift, og noen har robot 
med mye større vanntilset-

ning i møkklagret enn tidligere. 
Fôrrasjonene har endret seg med 
større kraftfôrandel hos noen. Vil 
alle disse forskjellene påvirke 
næringsinnholdet i husdyrgjødsla?

Vi bruker standardverdier 
for husdyrgjødsel
Når vi i landbruksrådgivingen 
utarbeider gjødslingsplaner jobber 
vi ut fra standardverdier, og det 
oppleves ikke alltid riktig. Nå har 
vi større fokus enn noen gang på 
surfôrtolken og optimalisering av 

næringsinnholdet i grovfôret. Vi 
justerer både kunstgjødselslag og 
mengder med bakgrunn i jord-
analyser og fôranalyser. Tilgangen 
av husdyrgjødsel i enkelte distrikt 
er svært stor, og den faktoren har 
vi liten kunnskap om. Vi bruker 
standardverdier. 

Ragnhild Borchsenius
Fagkoordinator  

grovfôr NLR
ragnhild.borchsenius 

@nlr.no

Både tørrstoffinnhold og næringsinnhold i husdyrgjødsel kan variere mye. Analyse av husdyrgjødsel sammen med jordprøver 
og mineralanalyser av grovfôret vil være med å sikre optimal bruk av kunstgjødsel på det enkelte bruk. Foto: Jumpstory
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For å sjekke ut om det er store 
variasjoner i næringsinnholdet i 
husdyrgjødsel ble det tatt ut seks 
prøver av husdyrgjødsel på 6 ulike 
gårder i Trøndelag (tabell 1). 

Store variasjoner og avvik 
fra standardverdier
Hva er tørrstoffprosenten på det du 
kjører ut? Er det definert som gylle 
eller blautgjødsel? Det vil være med 
å påvirke den verdien som standard-
verdiene opererer med. En  feilkilde 
for disse prøvene kan være at 

 prøven ble tatt før  kjelleren var helt 
ferdig omrørt, som for eksempel 
for Gård 3. Antakeligvis vil denne 
husdyrgjødsla være tynnere når 
den blir kjørt ut. Likevel ser vi at 
det er store variasjoner fra bruk til 
bruk. Tar vi ikke hensyn til tørr-
stoffprosenten, og kjører ut 5 tonn 
av dette vil verdien framstå slik 
som illustrert i tabell 5. For alle 
næringsstoffer er det store varia-
sjoner som bør påvirke valg av 
kunstgjødsel som skal supplere 
denne husdyrgjødsla i neste runde. 

Hvilken effekt har vi av økt 
vanntilsetning i husdyr-
gjødsel?
De ulike næringsstoffene finnes i 
varierende grad i den faste delen 
eller i vannfasen. Mens kalium og 
om lag halvparten av nitrogenet 
finnes i vannfasen er fosfor og 
svovel bundet til det faste materi-
alet. Generelt tar man bedre vare 
på næringsstoffer i gjødsel med 
høyt vanninnhold, men om for-
målet er å øke fosfor- eller mold-
innholdet i jorda, vil tørrgjødsel 

Tabell 1. Kjemiske analyser fra husdyrgjødsel fra seks ulike melkeproduksjonsbruk i Trøndelag i mars 2016

Gård Driftsform TS% pH Ammonium-N
Kg/tonn

Nitrogen 
Kg/tonn

Svovel 
Kg/tonn

Fosfor
Kg/tonn

Kalium
Kg/tonn

Gård 1, Meldal Robotfjøs 4,8 7,23 2,1 3,29 0,33 0,39 3,3

Gård 2, Meldal Robotfjøs 4,7 7,41 2,3 3,91 0,47 0,42 3,1

Gård 3, Meldal Båsfjøs 12,3 7,36 3,5 6,29 0,80 1,3 3,3

Gård 4, Rennebu Båsfjøs 10,8 7,01 2,2 4,73 0,65 0,81 2,2

Gård 5, Lysøysundet Robotfjøs 7,3 7,17 2,3 3,95 0,47 0,55 4,2

Gård 6 Robot, øko 1,8 7,08 1,0 1,42 0,08 0,10 2,2

Gård 7, Ørland Robot 7,9 7,13 2,0 3,9 0,52 0,63 4,3

Tabell 2. Standardverdier for tørrstoffprosent og innhold av plantenæringsstoff i storfegjødsel

Gjødseltype TS % Ammonium-N
Kg/tonn

Nitrogen
Kg/tonn

Fosfor
Kg/tonn

Kalium
Kg/tonn

Storfe, blaut 8 1,6 2,3 0,67 3,3

Storfe, gylle 4 0,8 1,2 0,34 1,7

Tabell 3. Tabellverdi av gylle sammenlignet med uttak av prøver i Trøndelag. Prøvene tatt ut har blitt omregnet 
til standardisert verdi 4 prosent tørrstoff.

Gård Driftsform TS% Standarisert 
TS% til 4

Ammonium-N
Kg/tonn

Nitrogen
Kg/tonn

Fosfor
Kg/tonn

Kalium
Kg/tonn

Storfe gylle Tabellverdi 4 0,8 1,2 0,34 1,7

Gård 1, Meldal Robotfjøs 4,8 4 1,75 2,75 0,33 2,8

Gård 2, Meldal Robotfjøs 4,7 4 1,95 3,3 0,36 2,6

Gård 6 Robot, øko 1,8 4 2,2 3,2 0,22 4,9

Tabell 4. Tabellverdi av storfe blautgjødsel, sammenlignet med uttak av prøver i Trøndelag. Prøvene har blitt 
omregnet til standardisert verdi 8 prosent tørrstoff. 

Gård Driftsform TS% Standard
TS%

Ammonium-N
Kg/tonn

Nitrogen
Kg/tonn

Fosfor
Kg/tonn

Kalium
Kg/tonn

Storfe blaut Tabellverdi 1,6 2,3 0,34 1,7

Gård 3, Meldal Båsfjøs 12,3 8 2,3 4,1 0,84 2,1

Gård 4, Rennebu Båsfjøs 10,8 8 1,6 3,5 0,6 1,63

Gård 5, 
Lysøysundet

Robotfjøs 7,3 8 2,5 4,3 0,6 4,2

Gård 7, Ørland Robot 7,9 8 2,0 3,9 0,63 4,4
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være mer hensiktsmessig. Med 
økt vanninnhold i husdyrgjødsla 
forventer vi økt gjødselvirkning av 
nitrogen, og tapet av ammoniakk 
til luft blir redusert. Effekten av 
vanninnblanding er størst når tørr-
stoffinnholdet i gjødsla er høgt (>7 
prosent). Lettflytende (vanninn-
blandet) gjødsel trenger raskere 
ned i jorda og reduserer nitrogen-
tapet. 

Nitrogen (N)
Nitrogen er det næringsstoffet vi 
tar først hensyn til i gjødslings-
planleggingen, fordi det normalt 
gir mest avlingsutslag. Nitrogenet 
i husdyrgjødsel kan grovt deles i 
organisk bundet nitrogen og 
 uorganisk tilgjengelig nitrogen 
(NH4N). Uorganisk nitrogen er 
utsatt for tap til luft. Organisk 
nitrogen er ikke umiddelbart til-
gjengelig for plantene, men fri-
gjøres over tid.

Det er ammoniumet (uorganisk 
nitrogen) som gjør at rask ned-
molding og vanninnblanding er så 
viktig for å redusere fordampingen 
av ammoniakk. Virkningen av den 

organisk bundne delen er tregere 
og vil frigjøres i løpet av sesongen 
og til dels påfølgende år.

Virkningsgraden av 
uorganisk N
Virkningsgraden av uorganisk 
nitrogen i husdyrgjødsel ved ulike 
spredemåter og spredeforhold er 
vist i tabellen 6. Virkningen redu-
seres med økende tid fra spred-
ning til nedmolding i åker. Ved 
overflatespredning er det gruppert 
i tre klasser for spredningsforhold. 
Kjølig, stille og fuktig vær regnes 
som gunstig med lite fordamp-
ings tap. Varmt, tørt vær med vind 
regnes som ugunstige forhold. 
Ved nedmolding om høsten blir 
faktorene for virkningsgrad ytter-
ligere redusert på grunn av fare 
for tap i løpet av vinteren. 

Fosfor (P)
Fosforet finner vi først og fremst i 
tørrstoffet, halverer du tørrstoff-
innholdet ved å tilsette vann 
halverer du også fosforinnholdet i 
gjødsla. Til nå har vi benyttet 
enkle flytevekter for å måle 
TS-innholdet i gjødsla, og dermed 

kunne forutsi noe om fosforinn-
holdet. Fosfor i husdyrgjødsel har 
like god eller bedre gjødselvirkning 
enn fosfor i mineral gjødsel. 

Plantenes fosforbehov dekkes 
med forholdsvis små mengder 
husdyrgjødsel. Forholdet mellom 
fosfor og nitrogen i husdyrgjødsel 
er høyere enn det som er plante-
nes behov. Hvis husdyrgjødsla 
doseres etter plantenes nitrogen-
behov og ikke fosforbehov, blir 
fosfortilførselen fort for høy. Dette 
gjelder spesielt ved bruk av 
 fosforrike husdyrgjødsel som svin 
eller fjørfegjødsel. 

Kalium (K)
Kalium er et viktig makronærings-
stoff. Ved god tilgang på husdyr-
gjødsel kan det fort bli for mye 
kalium. Behovet for kalium vil 
også variere avhengig av jordart. I 
gjødslingsplanleggingen er kalium 
det næringsstoffet det har vært 
vanskeligst å planlegge. Vi kan ha 
jordanalyser som viser relativt lave 
verdier av kalium i jorda, så har vi 
grovfôranalyser som har vist altfor 
høye kaliumverdier. For mye 

Tabell 6. Faktorer for virkningsgrad av uorganisk nitrogen (NH4+) i storfegjødsel

Nedmolding, tid fra spredning Overflatespredning, forhold

Type Straks 3 t 24 t Gunstig Middels Ugunstig

Storfe, blaut 0,95 0,73 0,54 0,50 0,35 0,16

Storfe, gylle 0,95 0,85 0,70 0,66 0,55 0,40

Tabell 5. Disse bøndene har beregnet 5 tonn husdyrgjødsel totalt i vekstsesongen. Se hva det utgjør i forskjell 
mellom de ulike bruka. 

Gård TS% Ammonium-N
Kg/tonn

Nitrogen
Kg/tonn

Svovel
Kg/tonn

P (Fosfor)
Kg/tonn

K (Kalium)
Kg/tonn

Tabellverdi 5 tonn 8 8 11,5 3,35 16,5

Gård 1, Meldal 5 tonn 4,8 10,5 16,5 1,65 1,95 16,5

Gård 2, Meldal 5 tonn 4,7 11,5 19,5 2,35 2,1 15,5

Gård 3, Meldal 5 tonn 12,3 17,5 31 4 6,5 16,5

Gård 4, 
Rennebu

5 tonn 10,8 11 23,7 3,25 4,05 11

Gård 5, 
Lysøysundet

5 tonn 7,3 11,5 19,8 2,35 2,75 21

Gård 7, Ørland 5 tonn 7,9 10 19,5 2,6 3,15 21,5
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 kaliumgjødsling kan være med å 
forskyve mineralsituasjonen i 
 graset i feil retning med mye 
kalium i grovfôret og redusert inn-
hold av magnesium og kalsium. 
Dette har vært den viktigste moti-
vasjonen til at vi har ønsket å se 
nærmere på næringsinnholdet i 
husdyrgjødsla.

Svovel (S)
Svovel er et viktig næringsstoff for 
all plantevekst, og for gras er det 
vanlig å regne et behov på ca. 3 
kg svovel per dekar og år. Tidli-
gere kom mye av svovel fra ned-
bør. Fra slutten av 1980-tallet 
gjorde vi de første registreringene 
der vi så at dette ikke var tilstrek-
kelig for å dekke plantenes behov. 
Svovel fra jord, husdyrgjødsel og 
mineralgjødsel er det viktigste 
bidraget til å dekke plantenes 

behov. Behovet for svovel vil 
 variere fra gård til gård avhengig 
av jordart, moldinnhold og bruk av 
husdyrgjødsel. Har du sandjord 
og relativt nydyrka jord bør du ha 
ekstra fokus på svovel. Ved bruk 
av alternative mineralgjødselslag 
(fra andre importører enn Yara) vil 
jeg ha et våkent øye for disse 
gjødselslagas innhold av blant 
annet svovel. 

Analyser nødvendig
Møkk er ikke bare møkk, ut fra de 
analysene vi har tatt ut ser vi at 
både tørrstoffinnhold og 
næringsinnhold varierer. De stør-
ste variasjonene har vært når det 
gjelder kalium, og det er store 
avvik i forhold til normverdiene vi 
bruker. Analysetall fra husdyrgjød-
sel, jordprøver og mineralanalyser 
av grovfôret vil være med å sikre 

optimal bruk av kunstgjødsel på 
det enkelte bruk. 

Din lokal rådgiver har nå flasker 
som er spesialberegnet for å 
sende husdyrgjødselprøver i. Vi 
anbefaler at prøven fryses før den 
sendes til analyselaboratoriet. Det 
tar ca. 10 dager før prøvesvaret 
foreligger, og en kjemisk analyse 
av husdyrgjødsla hos Eurofins 
koster fra 895 til 1 495 kroner per 
prøve (avhengig av hvilken pakke 
du ønsker). Det er alltid lønnsomt 
å optimalisere det en holder på 
med, og prøve av husdyrgjødsla 
er et viktig bidrag både for å 
 optimalisere plantenes behov og 
med tanke på dyrehelse. 

Vi takker Eurofins som har vært behjelpelig 
med å foreta analysetesten. Videre har de 
vært med å legge til rette for at det skal 
være enkelt å få emballert og sendt dette på 
en god og trygg måte. 

Mineraler og vitaminer bidrar til god dyrehelse og 
gode produksjonsresultater. Pluss tilskuddsfôr til 
storfe kommer i nytt design med produkter som 
har enten rød eller lysegrønn farge på emballasjen. 
Det gjør det enklere å finne riktig produkt.

Storfe Flere dyr

Tilskuddsfôr for god 
dyrehelse og gode resultater 
- nå i ny drakt

Felleskjøpet Agri • Tlf.: 72 50 50 50 • www.felleskjopet.no 
Felleskjøpet Rogaland Agder • Tlf.: 99 43 06 40 •  www.fkra.no
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JORDSMONNKART 
FOR OPTIMAL 
GJØDSLING
Jordsmonnkartene gir kunnskap som har konsekvenser for gjødsel-
planlegging og jordbearbeiding.

TEMA: GJØDSEL

Forskningen de siste 100 år 
har gjort at kunnskapen om 
samspillet mellom gjødsling, 

plantevekst, jordsmonn og jord-
organismer har eksplodert. Googler 
du gjødsel, får du over 800 000 
treff. Jordsmonnkartlegging er 
derimot et mye mindre omtalt 
tema. Kartleggingen registrerer 
jordegenskaper som gir nyttig 
informasjon til dem som ønsker 
optimal utnyttelse av plantenær-
ingsstoffer både i jord og gjødsel. 

Jordsmonnkartene gir viktig 
kunnskap 
I det langstrakte landet vårt har 
jordkartleggere reist på kryss og 
tvers. De har registrert mange 

viktige jordegenskaper på digitale 
kart ved hjelp av jordbor og GPS. 
Denne informasjonen finnes nå 
for over halvparten av fulldyrka 
og overflatedyrka mark. 

Ikke alle er like glad i kart. En av 
grunnene er kanskje at kart aldri 
stemmer helt med terrenget. Kart 
er alltid en forenkling. Likevel kan 
jordsmonnkartene gi kunnskap 
om dominerende egenskaper ved 

jorda som får konsekvenser for 
gjødselplanlegging og jordbe-
arbeiding. I denne artikkelen kan 
vi bare ta for oss noen enkle 
eksempler, men for dem som er 
interessert, finnes det mye mer 
informasjon tilgjengelig. 

Kornstørrelsesfordeling
Jordsmonnkartene viser den 
dominerende teksturen i plog-
sjiktet. Denne informasjonen 

Hege Ulfeng
Rådgiver i Nibio

hege.ulfeng@nibio.no

Noen årsaker til avvik i 
kartene: 
•  Minste figurstørrelse er 4 eller 10 dekar. 

Bare de mest utbredte jordegenskapene på 
arealet registreres. 

•  Mindre arealer med veldig variert jord får en 
jordtype som best favner de ulike 
 egenskapene.

•  Bare den dominerende teksturen på et areal 
kommer fram i kartet.

•  Det kan skje feil i registrering og kartproduksjon.

Figur 1. Kartet viser dominerende tekstur i plogsjiktet. På kartportalen 
kilden.nibio.no, under fanen «Jordsmonn», finnes mange ulike kartlag. 
Flere av temaene har betydning for gjødselplanlegging, enten direkte 
eller indirekte. Ved å klikke i en kartfigur får man mer informasjon. I 
tillegg har hvert kartlag en informasjonsknapp med mer detaljert 
informasjon om kartet. 
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 finnes mer detaljert i vanlige jord-
prøver, men jordsmonnkartene gir 
en helhetlig oversikt. 
Jordtyper
Leirjord 
Leirjord i Norge har som regel et 
høyt innhold av kalsium, kalium 
og magnesium. Leirjorda har også 
god evne til å holde på nærings-
stoffene. Der jorda har et høyt 
 leirinnhold kan jorda bli kompakt 
og gi svak rotutvikling. Det hem-

mer næringsopptaket til plantene. 
God jordstruktur er viktig for at 
plantene skal kunne utnytte 
 leirjordas gode egenskaper. 

Sandjord 
Sandjord derimot har lavt naturlig 
innhold av næringsstoffer. I tillegg 
har sandjord liten evne til å binde 
næringsstoffene. Faren for ut -
vasking av gjødsla er stor, spesielt 
ved store nedbørsmengder. Sand-

jord har likevel rikelig med større 
porer, og  røttene kan utvikle seg 
godt ved tilstrekkelig nedbør eller 
vanning. 

Siltjord 
Siltjord har kornstørrelse mellom 
sand og leir. Den har som regel 
mye mindre evne til å binde 
næringssalter enn leir. Siltjorda 
har derimot en svært god evne til 
å lede og lagre vann. Det er bra i 
tørke, men byr på problemer når 
jorda tørker sent opp, og jord-
temperaturen holder seg lav. 
Siltjord er dessuten enda mer 
pakkings utsatt enn leirjord. Både 
lav jordtemperatur og jordpakking 
fører til dårligere rotutvikling og 
næringsopptak. 

Morenejord
I Norge har vi mye morenejord 
som ofte har en gunstig fordeling 
av både sand, silt og leir, men 
også mye stein. Morenejord fra 
næringsrikt opphavsmateriale er 
noe av den beste jorda vi har i 
landet vårt. Jorda er også 
bæresterk og utsettes ikke så lett 
for pakkeskader som leir og silt. 
Morenejord er vanligvis også min-
dre erosjonsutsatt enn leir og 
siltjord. 

Drenering
Dreneringsforhold og tørkeutsatt-
het er to andre viktige temaer som 
kartene sier noe om. Både for 
mye og for lite vann påvirker plan-
tenes næringsopptak negativt. I 
vannmettet jord vil røttene utvikle 
seg dårlig. Faren for avrenning og 
utvasking øker og det blir oksy-
genmangel som både nedsetter 
tilgjengeligheten av næringsstoffer 
og røttenes evne til å ta dem opp. 

Innhold av organisk 
materiale 
Kartet «Organisk materiale» (se 
figur 3) skiller mellom jord med 

Figur 3. Kartet «Organisk materiale» gir bare en grov klasseinndeling. 
Kartet gir likevel en idé om hvilke områder som kan ha potensial for å 
øke innhold av organisk materiale, og dermed karbonbinding, og i 
hvilke områder man heller må gjøre tiltak for å begrense karbontap fra 
jorda. Humusrik jord med dårlig oksygentilgang kan avgi mye lystgass.

Figur 2. Under jordsmonnkartleggingen kartlegges jordas naturlige 
evne til å kvitte seg med vann, uavhengig av dagens grøftetilstand. 
Dette kan observeres på bakgrunn av jordfargen og redox mønster i 
jorda. En stor del av jordbruksarealet i Norge har dreneringsbehov. 
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lavt innhold og høyt innhold av 
organisk materiale og myrjord/
organisk jord. Ikke alt organisk 
materiale har like høyt nærings-
innhold, men jevnt over vil et inn-
hold mellom 3 og 6 prosent gi 
mineraljorda bedre egenskaper. 
Det fremmer en god jordstruktur 

og dermed god rotutvikling og kan 
frigjøre mye nitrogen til  plantene i 
den varme vekst sesongen. Svært 
høye verdier av organisk materiale, 
opp mot 20 prosent, vil gjøre jorda 
bæresvak, føre til langsom opptør-
king og lav jordtemperatur som 
igjen påvirker næringsopptaket til 
plantene i negativ  retning. Det 
samme  gjelder organiske jordslag. 
Da er det spesielt viktig å unngå 
jordpakking. 
 
Grav litt under overflaten
Temakartene på Kildens jords-
monnportal gir nyttig og grunn-
leggende informasjon, men det er 
når man begynner å grave litt 
under overflaten, at man opp-
dager de virkelig spennende 
 opplysningene. Informasjon om 

lagdelinger, dominerende tekstur 
under plogsjiktet, forhøyet innhold 
av organisk materiale i B-sjiktet 
og mye mer kan leses ut av kart 
og objektsinformasjon i kartet 
WRB-grupper. For dem som 
ønsker mer informasjon om hva 
jordsmonnkartleggingen kan bidra 
med i gjødselplanleggingen, blir 
det lagt ut mer informasjon i til-
slutning til denne artikkelen på 
buskap.no (artikkelen vil være til-
gjengelig på nett fra 6. mars). 

Kanskje treffer du en av Nibios 
jordkartleggere på ditt jorde i vår 
eller høst? I år skal jordkartleggin-
gen foregå i Indre Fosen, Voss og 
Søndre Land. Uansett ønsker vi 
lykke til med gjødselplanlegginga 
for vekstsesongen 2020! 

Kartlagte jord-
egenskaper:
Drenering
Tekstur i plogsjiktet
Dominerende tekstur under 
plogsjiktet
Organisk materiale
Lagdelinger 
Stein og blokk
Helling

Jordkartleggere fra Nibio har 
kartlagt over halvparten av 
fulldyrka og overflatedyrka 
areal for å registrere viktige 
jordegenskaper. Foto: Siri 
Svendgård Stokke, Nibio

åpent fjøs

et automatisk fôringssystem 
reduserer arbeidstiden din 
og gir deg bedre økonomi.

Kom til demonstrasjon av One2Feed fôringssystem hos 

Yggar farm, Aniksdalsvegen 17 i Vigrestad
14. mars 2020 kl. 13-15

···························
Velkommen! 

Jonas Skibstad, Yggar Farm  /  Dennis Hansen, One2Feed

one2feed.dk

A better life on the farm

for ytterligere informasjon, 
vennligst kontakt:
Jonas Skibstad på skibstad@hotmai l .com /  telefon +47 416 81 756

Dennis Hansen på dh@one2feed.dk /  telefon +45 8757 2777     
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SUPERMØKK MED 
 BIRKELANDTEKNOLOGI
Det var Kristian Birkelands opprinnelige lysbueteknologi for å fiksere 
nitrogen som var utgangspunktet for N2-teknologien, selv om de i 
dag jobber med ulike og mer energieffektive teknologier. 

N2 Applied har satt seg som 
mål å gjøre verdens mat-
produksjon mer bære-

kraftig. Gjennom dobling av til-
gjengelig nitrogen i husdyrgjødsla, 
fjerning av ammoniakktap og 
reduksjon i klimagassutslipp fra 
gjødsla skal matproduksjonen øke 
og klimabelastningen gå ned. 
Nitrogen er et livsnødvendig 
næringsstoff som blant annet må 
til for å produsere protein. Halv-
parten av verdens befolkning er 
helt avhengig av mineralgjødsel 
som er produsert med fossile 
energikilder som gass og kull 
(World Resource Institute). 

 Visjonen er å bryte den fossile 
kjeden og produsere gjødsel kun 
med fornybare energikilder.

Teknologien
Kort fortalt går teknologien ut på å 
tilføre nitrogen fra luft. Dette gjør 
at mengden tilgjengelig nitrogen i 
gjødsla fordobles i form av nitrat, 
og stopper tapene av nitrogen 
ved lagring og spredning. Gjen-
nom denne prosessen, der det 
 tilføres like mye plantetilgjengelig 
nitrogen som det finnes ammo-
nium fra før, fordobles tilgjengelig 
nitrogen i gjødsla. Dette stopper 
fordampingen av ammoniakk og 

metanutslippene fra møkka. 
 Gjødsla blir også tilnærmet luktfri. 
En fordel med teknologien er at 
man vil vite hvor mye nitrogen 
som gis til enga og gjødsla kan 
spres med alle ulike spredemeto-
der, slik at bonden slipper å inves-
tere i nytt utstyr. 

Mellom fjøs og kum
Rent praktisk plasseres maskinen, 
som ikke er større enn den får 
plass i en container eller tilhenger 
(se bilde), mellom fjøs og møkk-
akum. Gjødsla pumpes gjennom 
maskinen før den havner i kum-
men. Et filter sørger for å ta ut 
partikler som er for store, men 
blautgjødsel fra storfe trenger ikke 
noen vanntilsetning. Men, det er 
et men også med denne teknolo-
gien, og det er at den er ener-
gikrevende. Når dagens N2- 
maskin er i drift ligger forbruket 
på 40 kilowatt. Kåre Gunnar Fløy-
stad legger ikke skjul på at egen 
energi eller gunstig strømavtale 
kan være nødvendig for å få 
 regnestykket til å gå i pluss, selv 
om selskapet forventer å få ned 
energiforbruket framover.

Økonomien
Hva prisen blir når maskinene 
 settes i serieproduksjon tør ikke 
Kåre Gunnar være helt konkret på. 
Han antyder en pris som for en ny 
traktor uten å ville si noe verken 
om farge eller hestekrefter. Tar vi 

Rasmus Lang-Ree
rlr@geno.no

Klimagassutslipp fra gjennomsnittlig 
dansk melkebruk

Reduksjon i klimagassutslipp 
med N2 Applied

- 27% Erstattet 
mineralgjødsel
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Figur. Analyse som er gjennomført av 2.0 LCA Consultants (kvalitetssikret av 
Østfoldforskning) på vegne av Arla i Danmark og N2 Applied viser 27 prosent reduksjon i 
klimagassutslipp på et gjennomsnittlig dansk melkebruk. Effekten er beregnet på 
ArlaFarmToolModel og for 1 kg EKM.
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utgangspunkt i analysen som er 
gjort av 2.0 LCA på veiene av Arla 
i Danmark og kvalitetssikret av 
Østfoldforskning (se figur) oppnås 
en reduksjon i klimagassutslipp 
pr. kg ECM på 27 prosent. Fore-
løpige beregninger viser at hvis 
halv parten av melkerobotbeset-
ningene i Norge tar i bruk tekno-
logien vil vi spare 200 000 tonn 
med CO2-utslipp. Utfordringen er 
at bonden i dag ikke får noe betalt 
for å redusere utslipp. Bondens 
gevinst er dobling av tilgjengelig 
nitrogen i husdyrgjødsla, sparte 
kostnader til mineralgjødsel og 
økt avling hvis det tilføres mer 
nitrogen og kanskje også fordi 
gjødsla forbedrer jordhelsa. Det 
siste understreker Kåre Gunnar at 
det må mer utprøving til før en 
kan konkludere om. 

70–80 prosent av energien kan 
gjenvinnes til oppvarming av 
 vaskevann og vann til dyra i 
 fjøset eller til oppvarming av 
bolighus. De som har egen 
 energiproduksjon fra solceller på 
fjøstaket får selvsagt et annet 
regnestykke enn de som må 
betale vanlig strømtariff.

Kåre Gunner håper de positive 
miljøeffektene av teknologien på 
sikt kan få myndighetene til å 
gjøre det mer gunstig for bonden, 
for eksempel ved å redusere 
offentlige avgifter på strøm til et 
slikt formål. Han viser også til at 
det er meieriselskaper i utlandet 
som betaler en merpris til produ-
senter som leverer melk med 
dokumentert lavere klimaavtrykk.

Mer forskning på 
 agronomien
N2 Applied vil borre videre i 
 agronomien ved supermøkka. De 
har blant annet fått innvilget et 
stort forskningsprosjekt sammen 

med Blæstad (Høyskolen i Inn-
landet) og NMBU på Ås. Kåre 
Gunnar forteller at det er så 
mange faktorer som påvirker 
 feltforsøk at det nødvendig med 
mange gjentakelser. De har fått 30 
til 60 prosent avlingsøkning i noen 
feltforsøk, mens andre forsøk har 
gitt andre resultater. En ting de 
ønsker å se nærmere på er om 
N2-gjødsla kan spres senere i 
sesongen enn vanlig husdyrgjød-
sel. Med andre ord om den kan 
brukes mer som mineralgjødsel. 

Hentet 74 millioner til pilotfase
N2 Applied ble stiftet i 2010 av Grete Sønsteby (kom fra Scatec – nå 
daglig leder) og Rune Ingels (kom fra Yara – nå teknologisjef). Siden 
da er det bygd et testsenter i Svene i Flesberg og selskapet har i dag 
23 ansatte. Teknologien har vært testet i Sverige, Danmark, Finland, 
Skottland, Nord-Irland og Sør-Afrika i tillegg til Norge. Omfattende 
testing i felt under varierende forhold er under planlegging i tillegg til 
videre forskning og utvikling. For å finansiere pilotfasen selskapet nå 
går inn i er det hentet inn 74,4 millioner kroner. NorgesGruppen har 
med sin investering på 30 millioner kommet inn på eiersiden. 

Dagens N2-maskin får plass på en henger og er kapasitetsmessig tilpasset en 
robotbesetning. Foto: N2 Applied

Kåre Gunnar Fløystad arbeider med 
kommunikasjon, forretningsutvikling 
og agronomi i N2 Applied AS. Han 
kommer fra et melkebruk i Arendal 
som han etter hvert skal overta, og har 
tidligere arbeidet i miljøstiftelsen 
ZERO. Foto: Rasmus Lang-Ree
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Helge Arne Espeland i Jondal i Hardanger 
har av de aller laveste spredekostnadene på 
husdyrgjødsel I Norge. Helge Arne har også 
et nytt fjøs tilrettelagt for mindre 
 ammoniakkutslipp.

TEMA: GJØDSEL

16 KRONER  PR. 
TONN I SPREDE-
KOSTNAD

Både på Storfe 2019 og 
avslutning av prosjektet 
Grovfôr 2020 holdt 

 mjølkeprodusenten fra Jondal i 
Hardanger foredrag. Helge Arne 
Espeland har mjølkeproduksjon i 
nytt trefjøs med ei kvote på 290 
000 liter. Gården har ikke bedre 
 arrondering eller forutsetninger 
enn et vanlig norsk bruk, men 
 ligger i et område med bra fag-
miljø, gode naboer, rådgivere og 
tradisjon for samarbeid. Helge 
Arne har totalt 250 dekar jord 
(pluss beiter). Jorda er fordelt på 
15 skifter fra 2 til 88 dekar. 

Helge Arne klarer å spre husdyr-
gjødsla til 16 kr pr. tonn. Dette er 
kost nader til utkjøring/spredning 
(28 kr) pluss lagerkostnad (1 kr) 
minus tilskudd som gis til 
 spredning (kr 13). 16 kr/tonn er 
faktisk under en tredjedel av 
gjennomsnittlig  spredekostnad 
for  husdyrgjødsel blant brukene i 
Grovfôr 2020. Årsaken til lave 
kostnader er  slepeslangeutstyr, 
maskin samarbeid, mellom-
transport med lastebil, pluss 
 tilskudd som gis til slik spred-
ning. Helge Arne har dessuten 
kun en traktor. 

Erling Mysen
Frilansjournalist

er-mys@online.no

Nidal på Espeland i Jondal kommune i Vestland
• Helge Arne Espeland 
• Dyrket areal på 290 dekar
• Kvote på 290 000 liter 
• 34 årskyr 
• Ca. 9 500 kg EKM i avdrått 

Aktuell for svært lave kostnader til gjødselspreding
(– 16 kr/tonn er faktisk under en tredjedel av gjennomsnittlig spredekostnad for 
husdyrgjødsel blant brukene i Grovfôr 2020)

Helge Arne Helge Arne er en travel 
person og sitter også i Tines 
konsernstyre. Det er derfor greit å 
spare arbeid på gjødselkjøring. I fjor 
brukte han og faren Oddmund totalt  
62 timer på å få spredd over 2 700 tonn 
gjødsel. Det vil si på en arbeidstime 
sprer de ca. 44 tonn husdyrgjødsel. 
Foto: Erling Mysen
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16 til 160 kr pr. tonn
– 16 kr pr. tonn gjødsel er av det 
aller laveste vi ser, men bruk 
som sprer med slepeslanger har 
generelt lave gjødselkostnader 
eller ca. 22 kr i snitt, sier Petter 
Klette, mjølkebonde og rådgiver 
i Tine. Med bruk av gjødselvogn 
drar en fort på seg mange timer 
og  kostnadene blir mye høyere. 
– Noen bruk har faktisk kost-
nader til  husdyrgjødsel over ti 
ganger det Helge Arne har. I snitt 
for alle bruk i Grovfôr 2020 lå 
kostnaden til husdyrgjødsel på 
52 kroner pr. tonn, forteller 
 Petter. Han poengterer at Helge 
Arne skiller seg ut ved både ha 
lave kostnader og høye avlinger. 
– Og at en så stor gård har kun 
en traktor er uvanlig, sier Petter. 

Tilsetter vann ved 
spredning
Bøndene i Jondal har samarbei-
det om slepeslangespredning helt 
siden 1994. Totalt er de åtte 
 stykker med i samarbeidet. Jorda 
strekker seg fra Hardangerfjorden 
og opp mot Folgefonni. Gården 
med høyest beliggenhet har jord 
ca. 500 meter over havet. Få har 
dermed våronn eller slått akkurat 
samtidig. Med slepeslanger blir 
også tidsvinduet for gjødselspred-
ning større. Du kan starte spred-
ning litt tidligere og du kan spre 
gjødsel selv i duskregn. – Vi sam-
arbeider om gjødselutstyr og alt 
jordarbeidingsutstyr. Det har fun-
gert veldig bra, sier Helge Arne. 
Samarbeid er en viktig grunn til at 
de har lave kostnader, samtidig 
som de kan ha effektive maskiner. 

Totalt sprer Helge Arne ca. 2 700 
tonn husdyrgjødsel i løpet av et år. 
Ved spredning tilsettes vann 
direkte til pumpa med en totom-
mers slange. Vann er en fordel 
både for å få til spredning rent 
teknisk og det er bra for avling, gir 
bedre utnytting av  gjødsla, mindre 
ut slipp og er bra for miljø. Og med 
måten Helge Arne tilsetter vann 
på slipper han kostnaden med 
lager og transport av vann til jordet. 

Mellomtransport med 
lastebil
Drøyt halvparten av jorda hos 
Helge Arne ligger noen kilometer 
unna gården, og det brukes inn-
leid lastebiltransport fra gården til 
 skiftene. – Det kommer en eller 
gjerne to spesialbiler med kapasi-
tet på ca. 18 kubikkmeter. Bilene 

Gjødselspredning med slepeslanger kombinert med mellomtransport lastebil gir lave spredekostnader hos Helge Arne. Over 
halvparten av jorda ligger noen kilometer fra gården. Foto: Helge Arne Helge Arne
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TEMA: GJØDSEL

er utstyrt med ei dreiestempel-
pumpe som fyller opp tanken på 
et par minutter. Ei vanlig høytrykk-
spumpe pumper ut gjødsla. – Vi 
sprer husdyrgjødsel på skifter helt 
ned til 4 dekar på denne måten. 
Dagen før spredning legger vi ut 
slanger for tre-fire skifter. Vi skifter 
derfor raskt til neste skifte når vi 
er ferdig et sted, forteller Helge 
Arne. Eller det kan være lagt opp 
slik at det spres gjødsel hos en 
nabo når de er ferdig med et 
skifte og gjør klart til et nytt. På 
bilen er det utstyr for rask tøm-
ming av slepslangene med trykk-
luft etter avslutning av et skifte. 
Det er firmaet Vikedal Mur og 
Anlegg som har to biler og står for 
gjødseltransporten fra gård til 
skifte. – Vi kjører mellomtransport 
av gjødsel hos 60-70 husdyr-
gårder fra Karmøy i sør til Jondal i 
nord, forteller Geir Gjerde i Vikedal 
Mur og Anlegg. 

Miljøspalter i fjøset
Helge Arne har jord der han tar to 
eller tre slåtter. På jorda der han 
tar tre slåtter spres gjødsel om 
våren og etter 1. og 2. slått. På 
jorda der det tas to slåtter spres 
husdyrgjødsel som regel bare om 
våren. For halvannet år siden tok 

bonden i Jondal i bruk nytt robot-
fjøs i massivtre. Inne har de valgt 
gummibelagte spaltegulv (Eco 
Floor). – Vi valgte det da vi mente 
disse er de beste å gå på for 
kyrne, og så langt har vi ikke hatt 
beinproblem i nyfjøset, sier Helge 
Arne. Men det var egentlig naboer 
i Jondal som gjorde at Helge Arne 
valgte denne typen spaltegulv. I 
Nederland er det stort fokus på 
både dyrevelferd og klimautslipp 
fra fjøs. Der er det denne typen 
spalter som selger klart best selv 
om prisen er høy. På spaltene kan 

det monteres slisser i plast i 
spalte åpningene, og disse skal 
ifølge leverandør og forsøk i Ned-
erland redusere ammoniakkutslipp 
med 43 prosent i forhold til 
tradisjon elle spalter. Helge Arne 
har ikke montert slike slisser på 
sine  spalter. Men dette er et enkelt 
og rimelig miljøtiltak det er mulig å 
gjøre. I Norge skal det være 8–10 
gårdsbruk som har investert i 
denne typen spalter. Halvparten 
av dem finnes i Jondal. 

Betongspalter med gummibelegg der en kan legge inn ei slisse som reduserer 
ammoniakkutslipp skal være gunstig både for kyr og miljø. Foto: Erling Mysen

Ren glede
Lely Discovery 120 Collector er en revolusjonerende robot som er designet 
for å rengjøre tette gulv. Roboten suger opp gjødsel i stedet for å skrape. 
Resultatet er renere gulv og bedre klauvhelse, sammenlignet med en tradisjonell 
gjødselskrape. Med Lely Discovery 120 Collector bedrer du dyrevelferden!

Smart landbruk – ditt valg!

Se mere på www.lely.com/solutions/housing-and-caring/

Lely Center Eid Lely Center Fåvang Lely Center Heimdal Lely Center Nærbø Lely Center Revetal
Tlf. 57 86 25 05 Tlf. 61 28 35 00 Tlf. 72 89 41 00 Tlf. 51 43 39 60 Tlf. 33 30 69 61
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Bønesvegen 70, Torvastad
Tlf. 52 84 67 88

  MAN-FRE 07-17
  LØRDAG 09-14

VI HAR GODE PRISER
PÅ TRU-TEST VEIEUTSTYR.
Passer til alle Batemans behandlings-
bokser for storfe og sau!

Vi har
eget

verksted og 
delelager!

TENK SIKKERHET VED HÅNDTERING AV STORFE
– Bateman behandlingsbokser og handlingssystemer!
Behandlingsbokser fra kr 25.000,- Kontakt oss for et godt tilbud 
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Posisjonsfestede jordprøver danner et godt grunnlag for 
 presisjonskalking med GPS, og er spesielt godt egnet for jord med 
variabelt kalkbehov. Vi merker økt interesse for presisjonskalking  
også hos grovfôrprodusenter.

TEMA: GJØDSEL

Med variabel tildeling av 
kalk kan man optimali-
sere, tilpasse og variere 

innsatsfaktorene mer effektivt og 
nøyaktig for hver enkelt del av sin 
jord. Det er ikke sikkert at meng-
den med innsatsmidler av for 
eksempel kalk vil kunne minske 
totalt sett, men det vil med en 
variabel tildeling som er tilpasset 
skiftets forutsetninger kunne 
utnytte innsatsfaktorene bedre, og 
bidra til at det kan bli både en 
 jevnere og bedre kvalitet på avlin-
gene. Man kan ofte forbedre og 
optimalisere både ressursutnyttel-
sen av kalken og forbedre det 
økonomiske resultatet, og sam-
tidig bidra til å redusere de ytre 
miljøpåvirkningene.

Store interne variasjon på 
et skifte
Dyrkingsforutsetningene på et 
skifte endres ofte over korte 
avstander, avhengig av åkerjordas 
naturlige variasjon. Landbruket 
intensiveres, og gårdene har ofte 
en tendens til å bli større. Sam-
tidig har lokalkunnskapen lett for 
å reduseres for de enkelte skifte-
nes bakgrunn, historie og egen-
skaper. Et større skifte kan i dag 
bestå av en sammenslåing av 
flere mindre skifter, og kan derfor 
ha forskjellig jordtekstur og jords-

monn, jordegenskaper, varierende 
topografi, arrondering, dyrkings-
historikk, alder og mikroklima. 
Skifter kan derfor ofte ha for-
holdsvis store interne variasjoner, 
men det finnes imidlertid også 
skifter der variasjonene derimot er 
forholdsvis små. Dette er posi-
sjonsbestemte jordprøver med på 
å kartlegge og avdekke. 

Praktisk eksempel på 
kalkbehov
Dette praktiske eksemplet er 
 hentet ifra et jorde i Nes på Rome-

rike, hvor det ble tatt 14 posisjons-
festede jordprøver med GPS 
 høsten 2015. Jordet er et skifte på 
98,3 dekar, og er til nærmet helt 
flatt og rektangulært. Prøvetett-
heten er på ca. 7 dekar pr. jord-
prøve, og det systematiske prøve-
rutenettet var på ca. 80 x 80 meter, 
med ca. 40–50 meter ifra ytter-
kantene. Nibio sitt teksturkart viser 
siltig sand, silt, mellomleire og stiv 
leire. Eurofins sin jordarts vurdering 
var siltig finsand, siltig mellomsand 
og lettleire på det samme skiftet. 
 Jordanalysene viste laveste pH 5,1 

Morten Botilsrud
Forsøkstekniker

NLR Øst
morten.botilsrud@nlr.no

Tekst og foto

PRESISJONS- 
KALKING

Posisjonsfestede jordprøver er grunnlaget for styrefiler til for eksempel variabel 
tildeling av kalk. 
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og høyeste pH 6,7 og med et gjen-
nomsnitt på pH 5,8. 

Tradisjonell kalking med 
fast mengde
Den tradisjonelle kalkingen tar 
ikke noe hensyn til variabelt 
behov for et skifte, og sprer kun 
en forhåndsberegnet, flat gjen-
nomsnittsmengde med kalk, det 
vil si en middelverdi. Dette fører 
ofte til at det kun på enkelte 
områder av skiftet vil bli tilført 
 riktig kalkmengde. Noen områder 
vil dermed få for mye kalk, og 
andre områder vil få for lite kalk. 
Beregningene er utført med 
kalkslaget Agri Halvbrent (56/59) 
fra Franzefoss Minerals. For dette 
jordet kom Skifteplan fram til et 
gjennomsnittlig kalkbehov på ca. 
426 kg kalkvare/dekar (239 kg 
CaO/dekar). Den totale kalk-
mengden som kreves på skiftet er 

dermed ca. 41 876 kg kalkvare. 
For dette jordet vil det bli en teo-
retisk riktig kalkmengde på ca. 13 
prosent av totalarealet. At middel-
verdien kun passer for en mindre 
del av dette jordet, skyldes den 
store feltvariasjonen i jordas pH, i 
kombinasjon med variert mold- 
og leirinnhold.

Variabel kalking etter 
behov
Når det gjelder variabel tildeling 
av kalk, blir kalkbehovet for hvert 
enkelt jordprøvepunkt individuelt 
beregnet. Mellom jordprøve-
punktene i kartet blir det inter-
polert. Jordprøvenes faktiske pH 
blir beregnet sammen med en 
kombinasjon av leir- og moldinn-
hold opp mot mål-pH, som 
 varierer etter jordart og mold. 
Dermed blir kalkingen vesentlig 
mer nøyaktig.

For det omtalte jordet viser 
CaO-beregningene på kartet i 
Skifteplan at ca. 20 prosent av 
totalarealet ikke trenger å kalkes 
grunnet lite (under 100 kg CaO/
dekar) eller ikke noe kalkbehov, 
men det viser også at det på ca. 
28 prosent av totalarealet må 
 kalkes i to omganger grunnet et 
stort kalkbehov. Den totale kalk-
mengden som kreves for å oppnå 
optimal mål-pH rundt hver jord-
prøve er ca. 36 512 kg med Agri 
Halvbrent, Differansen mellom 
 tradisjonell kalking og variabel 
 tildeling av kalk med styrefiler blir i 
dette tilfellet ca. 5 364 kg spart 
kalk, til fordel for den differensi-
erte GPS-kalkingen med variabel 
mengde.
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Lisens: Norsk Landbruksrådgiving Øst
(C) GEOVEKST,
Tillatelsesnummer:
GV-L-0236/167/58
Utskrift fra SKIFTEPLAN®0 40 80 120 160 200

Kartlag
Beregningspunkter

14 pkt

Skifter
98,29 daa

98,29 daa 
0 m / 14 pkt

CaO behov
0
5,4 daa

25
4,1 daa

75
10,7 daa

100
8,1 daa

125
10,7 daa

150
6,8 daa

175
2,8 daa

200
5,9 daa

225
8,1 daa

250
5,1 daa

275
1,0 daa

300
1,3 daa

325
4,3 daa

350
11,3 daa

375
1,2 daa

400
8,7 daa

Figur. Temakart fra Skifteplan som viser CaO-behovet for det aktuelle skiftet på 98 dekar, basert på 14 
posisjonsfestede jordprøver.
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Med økt fokus på økt norskandel i fôret og økte grovfôravlinger er pH 
en nøkkelfaktor for høge avlinger av god kvalitet.

TEMA: GJØDSEL

KALKING ER GRUNN-
LAGET FOR HØG 
 AVLING OG VARIG ENG

En god pH i jorda legger 
grunnlaget for høge avlinger 
og varig eng. Viktige arter 

som timotei, engrapp, bladfaks, 
luserne og kløver trives bedre på 
ei jord med høyere pH. Ei gammel 
eng med lav pH vil bli dominert av 
engsvingel, engkvein, hundegras 
og sølvbunke. Ved lav pH vil gras-
artene lettere gå ut, og ugrasarter 

tar over plassen i enga. Mange av 
våre ugrasarter trives ved lav pH, 
og får et konkurransefortrinn på 
bekostning av de artene vi ønsker 
i enga. 
 
pH og opptak av plante-
næringsstoffer
En gunstig pH er også positivt 
for tilgjengeligheten for de fleste 

plantenæringsstoffene. Ved en 
optimal pH vil plantene nyttig-
gjøre seg tilført gjødsel enda 
bedre. I tillegg vil en gunstig pH 
legge grunnlaget for en god rot-
utvikling hos plantene. Kalking 
vil også bidra positivt ved at den 
øker overvintringsevnen til kul-
turgraset. 

Ragnhild Borchsenius
Fagkoordinator  

grovfôr NLR
ragnhild.borchsenius 

@nlr.no

Ved lav pH vil grasartene lettere gå ut, og ugrasarter tar over plassen i enga. Her ei god eng i vekst. Foto: Solveig Goplen
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  Krav til jord 

Art Myr Leire Sand pH-krav Næringskrav

Timotei Godt egna Godt egna Middels egna 6-6,3 Middels

Engsvingel Middels egna Godt egna Middels egna 5,6-5,9 Middels

Engrapp Godt egna Middels egna Middels egna 6-6,3 Stort

Bladfaks Mindre egna Mindre egna Godt egna 6-6,3 Middels

Strandrør Godt egna Middels egna Middels egna 5,5-7 Lite

Rødsvingel Middels egna Middels egna Godt egna 5,5-7 Middels

Hundegras Mindre egna Godt egna Middels egna 6-6,3 Stort

Fleirårig raigras Mindre egna Godt egna Godt egna 5,6-6,3 Stort

Raisvingel - raigrastyper 
tilsvarende flerårig raigras

Middels egna Godt egna Godt egna 5,6-6,3 Stort

Raisvingel - strandsvingeltyper 
tilsvarende strandsvingel

Middels egna Godt egna Middels egna 5,6-5,9 Middels

Rødkløver Mindre egna Godt egna Middels egna 6,2-6,5 Middels

Kvitkløver Middels egna Mindre egna Middels egna 6,2-6,5 Middels

Luserne Mindre egna
Godt egna 

Moldholdig varm jord

Mindre egna, 
men godt egna 

i skjellsand 

>6,5   pH 
viktigere enn 

jordtype
Middels

Tabell. Ulike arters krav til pH og næring. Kilde: Ragnhild Renna, NLR Nord-Norge

pH og belgvekster 
Belgvekstene er verdifulle bidrag i 
fôret. Belgvekstene bidrar med et 
mer gunstig protein i fôrrasjonen, i 
tillegg til vitaminer og mineraler. 
Blant annet inneholder kløverart ene 
tre – fire ganger mer kalsium enn 
timotei, og to til tre ganger så mye 

magnesium. Forsøk har også vist at 
fôropptaket og melkeproduksjonen 
øker med innslag av kløver i fôret. 

For at belgvekstene skal trives, er 
viktig å ha en pH på over 6,0. En 
av årsakene til at kløveren trives 
best ved høyere pH er at de 

nitrogenfikserende bakteriene er 
mer virksomme. 

Samtidig er det av stor betydning 
at kalken er med på å skape god 
jordstruktur. Dette er med å gi god 
luftveksling som er viktig for N-fik-
seringen.

buskap.no FAGSTOFF FOR STORFEBØNDER

Les tidligere 
nummer av 

Buskap

Søk etter 
 artikler i 
Buskap

Les siste 
nummer 

av Buskap
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AVLINGSRESPONSER  
I GRAS VED STIGENDE 
MENGDER NITROGEN  
OG SVOVEL

TEMA: GJØDSEL

I Buskap nr. 3 i 2019 presenterte 
vi avlingsresultater fra forsøk i 
2018 der vi hadde tilført sti-

gende mengder N som «Full-
gjødsel» til førsteårs graseng på 
tre lokaliteter (se buskap.no – søk 
på: Kan sterk gjødsling kompen-
sere for tørke i enga?)

Bedre gjenvekst med 
sterkere gjødsling
Kort oppsummert fra 2018 flata 
tørrstoffavlinga i toslåttsystem ut 
etter 14 kg N/dekar i Tromsø. I tre-
slåttsystem i Stjørdal og på Klepp i 
Rogaland, var det økende avlings-
utbytte opp til henholdsvis 27 og 18 
kg N/dekar. Sommeren var normalt 
fuktig i Tromsø i 2018, mens det 
både i Stjørdal og spesielt på Klepp 
var en uvanlig tørr vekstsesong. 
Under de tørre forholdene i 2018 
hadde graset med sterkere gjøds-
ling bedre gjenvekst enn graset 
som var svakt gjødslet. Dette viste 
seg i økt avling spesielt i andre-

slåtten ved stigende N-mengde 
opp til totalt 27 kg N per dekar. 

Nitrogenbalanse
For det første året har vi kjemiske 
analyser som gir grunnlag for å 
beregne N-balanser (mengde 

nitrogen tilført i gjødsel fratrukket 
mengde tatt ut med avling). Disse 
presenteres i Tabell 1, og viser at 
graset tok opp lite av nitrogenet 
som ble tilført utover nivået der 
avlingsresponsen avtok (nitrogen-
metning).

Marit Jørgensen
marit.jorgensen@nibio.no

Anne Kjersti Bakken
Begge forskere i Nibio

Bjørn Tor Svoldal
Agronom i Yara  

Norge AS

Tabell 1. Nitrogenbalanser i 2018 i eng med timotei og engsvingel gjødsla med stigende mengder N. Negativ 
verdi betyr at mindre N ble tilført enn tatt opp i avling. 

Tromsø Stjørdal Klepp

Tilført
(kg N/dekar)

Balanse
(kg N/dekar)

Tilført
(kg N/dekar)

Balanse
(kg N/dekar)

Tilført
(kg N/dekar)

Balanse
(kg N/dekar)

0 -6 0 -8 0 -4

7 -2 9 -4 9 -1

14 2 18 -1 18 2

21 5 27 5 27 8

28 10 36 8 36 14

Foto: Anne Kjersti Bakken

Stjørdal 24. juni – viser gjenvekst etter slått 1. juni

kg N/dekar 13. juni

0

90 126
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Nitrogenresponser i andre 
engår
I 2019 gjennomførte vi det samme 
forsøket i andreårseng på de 
samme tre stedene. Avlingene fra 
dette året er presentert i Figur 1. 
Det ble ingen avlings økning 
utover 27 og 18 kg N per dekar i 
treslåttsystemene på  henholdsvis 
Stjørdal og Klepp, og utflatingen i 
respons kom mellom 14 og 21 kg 
per dekar i toslått systemet i 
Tromsø. Avlingene var jevnt over 
lave på Klepp i 2019 på grunn av 
dårligere plantebestand som følge 
av tørka året før. Et kraftig angrep 
av larver av myr stankelbein var 
antakelig også med på å redusere 
gjenveksten der.

Ikke grunnlag for å justere 
N-normer
Hovedfunnet fra denne forsøks-
serien er så langt at en hadde god 
effekt av nitrogengjødsling under 
avlingsbegrensende, men mode-
rat tørke. Resultatene gir ikke 
grunnlag for å heve normene for 
nitrogengjødsling som er anbefalt 
av Nibio (se egen boks). For avlin-
ger på 1 200 kg (Stjørdal) og  
1 000 kg per dekar (Holt), ville 
normen ha vært henholdsvis 30 
og 24 kg N per dekar, dersom en 
regna en fôrenhetskonsentrasjon 
på 0,85 FEm per kg tørrstoff.   

Respons på svovelgjødsling
I 2018 og 2019 gjennomførte vi 
også forsøk der vi varierte svovel-
tilførselen. Gjødslingsregimene 
var like, slik at effekten av 
behandlingene ble akkumulert i to 
år.  Vi viser her resultat fra to av 
felta som lå på to ulike jordarter i 
Stjørdal, og har plukka ut ledd 
med lik N-gjødsling (totalt 26 kg 
N/dekar). Ett av spørsmåla vi ville 
ha svar på var om svovel også 
bør tilføres etter slått til gjen-
vekstene, og ikke bare om våren. 
Det ble tilført totalt 2,7 kg fosfor 

per dekar i alle behandlinger på 
begge jordartene, og totalt 15 og 
17 kg kalium per dekar på hen-
holdsvis siltig mellomleire og siltig 
sand. 

Varierende utslag
På den siltige mellomleira som 
hadde et relativt høgt innhold av 
organisk materiale (8 prosent 
organisk karbon), var det i første 
engåret (2018) ikke statistisk sikre 
utslag for svovelgjødsling på 

avling (Figur 2). På den andre 
jordarten med lågt innhold av 
organisk materiale, var det positivt 
utslag for svovelgjødsling, men 
ingen statistisk sikker forskjell 
mellom lite og mye svovel. 

I andre engåret (2019) var det 
positivt utslag på totalavlinga av å 
gjødsle med svovel i begge felta, 
men det var bare på feltet med 
den magreste jordarten (siltig mel-
lomsand) at det var positivt utslag 
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Figur 1. Avlinger i eng med timotei og engsvingel gjødsla med stigende 
mengder nitrogen. 
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TEMA: GJØDSEL

for svovel i andre- og tredjeslått. 
Her var det overraskende at det 
ikke var  gjenvekstavlinga som 
først og fremst var påvirka. Kan-
skje så en her en ettervirkning i 
førsteslåtten av fjorårets behand-
linger. 

Svovelmangel først ved 
svært låge konsentrasjoner
Siden vi foreløpig bare har kje-
miske analyser for avlingene i 
2018, må vi bruke avlingstalla for 
dette året som bakgrunn for å 
 diskutere hvilke svovel-konsentra-
sjoner og N:S-forhold i grastørr-
stoffet som kan avsløre vekst-
begrensende svovelforsyning. 
N:S-forholdet antas å vise om det 
er nok svovel til at syntesen av de 
viktige svovelholdige aminosyrene 
kan understøtte proteinopp-
bygginga i plantene. Tilsvarende 
 gjelder for syntesen av mikrobe-
protein i vomma til drøvtyggerne. 

I norske forsøk gjennomført midt 
på 2000-tallet (Bakken med flere) 
så vi at førsteslåtter som var 
begrensa av låg svovelforsyning, 
inneholdt under 0,15 prosent S og 
hadde et N:S-forhold mellom 14 
og 20. 

I denne undersøkelsen har vi ikke 
påvist vekstbegrensende svovel-
mangel sjøl på så låge konsentra-
sjoner som 0,12 prosent i første-

slått, og det var først ved konsen-
trasjon ned til 0,10 prosent og 
lågere at svovelmangel kunne 
påvises sikkert. 

N:S-forholdet er regna for å være 

en sikrere indikator for svovelsta-
tus i plantene enn svovelkonsen-
trasjonen aleine. Her så det ut 
som at en må opp i verdier godt 
over 18 for at de skal ha sammen-
heng med avlingsbegrensning. En 
skal her ha med seg at nitrogen-
innholdet var uvanlig lågt i de 
 tørkeprega andreslåttene, og at 
opptaket av svovel også kunne ha 
blitt påvirka av dårlig vanntilgang i 
2018. Vi venter til vi har tall for 
innhold av nitrogen og svovel i 
avlingene fra 2019 før vi konklu-
derer om grenseverdier for vekst-
begrensende svovelmangel. 

Arbeidet er finansiert av Yara Norge AS 
innenfor prosjektet Kostnadseffektiv  
 grovfôrproduksjon (Foreff).

Figur 2. Avlinger i eng med timotei og engsvingel på to ulike jordtyper i 
Stjørdal. Tilført svovel (kg/dekar, vår + etter førsteslått + etter 
andreslått) er angitt under stolpene.

Normer for nitrogengjødsling etter Nibios 
gjødselhandbok 

Treslåttsystem: Det gis 18 kg N per dekar til de første 400 FEm
Toslåttsystem: Det gis 15 kg N til de første 400 FEm
For begge systemene gjelder at en legger til 2 kg N per 100 FEm utover de første 
400 FEm. 
Se gjerne på reservasjoner og utdypende informasjon på:
https://www.nibio.no/tema/jord/gjodslingshandbok/gjodslingsnormer/6.eng-og-for-
vekster?locationfilter=true).
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 Vask av spene, stimulering, melking og  
 eventuelt spenedypp i spenekoppen 
 Raskt påsett  
 Spenekopp aldri i kontakt med gulvet. Elektrisk 

robot arm. Maksimal hygiene og lite støy. 
 Suverent skånsom  og effektiv melketeknikk 
 Enkel håndtering/melking av oppfølgingskyr 
 Brukervennlig besetningsstyring, full kontroll på 

besetningen. 
 En kontakt—ett firma å forholde seg til. Samme 

firma  har salg og service. Service  24/7 tilpasset 
ditt behov 

   Lidenskapelige og kompetente folk 
Tlf. 51 56 10 80   

www.reimelandteknikk.no 

Monobox 

CMIQ Sensorteknologi identifiserer tilfeller av mistanke om 
mastitt mens melking pågår. 
 
Med CMIQ-overvåking presenterer GEA verdens første sann-
tids system for effektiv tidlig gjenkjenning av mastitt på spene-
nivå. CMIQ-sensoren registrerer melkesammensetningen av 
hver enkelt spene under melkingen.  

Nyhet ! 
Nå med celletallsensor 

 Full løpende kontroll på jurhelsa 
 Måler på kjertelnivå 
 Kontinuerlig overvåking 
 Ingen ekstra servicekostnader 
 Sanntidsanalyse av melken 
 Pålitelig 
 Forståelig informasjon 
 Helt uten bruk av kjemikalier  
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Forekomsten av døde dyr og hvordan dyr som er i ferd med å dø blir 
behandlet, er en viktig dyrevelferdsindikator.

DYREVELFERDS-
INDIKATOR DØDE KYR

DYREVELFERD

Utviklingen av dyrevelferds-
indikatoren er bygd opp 
rundt indikatorer som viser 

hvordan dyra reagerer på sine 
omgivelser, såkalt dyrebaserte 
indikatorer. En viktig indikator for 
dyrevelferd er forekomsten av 
døde kyr og hvordan dyr som er i 
ferd med å dø blir behandlet. Blir 
de avlivet i stedet for å ligge å ha 
det vondt, eller blir de nødslaktet? 
En av delindikatorene i dyrevel-
ferdsindikatoren er derfor døde 
kyr. Vi vil her presentere fore-

komsten av døde kyr i Norge 
sammenlignet med en del andre 
land, samt hvordan denne del-
indikatoren beregnes.

Norge har en lav dødelig-
het hos melkekyr
En gruppe blant nordiske veteri-
nærer har jobbet i flere år med å 
sammenligne forskjellige helsetall 
fra de nordiske land. Tabell 1. 
viser forekomst av selvdøde og 
avliva kyr i Norden i 2018.

I Tabell 1 ser vi at Norge har en 
sum på 2 pr. 100 årskyr, mens de 
andre nordiske landene har tall 
fra 6 til 7 pr. 100 årskyr. Island 
har ikke registrering av nødslakt. 
En ser også at Sverige og Finland 
har en høyere andel avliva enn de 
andre landene, spesielt sett i 
 forhold til andel selvdøde. En av 
grunnene til dette er at disse 
 landene ikke har en nødslakte-
ordning. I Norge er forekomsten 
av nødslakt 0,0156. Om denne 
frekvensen legges til summen for 

Olav Østerås
Spesialrådgiver 

dyrehelse og  
dyrevelferd i Tine

olav.osteras@tine.no

Dødeligheten for kyr i Norge er svært lav, kanskje blant den laveste i verden. Foto: Oddfrid Vange Bergfjord
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Norge får vi en sum selvdøde, 
avliva og nødslakt på 0,0356 som 
også er lavere enn tallene fra de 
andre nordiske landene. Ut fra 
disse tallene kan vi si at dødelig-
heten for kyr i Norge er svært lav, 
 kanskje blant den laveste i 
 verden. Antall døde kyr i Kukon-
trollen i 2019 var 2 006, antall 
avliva og kondemnert 2 054 og 
antall nødslakta 3 336 kyr. Tilsva-
rende tall for 2018 var henholds-
vis 2 101, 2 061 og 3 346. De 
 viktigste  årsaker til dødelighet vil 
være sjukdommer som melke-
feber, mastitt, lungesjukdommer, 
eller for avliving beinproblemer, 
ulykker eller kalvingsproblemer.

Stor variasjon mellom 
besetningene
De fleste besetninger har ikke 
avlivede dyr, 10 prosent har 1 dyr, 
1 prosent 3 dyr eller mer. Mer enn 
halvparten hadde ingen nødslakta 
dyr, 25 prosent hadde 1 dyr, 10 
prosent hadde 2 dyr og 1 prosent 
4 dyr eller flere. For selvdøde dyr 
hadde mer enn 75 prosent ingen, 
10 prosent hadde 1 dyr og 1 pro-
sent 2 dyr eller mer. Høye tall har 
nok spesielle årsaker, for eksem-
pel ulykker. Maksimum for hver av 
gruppene varierte fra 9 til 17.

Delindikator døde kyr
Utregning av delindikator for døde 
dyr er illustrert med to tenkte 
eksempler. Beregningene for disse 
to besetningene er vist i Tabell 2.

En besetning med 60 årskyr har 0 
selvdøde, 0 nødslakta og 2 avliva 

kyr og en annen besetning på 30 
årskyr har 1 selvdød, 0 nødslakta og 
0 avliva kyr. Beregningene er basert 
på en utregning av for ventede døde 
i forhold til lands snittet og en statis-
tisk fordeling av disse. Det beregnes 
et såkalt normalisert standardavvik 
som blir et tall fra -3 til +3.

Tabell 1. Antall døde og avliva kyr pr. årsku i de nordiske land i 2018.

Land Selvdøde Avliva Sum 

Danmark 0,038 0,021 0,059

Finland 0,022 0,052 0,074

Island 0,014

Norge 0,010 0,010 0,020

Sverige 0,022 0,041 0,063

Tabell 2. Beregning av delindikator døde kyr i to besetninger en med 60 
kyr og en med 30 kyr.

Beregningsvariabler Besetning 1 (60 kyr) Besetning 2 (30 kyr)

Selvdøde

Observert verdi 0 1

Indikatorbidrag selvdøde 0,8 -1,2

Nødslakta

Observert verdi 0 0

Indikatorbidrag nødslakta 1,0 0,7

Avliva

Observert verdi 2 0

Indikatorbidrag nødslakta -2,3 0,5

Sum delindikator 0,8 + 1,0 - 2,3 = - 0,5 -1,2 + 0,7 + 0,5 = 0,0

Justering for avliving 0,8 - - 2,3 = 0,8 + 2,3 = 3,1 -1,2 - + 0,5 = -1,2 – 0,5 = - 1,7

Sum etter justering -0,5 + 3,1 = 2,6 0,0 – 1,7 = - 1,7

Justeringsfaktor for 2015 -0,06 -0,06

Ferdig justert delindikator 2,5 -1,8
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Døde kyr

Figur 1 viser hvordan denne delindikatoren kan variere gjennom et par år for en besetning.
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DYREVELFERD

Kommentar til eksemplene
Vi ser umiddelbart at beregnings-
modellen har noen store svak-
hetspunkter som en skal være 
oppmerksom på. Det ene er at 
forventningsverdien i snitt gjerne 
er under ett dyr. Dette gjør at 
 finnes det dyr i aktuell kategori vil 
det umiddelbart slå ganske kraftig 
ut. For eksempel det ene selv-
døde dyret i en besetning på 30 
dyr som vil på en indikatorbidrag 
(IB) på -1,2. Nå fungerer dette slik 
at tall mellom 2 og -2 må tilskrives 
tilfeldigheter og ikke tas svært 
alvorlig. Det vil også si at en 
 mindre besetning vil få et større 
utslag. Dette vil gjelde indikator-
bidraget for alle tre bidrag selv-
død, nødslakta og avliva.

Bedre å avlive sjuke dyr 
enn at de dør selv
Vurdert ut fra dyrevelferd er det 
bedre å avlive sjuke dyr enn at de 
dør selv. Derfor er det innført en 
justering i dette forholdet. Dette 
gjøres ved at indikatorbidraget 
(IB) for avlivede trekkes fra IB for 
selvdøde. Ut fra eksemplene 
ovenfor ser vi at besetning 1 får 
relativt stort pluss når det er 2 
avliva dyr og 0 selvdøde, mens 
besetning 2 får et ekstra fradrag i 
og med det er et selvdødt dyr og 
0 avliva. Dette kan åpenbart være 
et tilfeldig utslag. Dette må derfor 
selvfølgelig vurderes med fornuft. 
Dette er også en av grunnene til 
at indikatoren vil kunne variere en 
del fra tid til tid, spesielt i mindre 

besetninger. Slike tilfeldigheter vil 
imidlertid jevne seg ut over tid og 
vil også jevne seg ut på hoved-
indikator, når den summeres med 
alle andre delindikatorer. Selv om 
det er noen metodiske problemer 
med dødelighetsindikator er 
denne variable såpass viktig at 
den allikevel bør være med. Etter 
som vi får mer erfaring vil vi 
 vurdere om det skal gjøres andre 
justeringer for å redusere tilfeldig-
heter i denne indikatoren. En løs-
ning kan også være å ta justering 
for avliving bare når den kommer 
ut med negativ IB. Samme kan 
også gjøres med nødslakt. 
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Døde kyr

Figur 2 viser at landstallene for delindikator dødelighet har forbedret seg de to siste årene, men med en liten 
reduksjon de to siste månedene.

Smått til nytte

AKTIVT BUSKAP-ÅR
De 8 Buskap-utgavene i 2019 inneholdt totalt 836 sider, og det er ny rekord for en årgang. Gjennomsnittlig trykt opplag lå på 
11 160. Det første nummeret i 2019 kom med oppgradert lay-out, etter gjennomgang av designet. I mars 2016 ble en ny 
nettversjon av Buskap lansert med nyhetssaker og søkbart arkiv i tillegg til innholdet i hvert nummer tilrettelagt for digital 
publisering. Besøket på denne siden har vært bra så langt. Annonsesalget går bra, og det budsjetteres med vekst i salget for 
2020. Fra årsskiftet har Buskap skiftet trykkeri og har også inngått avtale gjennom Fagpressen om distribusjon. Bladet vil 
fortsatt distribueres med avisbud der selskapet helthjem har distribusjonsavtale, og med Posten/Bring i områder der 
helthjem ikke har lokal distributør.
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FS Finans – et springbrett til  
en enklere hverdag i fjøset

Nyhet!

Fjøssystemer kan nå hjelpe deg med finansiering. Med nyheten «FS Finans»  
tilbyr vi fordelaktige leasingavtaler på alle relevante produkter. Eksempel er nye og brukte  

Lely melkeroboter, Lely Discovery, Lely Collector, Lely Juno og BvL kompaktmikser.  
Vår løsning gir deg enkelt tilbud og aksept på leasing der og da, så spør våre selgere om et tilbud. 

FS Finans er et samarbeid 
mellom Fjøssystemer Gruppen, 
Sparebank 1 Finans Østlandet 
og Sparebank 1 SR-Bank.

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

Sør
3178 Våle
Tlf. 33 30 69 61
sor@fjossystemer.no

Vest
4365 Nærbø
Tlf. 51 43 39 60
vest@fjossystemer.no

Nordvest
6770 Nordfjordeid
Tlf. 57 86 25 05
nordvest@fjossystemer.no

Midt
7473 Trondheim
Tlf. 72 89 41 00
midt@fjossystemer.no

Bygg
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
bygg@fjossystemer.no

www.fjossystemer.no
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ØKONOMI

Det er viktig å gjøre seg opp en status for hva inntektssvikt pris/
volumnedgang vil bety for din virksomhet og ikke minst hvilke grep 

som må til både på kort og lang sikt.

GOD DRIFT I  
MOTVIND

Når det blåser kraftig på top-
pene og mange velger «å 
fratre stillingen som mjøl-

kebonde» kan det være tøft å 
velge å bli. Mange har sikkert sett 
Tine-reklamen om bonden som 
valgte å bli for å ta imot den 
 kalven, melke den kua og så 
videre. Produsentmiljøene blir 
 sårbare, og det blir viktig å 
respektere både valget du selv har 
tatt og din gode kollegas valg. 
Hver dag popper det inn nye opp-
dateringer på Facebook og Natio-

nen. Også andre medier har fattet 
interesse for «den lille  bonden». 
Aftenposten skriver i en kommen-
tar at «Det er ikke like gøy på 
 landet lengre», der Joacim Lund 
tar opp utfordringene  bøndene 
står overfor med fokus på psykisk 
helse. Frihet har skyggesider 
 skriver Joackim. Opplevelsen av å 
ha investert tungt nå når markedet 
svikter. I tillegg til et tøft arbeids-
press. Da blir det ekstra viktig å ta 
kloke valg som gir trygg bunnlinje 
og mestringsfølelse.

Mål på kort og lengre sikt
Basert på to rådgivere sine innlegg 
på Storfe 2019 kommer noen 
betraktninger om hva som er god 
drift. God drift handler først og 
fremst om å komme i en posisjon 
der du kan ta aktive valg. Det 
handler om innsikt i egen produk-
sjon, Hvor er det et potensial? Er 
det et potensial du ønsker å gjøre 
noe med. Hva skal gjøres og even-
tuelt hvordan? Det handler om mål 
og å finne nødvendige  tiltak. Ute 
på bygda møter råd giverne ulike 

Solveig Goplen
solveig.goplen@geno.no

Tekst og foto
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bønder og driftsf ormer. Det som 
kanskje er mest utfordrende er når 
potensialet  ligger på et fagområde 
som bonden ikke ønsker å jobbe 
med. Den maskininteresserte bon-
den som oppdager at det å leie 
kan være lønnsomt, eller den avls-
interesserte bonden som kanskje 
oppdager at han bør sette bort 
avlsplanlegging til en avlsrådgiver. 

Hva kjennetegner god drift
Martine Dæhli Unnerud fra Tine la 
i sitt innlegg vekt på at det som 

kjennetegner god drift er faste 
rutiner, kommunikasjon og 
arbeidsfordeling, ingen tilfeldig-
heter, endringsvilje, og å sette seg 
mål og tiltak på kort og lang sikt. 
Og god drift handler også om tid 
til seg selv, familie og det å ta ut 
ferie. Det gjør at du klarer å stå i 
en krevende hverdag.

Hvordan avdekke hvor 
skoen trykker?
Marthine hadde brukt Mjølkonomi, 
som er en driftsanalyse for å se 

på potensial i god drift. Mjølkon o mi 
avslører at det skal mange bekker 
små for å gjøre en stor å, der 
 kvotefylling er en faktor som er 
svært viktig. Potensialet ligger i 
tørrstoff i mjølkeleveranse, kvali-
tetstillegg, høyt FS-tall, kal-
vingsintervall, innkalvingsalder og 
tap av kalv. Har du oksekjøtt-
produksjon så er det viktig å ta 
grep i forhold til tilvekst. For-
bedringspotensialet finner den 
enkelte i årsutskriften i Kukontrol-
len, foruten i oppnådde priser. 

      Når det blåser på toppene – sett opp 
mål og tiltaksplan for din virksomhet.

P106682 Buskap 2-20.indd   43P106682 Buskap 2-20.indd   43 25.02.2020   08:5325.02.2020   08:53



44 BUSKAP 2-2020

ØKONOMI

Ikke nok å avdekke 
potensial
Så kommer det aller vanskeligste. 
Det må til endringer for å få andre 
resultater. Endringsvilje, det å 
bruke arbeidstida på en annen 
måte, endre rutiner. Martine la 
vekt på at det tar 30 dager å inn-
arbeide en ny rutine så det gjelder 
å holde fokus og ikke gi opp. 

Lavere leveranse og lavere 
pris
Økonomirådgiver Kristoffer 
 Skjøstad i Tine tok opp det store 
spørsmålet om hva som kan 
 gjøres for å redusere inntektsta-
pet. De aller fleste vil merke den 
alvorlige situasjonen på egen 
 økonomi og for dem som har 
 marginale driftsplaner kan det bli 
vanskelig. Det gjelder å være i 
 forkant. Kristoffer oppfordret til å 
drive marginjakt, optimalisere 

drifta gjennom verktøyet ØRT, 
oppdatere driftsplanen og sette 
inn tiltak for å sikre likviditet. 
Gjennom regneeksempler med 
ØRT viste Kristoffer at å beholde 
en høg avdrått og fylle opp med 
ammekyr er det som gir best inn-
tjening . Det å produsere egen 
kalvemjølk er det og god økonomi 
i. I tillegg er det et potensial i å 
utnytte muligheten til å levere mer 
av mjølkekvota nå det er best 
pris, altså spekulere i prisløypa på 
mjølk på samme måte som på 
kjøtt.

Hvordan skaffe penger til å 
betale regninger?
Når lønna går ned, og prisene på 
innsatsfaktorene øker, så kan situ-
asjonen bli anstrengt. Kristoffer 
var tydelig på at da må en tære på 
egenkapitalen i form av å bruke 
oppsparte midler, hogge hogst-
moden skog, få ny takst og økt 
låneramme, forlenge nedbeta-
lingstida, utsette større vedlike-
hold og investeringer, løse inn 
BSU, jobbe med å få bedre rente-
vilkår, tilpasse forskuddsskatten 
og ikke gå i leasingfella.

Hvorfor er leasingfella farlig?
Å lease nye maskiner når du ikke 
har økonomi til å betale av drifta 
eller få lånefinansiering er en 
meget dårlig kombinasjon med 
forventet inntektsnedgang. En tar 
også bort reguleringsmuligheten 
for regnskapsfører til å tilpasse 

inntekt til jordbruksfradrag og 
minimum inntekt for trygdeytelser. 

Ny driftsplan
Ny driftsplan er et budsjett. En 
driftsplan viser blant annet ut -
vikling og rom for uttak til privat.  
I tillegg til å tilpasse investeringer 
og se eventuelle lånebehov for at 
likviditeten ikke skal bli så dårlig 
at handlingsrommet til innkjøp på 
riktig tid og god drift blir borte.

Fokus på orden og system
Unngå svinn på alle måter. Rett 
dyretall på telledatoer. Utnytt 
potensialet som ligger i til-
skuddstilpassing. Les nøye slik at 
du ikke går i noen fallgruver. Sørg 
for at jordprøver og gjødselplan er 
i henhold til forskrifter. Husk at 
egenrevisjon og lukking av avvik 
er viktig for å unngå KSL-trekk. 
Bruk rådgivere målrettet. Sett opp 
dagsorden før møtene slik at tida 
brukes målrettet og klokt.

Hvor lenge vil krisa vare? 
Per dags dato vet vi at interessen 
for å selge kvote er stor. Det 
betyr at volumet som er øremer-
ket i denne omgang vil bli kjøpt 
ut. Hva som skjer i neste omgang 
vet vi ikke, men det kan trolig 
være klokt å sko seg for en tre-
årsperiode. Det har vært «gode 
tider» i melkeproduksjon de siste 
ti årene. Legg merke til hvordan 
mjølk – variable fôrkostnader har 
utviklet seg.

Tine produksjons-
plan ØRT

300 000 l mjølk. 
Avdrått 9 000 kg. 
12 ammekyr. Salg 
alle oksekalver.

281 000 l mjølk. 
Redusert avdrått.

281 000 l mjølk. 
Samme avdrått. 

4 okseslakt.

281 000 l mjølk. 
Samme avdrått. 

Økt antall ammekyr.

281 000 l mjølk. 
Ledig fjøsplass. 

Mer korn.

Sum dekningsbidrag 
inkl tilskudd

2 089 277 2 028 492 2 056 219 2 065 103 2 033 062

Differanse fra alternativ 
1 (utgangspunkt)

-60 786 -33 059 -24 174 -56 215

Differanse kr pr. liter 
redusert kvote

3,20 1,74 1,27 2,96

Tabell. Eksempel på ØRT-beregning som viser utslag av lavere forholdstall og alternativ utnyttelse av bygning 
og grovfôrareal. Fra innlegg på Storfe 2019

Smått til nytte

KARBONFANGST
Mikrober i jorda omdanner roteksudater og 
planterester til stabile karbonforbindelser. 50 – 80 
prosent av stabile organiske forbindelser i jord er 
lagd av mikrober. Målet må være å identifisere 
mikrobesamfunn og driftsformer som gir høy 
karbonlagring.

Kamran Shalchian-Tabrizii fra Universitetet i Oslo 

på Øko2020
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Gausdal Kalk AS tilbyr:
n Grov kalkdolomitt med ca 9% magnesium   n Dyktige spredere   n Rask levering   

n God service   n Transport som losser rett i kalkvogna

www.kalkverket.no
6122 3560 / 9703 8259  

Gausdal Kalk AS leverer grov 
kalkdolomitt til landbruket, samt 
veggrus, bærelag, strøpukk, pukk 
og hagesingel.

Grov kalkdolomitt fra Gausdal Kalk AS er et svært rimelig kalkingsmiddel sammenlignet med 
andre kalkprodukt. 
Be om tilbud og se på prisen i forhold til magnesiuminnhold.

Det er viktig for oss å få bestilling av landbrukskalk så tidlig som mulig slik at vi på best mulig 
måte kan planlegge utkjøring og spredning.

igt.no

EKSPERTER PÅ GJØDSELHÅNDTERING

 -  Stor sprede kapasitet

 -  Mindre jordpakking

 -  Lavt nitrogentap

 -  Bedre for miljøet

 -  Ikke så væravhengig

 -  Mindre lukt

 -  Bedre resultat

 -  Økt effektivitet

Effektivitet, kapasitet, kvalitet og design

Eksperter på gjødselhåntering  Tlf: 63 83 90 00 - hektner.noTa kontakt for tilbud - salg@hektner.no

Jevn spredning gir best resultat!
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Neste nr. blir det mye stoff om 
grasdyrking og høsting
• Nytt fra Vallkonferansen i Sverige
• Økonomi i grovfôrdyrkinga
• Bruk av ensileringsmidler

Gårdsreportasjer pluss mye, mye mer.
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REPORTASJE

BEITING OG 
 UTELIV ER VIKTIG 
I FRAMTIDA
Høy avdrått er mulig å kombinere med seterdrift.

Anders Bergseth var aldri i 
tvil, han ville bli mjølke-
produsent. Motivasjonen 

ligger i et bærekraftig lokalsam-
funn. For Anders er fokus på å 
utnytte de nære ressursene til 
matproduksjon. Egentlig er han 
ikke glad i traktorkjøring så det å 

kuske langs vegen i milevis med 
fôr og møkk står ikke på ønske-
lista. Han vil og gjerne kombinere 
bondeyrket med noe jobb ute. 
Anders liker variasjon, og det å 
treffe kollegaer betyr så mye. Der 
får han og innblikk i hvordan folk 
flest oppfatter norsk landbruk.

Planlegger å bytte ut 
roboten
Nyfjøset som er fra 2015 med 
mjølkerobot fungerer godt, selv 
om Anders syns han kanskje var 
for knipen med plass i fôrsentra-
len. Med fullfôrmikser så er det 
greit med litt ekstra areal. Lite 
areal krever orden og system. Nå 
planlegger Anders å gå i gang 
med et nytt prosjekt med nytt 
seterfjøs og mobil robot. 
– Norsk landbruk har ikke så 
mange konkurransefortrinn, jeg er 
svært opptatt av at vi må ta bei-
ting og uteliv for dyra på alvor, 
sier Anders.

Kulturlandskapspleie og det å 
være synlig for forbrukeren er 
 viktig. Setra på vestsida av 
Lågen har et potensial som 
Anders har lyst til å videreutvikle. 
Med robot og kanskje muligheter 

Solveig Goplen
solveig.goplen@geno.no

Tekst og foto

Nedre Prestmoen i Sør-Fron kommune i Innlandet 
Anders Bergseth
• 262 000 liter i kvote 2019
• 30,6 årskyr
• 10 772 kg EKM
• 29 kg per 100 kg
• 83 MJ i grovfôropptak

Aktuell for høg avdrått med seterdrift

Videreutvikling av setra er øverst på lista over utvikling av gården. Foto: Privat
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for tilleggsfôring vil det blir 
mulighet for kalving oppe på 
setra på sommeren. Det er viktig 
å produsere mye mjølk på beste 
prisen for å tette sommerdumpa. 
Anders gleder seg og over at 
Tine satser på å ta opp konkur-
ransen med utenlandsk kvit-
muggost. I Gudbrandsdalen 
 ligger mjølkegårdene tett og 
 miljøet er aktivt.

Avdrått og setring
Anders har lagt opp til at den 
siste kua kalver i mars, mens den 
første kviga kalver i august. Dette 
er en praktisk tilnærming, slik at 
kyrne ikke er helt nybære på 
 fjellet. Rundt seterflytting, blander 
han inn ferskt gras i fullfôr-
rasjonen slik at overgangen til 
ferskt fjellbeite blir mjukere. 
Kyrne flyttes både til og fra setra 
i to puljer. På den måten blir ikke 

trøkket stå stort. Kyrne er på 
setra fra midten av juni til midten 
av august. Det å  prioritere tidlig 
flytting og spe på med bygg/ 
raigras-beite for så å beite over 
på nytt fungerer godt. Ellers er 
Anders nøye med å  sortere ut 
bråkmakere i fjøset, en rolig 
bøling gjør livet enklere. 

Grunnrasjon med anslags-
vis 1–2 kg bygg per dyr
Knust bygg, salt, halm og tredje-
slått blandes sammen med 1. og 
2 slått eller fjellfôr. Det er rasjo-
nen som gis på fôrbrettet. 
Grovfôr kvaliteten i år er ikke helt 
topp derfor er valget Premium 80 
i roboten. Ofte har Anders klart 
seg med blandinger med mere 
norsk korn. 

Det er frodig jord på gården, 
 riktignok er noe av arealet flomut-

satt fordi det er elveslette langs 
Gudbrandsdalslågen. I flomår byr 
det på utfordringer … Da blir 1. 
slåtten gjerne problematisk i for-
hold til sporeinnhold. Anders 
 dyrker og korn, og kan ta gode 
avlinger på opp mot 650 kilo 
bygg. Han har konkludert med at 
han heller vil dyrke korn enn å 
bruke arealet til framfôring av 
okser. Det betyr at på sommeren 
kan fjøset tømmes helt for dyr og 
vaskes ned, noe Anders mener 
har en stor betydning for kalve-
helsa spesielt. Det er far til 
Anders, Eivind, som ligger på 
setra med kuflokken, mens gard-
brukeren tar seg av det meste av 
onnearbeidet. Tørt fôr står på 
ønskelista og samlerive er et 
must. Slangesprederutsyr gjør 
gjødselkjøringa så mye mer 
 effektiv, og han sprer mye gjødsla 
i vekstsesongen.

Anders Bergseth trives med å være både bonde og jobbe i Eidsiva / Statens vegvesen attåt. God hjelp av far og egen vaktmester må til.
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Vaktmesterordning og 
felles avløser
Anders deler gjerne en suksesshis-
torie. Sammen med en god kol-
lega, Hans Ulberg som for øvrig er 
å finne langt oppe på lista for høg 
ytelse, deler de avløser. Avløseren 
steller begge fjøsene på samme 
dag og får på den måten en full 
arbeidsdag. Driftsopplegget er 
ganske likt og dermed oppnår de 
og synergier av opplegget. I tillegg 
er de to karene vaktmester for 
hverandre og det kan være en god 
idé for flere. For Anders som job-
ber på Lillehammer attåt, 7 mil 
unna, er det godt å ha en vakt-
mester som kan stikke bortom.

Romslig kalveavdeling gir kalvene en god start.

Fullfôrblander og bandfôring sikrer et 
høgt grovfôropptak.

Ei takvifte sørger for sirkulasjon – der-
med holder det seg tørt.

Smått til nytte

GUMMIGULV LETTER TRYKKET PÅ KLAUVENE
Et underlag av gummi minsker trykket på bakklauvene med 15 til 33 prosent sammenlignet med betong. I det tyske 
forskningsprosjektet ble det gjennomsnittlige trykket mot klauvene registrert med trykksensorer på klauvene. Når kyrne sto 
reduserte gummi trykket mot klauvene med 15 til 20 prosent, og under bevegelse var trykkreduksjonen opptil 33 prosent. 
Det mekaniske trykket mot klauvene er en faktor som påvirker risikoen for klauvsjukdommer og halthet.

Kvæg 11/2019 – Journal of Dairy Science, november 2019
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Torro kanalomrører for storfe

Nærmeste forhandler på www.husdyrsystemer.no

Flytekanaler kan enkelt og effektivt røres opp uten å flytte 
spalte elementer og rister.

• Kryssvingning som gir effektiv omrøring av opp til 5 meter 
av flytekanalen fra et sted leveres som tilleggsutstyr.

• Vannspyling gjennom sverd direkte til  propellen kan leveres 
som tilleggsutstyr. Kran for avstenging av vannet.

• Dreieskive på aksel for propellinnstilling i spalteretning.

• Transportchassis finnes i 2 forskjellige varianter.

Maskinen finnes med 4 forskjellige lengder på sverdet: Maks 
lengde fra topp spalt til topp gjødsel: 40 cm, 70 cm, 100 cm 
og 130 cm.

Spaltene må ha en åpning på 2,6 x 25 cm. for å kunne senke 
ned propellen.

DRØV Genial 
 –for stabilt høyt fett i melk

• Gir stabil høy tørrsto� prosent i melk
• Tilpasset kyr med høy til moderat ytelse
• Sikrer protein- og energidekning for 

høytytende kyr
• Kan brukes som eneste kraftfôrslag 

gjennom hele laktasjonen 
• Levende gjær stabiliserer pH i vom 

og øker fi berfordøyeligheten
• Fordøyelig fi ber fra roesnitter for god 

vomgjæring
• Vombeskyttet fett for høy fettprosent
• Bu� er som stabiliserer pH i vom 

Følg oss på Facebook!
/Norgesfôr AS

Norgesfôr AS
Torggata 10, Mailboxes Etc 367, 0028 Oslo
Tlf: 22 40 07 00
post@norgesfor.no

TA KONTAKT
med din lokale Norgesfôrbedrift. 

Oversikt og kontaktinformasjon finner du på: 

www.norgesfor.no

www.norgesfor.no Alltid der for deg

www.norgesfor.no
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FORSKJELLIG

Oversikten over besetningene med høy-
est ytelse i 2019 er som tidligere år delt 
inn i tre grupper: Inntil 20 årskyr, 20 – 40 
årskyr og over 40 årskyr. Det er de beste 
besetningene for kg EKM som presente-
res for hver gruppe. I tillegg til kg EKM 
oppgis fett- og proteinprosent og kg 
kraftfôr/100 kg EKM. Tallene er hentet ut 
fra Kukontrollen pr. 21. januar selv om 
det er besetninger kan få korrigert sine 
tall ved senere re-beregninger. 

Det er krav om minst 11 perioder (mel-
keveiinger) og at det er tatt melkeprø-
ver for analyse på minst 6 av disse for å 
få årsoppgjør fra Kukontrollen. Beset-
ninger som ikke fyller disse kravene vil 
dermed ikke bli med på listene. 

Ved avvik på over 0,4 prosentenheter 
mellom fettinnhold basert på kukontroll-
prøver og tankmelkanalyser blir det ikke 
beregnet EKM, og en del besetninger vil 

på grunn av dette ikke kunne komme 
med på listene.

Når det gjelder kg kraftfôr/100 kg EKM, 
er det viktig å være klar over noen feilkil-
der. Det kan være at kraftfôr tildelt gjen-
nom grunnblanding ikke er rapportert, 
fettavvik innenfor +/- 0,4 prosentenheter 
eller at det ikke er samsvar mellom inn-
rapportert kraftfôr i Kukontrollen og reelt 
forbruk ifølge regnskap.

BESETNINGENE MED   HØYEST YTELSE I 2019

Navn Postnr. Sted Årskyr Fett % Protein % Kg kraftfôr/100 
Kg EKM

Kg EKM

Tvedt Lasse Asbjørn 5584 BJOA 11,5 4,69 3,8 27 12977,6

Myran Johan F. og Elna 7120 LEKSVIK 17,1 4,76 3,72 28 11921,3

Kolstad Øystein Hafnor 5936 MANGER 15,6 4,6 3,63 25 11849,5

Vadla Jon-Arne og Sissel Haavik 4170 SJERNARØY 19,2 4,19 3,33 27 11754,3

Sivertsen Magne Nome 8102 SKJERSTAD 18,1 4,51 3,45 24 11388,3

Søndre Walhovd DA 2881 AUST-TORPA 15,9 4,25 3,53 28 11383,6

Myhre Viggo 9740 LEBESBY 17,4 4,6 3,68 33 11342

Heskestad Bernt Arnt 4560 VANSE 15,4 4,17 3,45 26 11206,5

Olsen Arnold 9151 STORSLETT 15,9 5,08 3,57 24 11064,6

Inge Arne Lerstad 7125 VANVIKAN 12,9 4,68 3,54 36 11030,3

Teigland Olav 5680 TYSNES 18,2 4,08 3,46 31 10985,5

Olsen Inga 2943 ROGNE 8,2 4,67 3,64 29 10914,6

Sørmo Torgeir 8690 HATTFJELLDAL 16,4 4,77 3,5 31 10850,8

Engan Trygve-Einar 7994 LEKA 18,2 4,4 3,75 26 10810,7

Kjærland Hans Reidar 5463 USKEDALEN 17,4 4,68 3,66 28 10752,7

Olsen Birgit J. og Knut J. 9475 BORKENES 9,9 4,42 3,59 33 10743,6

Asheim Sven og Ingrid 4312 SANDNES 10,2 4,62 3,69 31 10659,5

Grindhaug Ingebjørg 8980 VEGA 15,6 4,25 3,55 28 10646,6

Berge Torleiv B, Soldal Olaug 5708 VOSS 19,4 3,94 3,43 30 10610,4

Aa Anders 6829 HYEN 14,8 4,74 3,62 33 10601,1

Tana Videregående Skole, Birkenes Eva Britt 9845 TANA 17,6 4,72 3,6 35 10591,8

Friborg Gård DA, Slåtsveen Wiebke 9740 LEBESBY 15,5 4,67 3,56 28 10562,9

Amlie Erlend 2843 EINA 12,7 4,84 3,65 25 10508,5

Holmås Ove Asbjørn, Underthun Randi 5955 LINDÅS 15,9 4,28 3,46 30 10491,8

Leirdal Lars Olav og Karin Dyste 2847 KOLBU 17,3 4,69 3,5 30 10460,4

Ulberg Aslak N, 3358 NEDRE EGGEDAL 19 4,32 3,4 29 10431,6

Moen og Lindvik Samdrift DA v/ 
Anne Inger Moen og Inge Lindvik

6774 NORDFJORDEID 13,7 5,05 3,48 31 10430,8

Fjeldstad Kristin Hagen 7994 LEKA 16,6 4,93 3,83 29 10424,9

Kristoffersen Ole Kristian 8450 STOKMARKNES 18,1 4,48 3,53 34 10385,4

Kristiansen Kjell og Ingebjørg 3560 HEMSEDAL 8,2 4,4 3,42 27 10364

DE HØYSTYTENDE BESETNINGER UNDER 20 ÅRSKYR
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BESETNINGENE MED   HØYEST YTELSE I 2019
Navn Postnr. Sted Årskyr Fett % Protein % Kg kraftfôr/100 

Kg EKM
Kg EKM

Befring Bjørn og Eili 6843 SKEI I JØLSTER 14,2 4,66 3,5 38 10342,8

Eng Knut 2850 LENA 11,5 4,3 3,5 29 10333,3

Sæle Norolf 5337 RONG 11,2 4,55 3,55 35 10286,9

Espedal Per Egil 4110 FORSAND 13,6 4,13 3,38 23 10242,9

Gravås Ole Arne 7125 VANVIKAN 5,4 4,4 3,57 26 10235,1

Furset Roald E 6967 HELLEVIK I FJALER 14,6 4,36 3,39 29 10229

Grendal Endre 7393 RENNEBU 13,6 4,68 3,44 30 10201,4

Silde Dag, Aga Eli 5590 ETNE 12,7 4,58 3,56 32 10188,1

Kalland Hallgeir og Malena 6697 VIHALS 5,5 4,57 3,94 34 10184,3

Molde Ivar 6887 LÆRDAL 10,3 4,31 3,6 23 10179,1

Grothe Jon Høvren 2636 ØYER 19 4,44 3,5 32 10166,3

Dalen Torgeir 2584 DALHOLEN 14,9 4,55 3,6 25 10106,1

Veie Terje 7630 ÅSEN 18,9 4,65 3,57 28 10098,4

Økland Svein Inge 5578 NEDRE VATS 13,3 4,6 3,52 30 10097,4

Valsø og Rindal Samdrift DA, v/Johannes Valsø 6687 VALSØYFJORD 13,5 4,53 3,52 26 10088,1

Hefte Ola J, 3579 TORPO 15,5 4,47 3,84 30 10080,9

Lian Rolf Helge 3630 RØDBERG 15,9 4,31 3,46 31 10072,1

Dyrendahl Ann Britt og Tormod 7110 FEVÅG 18,1 4,37 3,49 31 10058,3

Høyheim Albert Slagstad 6875 HØYHEIMSVIK 19,5 4,54 3,46 44 10056,9

Lauvsnes Anna 4160 FINNØY 18 4,47 3,55 30 10053,9

DE HØYSTYTENDE BESETNINGER MELLOM 20 OG 40 ÅRSKYR

Navn Postnr. Sted Årskyr Fett % Protein % Kg kraftfôr/100 
Kg EKM

Kg EKM

BJØRN ANDREAS NORHEIM 4170 SJERNARØY 23,9 4,44 3,42 25 13350,5

HELGE KRISTIAN DAHL 1892 DEGERNES 35,9 4,32 3,64 25 13238

Nedremyr Svein 3576 HOL 36,5 4,18 3,48 30 13140,2

Willgohs Erik 5413 HUGLO 38,3 4,36 3,5 28 12854,9

Øvsthus Arild 5710 SKULESTADMO 29,2 4,04 3,4 29 12827,3

Talberg Øyvind 1746 SKJEBERG 37,7 4,68 3,69 22 12507,7

Midtgård Ole Kai 3550 GOL 28,5 4,36 3,43 30 12198,4

Ulberg Hans 2647 SØR-FRON 38,2 4,17 3,5 32 11980,6

Gauteplass Halvor 3580 GEILO 32,1 4,16 3,5 34 11939,8

Olufsen Erik 6690 AURE 22,3 4,32 3,49 28 11853,6

Nordbø Ingve 4180 KVITSØY 31,7 4,26 3,4 32 11803,7

Rogne Erling, Farstad Alice Jeanette 6293 LONGVA 35,2 4,3 3,57 29 11644,7

Signe og Jørn Nordmeland 7740 STEINSDALEN 20,4 4,04 3,54 29 11528

Fjeldsaa Johan O, 4440 TONSTAD 34,4 4,32 3,46 26 11517,6

Hodne Trond 7520 HEGRA 36,4 3,95 3,43 30 11396,1

Indgaard Samdrift DA v/Olav Martin Indgaard 7608 LEVANGER 28,8 4,41 3,4 32 11359,6

Mellby Jan Ole 1747 SKJEBERG 21,4 4,64 3,84 20 11345,4

Wiik Steinar og Johansen Berit 8157 MELØY 35,7 4,34 3,53 30 11341,6

Lindgaard Henrik 2840 REINSVOLL 23,3 4,29 3,56 23 11318,8

Brekke Per Johan 5962 BJORDAL 28,2 4,45 3,57 35 11298,9

Voll Eirik 4150 RENNESØY 36,8 4,54 3,58 29 11292,2

Steinsli Jonas og Randi 7656 VERDAL 39 4,08 3,4 32 11289,8
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Navn Postnr. Sted Årskyr Fett % Protein % Kg kraftfôr/100 
Kg EKM

Kg EKM

Kirsten Marie Lynum 7620 SKOGN 83,5 4,22 3,35 29 13410,5

Timpelen Ku 4354 VOLL 44,8 4,62 3,71 21 12714,4

Ueland Øyvind Sveinulvson 4463 UALAND 47,5 4,05 3,42 32 12331,7

Midt-Varhaug Samdrift DA v/
Hanne og Arild Helland

4360 VARHAUG 45,2 3,99 3,33 26 12298

Jenssen Tor Eirik og Tina Renate Eilertsen 8813 LØKTA 50,3 4,28 3,49 29 12269,9

Tjemsland Holstein DA 4360 VARHAUG 55,2 4,27 3,46 26 12238,7

Kari Myhre og Simen Tallhaug 2651 ØSTRE GAUSDAL 59,1 3,64 3,26 30 12014,9

Foss Samdrift DA v/Johnny Foss 7105 STADSBYGD 59,6 4,22 3,44 16 11895,2

Aarsland Kristian 4360 VARHAUG 48,6 4,08 3,46 31 11872,4

Dybvad Svein Helge 7517 HELL 56,9 4,18 3,44 23 11747,1

Austbø Ole 4150 RENNESØY 44 4,05 3,48 33 11746,7

OLA TOLLEFSRUD 2846 BØVERBRU 62,3 4,19 3,67 26 11552,4

Moen Sivert 7288 SOKNEDAL 44,8 4,16 3,42 25 11533,1

Ingstad Gård DA, Ingulfsvand 7882 NORDLI 47 4,11 3,54 28 11523,9

Boye Hans Jørgen 2350 NES PÅ HEDMARKEN 55,4 4,39 3,6 14 11498,7

Taksdal Olav 4342 UNDHEIM 56 5,75 4,02 37 11480,6

Era Samdrift DA v/Arne Hernes 7140 OPPHAUG 61,5 4,1 3,52 27 11419,7

Kari Samdrift v/Rune Henning Haram 6290 HARAMSØY 60,9 4,82 3,6 23 11403,8

Iversen Erling og Naustan Marthe 7190 BESSAKER 47,8 4,43 3,5 28 11402

Navn Postnr. Sted Årskyr Fett % Protein % Kg kraftfôr/100 
Kg EKM

Kg EKM

Tunheim Jersey Knut Undheim 
og Undheim Silje Hegelstad

4342 UNDHEIM 39,7 6,23 4,17 30 11255,5

Gumdahl Olve og Svanhilde Bakke 7327 SVORKMO 34,3 4,14 3,34 27 11243,9

Fossan Ivan Magne 4110 FORSAND 34,6 4,27 3,52 27 11182,5

Bromset Erling og Lillehaug Bjørg Marit 7560 VIKHAMMER 31,4 4,13 3,38 31 11171,2

Eikeland Ivar og Kristin S. 4536 BJELLAND 32,7 4,25 3,38 31 11148,7

Lilleeng Svein Erik og Mona 2412 SØRSKOGBYGDA 33,6 4,34 3,46 29 11121,2

Gjelsvik Karl Andre 6983 KVAMMEN 37,2 4,2 3,57 31 11112,4

Langeland Håkon og Line 6966 GUDDAL 23,7 4,06 3,41 35 11111,1

Lauvdal Kari og Sjur 4534 MARNARDAL 30,9 4,33 3,46 28 11101,6

Ottersen Renate 3145 TJØME 35 4,41 3,59 28 11092,9

Finsmyr Bjørnar Sollie 7125 VANVIKAN 32,5 4,19 3,52 33 11085,4

Mathsen Gunnar 1925 BLAKER 31 4,52 3,57 23 11070,5

Mæle Jon Ove og Karlsen Marita V. 4137 ÅRDAL I RYFYLKE 27,7 4,47 3,53 32 11058,8

Saastad Torgeir 3370 VIKERSUND 29,3 4,31 3,44 30 11031,6

Kvåle Bjørn Ivar 7320 FANNREM 31,4 4,03 3,53 29 11020,3

Negård Per Kåre og Merete Bolme 6658 RINDALSSKOGEN 34,6 4,58 3,59 24 11014,9

Øvrebø Erik og Berit Merete 5561 BOKN 29,8 4,15 3,48 42 10991,3

Schei Trond E. og Edit 4341 BRYNE 20,1 4,52 3,62 28 10951,2

Skutle-Auro Samdrift DA v/Ingrid Skutle 5709 VOSS 37,2 4,24 3,37 24 10933,2

Espevik Lars 5560 NEDSTRAND 24,3 4,21 3,34 0 10926,4

Grude Bjørn Kåre 4376 HELLELAND 39,4 4,37 3,53 27 10926,1

Loland Samdrift DA v/Tor Kristian Ellingsberg 4715 ØVREBØ 21,9 4,1 3,31 32 10921,4

Meisingset Eivor og Frank Martinsen 6628 MEISINGSET 20,5 4,5 3,42 29 10920,1

Undlien Erik 7632 ÅSENFJORD 26,4 4,26 3,49 29 10910,1

Haukalid Rolf Magne og Mona 4110 FORSAND 36,2 4,29 3,42 31 10889,4

Sandvik Mjølk og Kjøt DA v/Tore Eikeland 5464 DIMMELSVIK 39,9 4,4 3,51 36 10878

Kvitavollen gard Anette Hvidevold 
og Stian Jokerud

5454 SÆBØVIK 27,7 4,17 3,49 35 10830,8

Levik Tor Ingvar og May Ann 4110 FORSAND 29,3 4,36 3,42 27 10828,1

DE HØYSTYTENDE BESETNINGER OVER 40 ÅRSKYR
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Navn Postnr. Sted Årskyr Fett % Protein % Kg kraftfôr/100 
Kg EKM

Kg EKM

Foss Jan og Kari Johanne 3358 NEDRE EGGEDAL 43,3 4,3 3,49 28 11359

SKADSEM KU 4354 VOLL 42,1 4,57 3,53 21 11354,5

Skjefstad Gård, Sissel B. Meyer 2850 LENA 42 4,28 3,51 28 11339,2

Røe Bård Gunnar 7288 SOKNEDAL 53 4,07 3,41 29 11261,7

Lind Odd Arne 7607 LEVANGER 81,3 4,06 3,45 25 11260,7

Gule Mjølk DA 6430 BUD 87,7 4,36 3,47 30 11248,7

Audna Samdrift DA v/Terje Thorsen 4520 LINDESNES 55 4,36 3,43 25 11215

Straumsnes Mjølk og Kjøt 
DA v/ Kjartan Åsnes

6969 STRAUMSNES 44,8 4,18 3,4 35 11161,7

Sande Melk DA 4070 RANDABERG 47,9 4,52 3,58 27 11133

Onstad Joar og Trude 2013 SKJETTEN 42,9 4,15 3,45 26 11113,5

Tunga Gård V/Ole H, Holta 3683 NOTODDEN 43,3 4,06 3,55 35 11092,6

Enger Bjørn Olav 2850 LENA 45,8 4,81 3,66 29 11086,8

Misfjord Kolbjørn 6390 VESTNES 47,4 4,46 3,56 27 11086

Årrestad Samdrift DA, Petter Årrestad 4342 UNDHEIM 67,6 4,01 3,45 29 11078,9

Odland Runar 4360 VARHAUG 43,3 4,51 3,45 26 11073,7

Ranøien Nina Vangen og Rune 7320 FANNREM 40,8 4,36 3,59 28 11071,1

Hjørungdal Gard DA 6063 HJØRUNGAVÅG 65,4 4,19 3,46 27 11058,2

Lirhus Leif 5710 SKULESTADMO 50,4 4,27 3,52 29 11055,6

Stardalen Samdrift DA v/ Marit Flatjord 6843 SKEI I JØLSTER 58,1 4,14 3,54 32 11010,1

Fyksen Finn Tore 2651 ØSTRE GAUSDAL 63,4 4,28 3,57 34 11008,3

Gunhild og Ola Ødemotland 4365 NÆRBØ 40,9 4,18 3,41 34 11007,1

Steinshagen Samdrift DA v/Rune Sørheim 5590 ETNE 66,5 4,25 3,42 27 11003,7

Ytre Stadsbygd Samdrift DA 7105 STADSBYGD 65 4,25 3,39 27 11000,4

Halvorsen Jostein 5568 VIKEBYGD 42,9 4,28 3,51 32 10969,9

Flittie Ole Bjørner 2666 LORA 69,6 4,37 3,54 27 10948,5

Nordalen Samdrift DA v/Geir Butli 7170 ÅFJORD 82,3 4,3 3,36 29 10942,1

Dalheim Harald og Bartnes Anette 7620 SKOGN 60,2 4,5 3,58 29 10934,1

Skei Jarl Magne 4312 SANDNES 97,5 4,17 3,43 20 10899,8

Nymoen Åsmund 2540 TOLGA 43,4 4,47 3,64 28 10887,7

Suhr Jørn og Line Katrin 9514 ALTA 41,9 4,16 3,49 34 10878,6

Kleivasida Samdrift DA Anders 
Brødreskift v/Per Arne Løvoll

6215 EIDSDAL 64,2 4,32 3,44 29 10872,3

BW SOLO — gassmåler med Bluetooth  

Ny serie singel-gassmåler for enten H2S eller NH3. Ikke nødvendig å bytte    
sensor, batteri eller sensorfilter. Dette betyr lang levetid og rimelig investering i  

egen helse! Kun én knapp for å betjene. Mulig å koble til Bluetooth.               
Mål: 7,0 x 6,7 x 3,6cm og veier 110 gr. 12 mnd batteritid. IP 66/68. Varsler med 

lyd (95 dB), lys og vibrasjon 

 

J.L. Bruvik - Tlf.: + 47 55 53 51 50 – www.bruvik.no – jlb@bruvik.no  
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Vinterstemning 
Endahågen på Godøynes, Tverlandet i Bodø, 
den 1. november. Siste minuttene ute før vinteren. 
Ti minutter senere var alle ombord i hengeren på tur inn. 
Foto: Frank Storteig.
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LESERNES SIDE

Buskap vil gjerne ha bilder fra leserne vi kan bruke på denne siden. Bilder kan sendes 
som vedlegg i e-post til rlr@geno.no eller lastes opp på www.filemail.com

è Golli etter 11078 Gopollen (og 
lenger bakover: 11483 x 11107 x 
10592 x 5510 x 5108). Kua har 
fått to kvigekalver, etter 11785 
Brakstad og 11955 Skadsem. 
Hun er nå drektig med 12046 
Ihlingen. Golli er gentesta til 28 i 
avlsverdi. Meget snill og rolig ku.

KUBILDER FRA ØVRE ESPEDAL
Jann Espedal fra Øvre Espedal i Rogland har tatt disse flotte ku-bildene.

 Mairos etter 11229 Oksjale (og 
videre bakover i slekta: 11207 x 
10866 x 10559 x 10332 x 5883 x 
4849 x 3381 x 2804. Kua er 
drektig med 11994 Midtskog nå.
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LIND JENSEN
AGRO

Driftssikre pumper laget for 
landbruk og tøffe forhold.

Fullautomatisk tids- og nivåstyring

Skjæreplade for findeling 
av halm- og fôrrester

Dykkpumper i alle størrelser

Producent av landbruksprodukter i over 50 år

Kontakt oss i dag
Mob: 957 81 234  www.gkroe.no post@gkroe.no

Omrørere i alle størrelser

Kan monteres på stang 
eller i ramme

Leveres også i delvis 
rustfri utførelse

Effektiv gjødselhåndtering

AGRO

NYHET!
 Gjødselmikser for montering i spaltegulv. 
 Priser fra 39 600 kr. eks. mva

GJØDSELMIKSER

AGRO

GJØDSELHÅNDTERING

AGRO

DYKKPUMPER

Dykkpumper i alle størrelser
•  Driftssikre pumper laget for 

 landbruk og tøffe forhold.
•  Fullautomatisk tids- og nivåstyring
•  Skjæreplate for findeling av   

halm- og fôrrester

Effektiv gjødselhåndtering
• Gjødselomrørere i alle størrelser
•  Kan monteres på stang eller  

i ramme
•  Leveres også i delvis rustfri 

 utførelse

AGROAGROAGROAGROAGRO

LIND JENSEN
AGRI

ER DU LEI AV DIN ILLELUKTENDE  
OG HØYLYTTE DIESELVARMER?
  NÅ FINNES DET ET ALTERNATIV!

Finn din nærmeste forhandler:
www.rexnordic.com

tel. 4000 66 16

AIRREX AH-200/300/800
Nesten luktfri og stillegående dieseldrevet 
infrarød varmer med 100 % effektivitet 

- Ikke behov for eksosrør 
- Biodiesel eller diesel
- Ingen vifte  
- Flyttbar, ingen montering
- Termostatstyrt (0-40ºc) 
- Stillegående, bare 48dB  
- Ingen glovarme flater 
- Modeller på 13, 15 og 22 kW
 
EKSEMPEL PÅ FORBRUK 
Isolert industrihall, kubikk: 500 m³ 
Utetemperatur: -0 ºC, inne: +15 ºC, 
Forbruk pr. dag: ca. 2,5 L

3 ÅRS GARANTI           SERVICE I HELE NORGE

Vi ser etter nye
FORHANDLERE !
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Vinteren har skapt problemer for fjøsbygging og melkehenting,  
men snart er sola tilbake.

Full vinter 
siden oktober

DAGBOK FRA SLIPSTEINSVIKA

Lise Skreddernes
Melkeprodusesent

lise.skreddernes@live.no

Tekst og foto

Blåtime i Slipsteinvika i januar
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Når dette skrives er vinteren her 
nord på sitt strengeste. Vi har 
hatt full vinter siden i midten av 

oktober. Frost og snø kom tidlig i år, og 
vanligvis syns vi det er helt fint. Men 
akkurat i år skapte det litt utfordringer i 
forhold til bygging av fjøs. 

Utfordrende melkehenting
I det siste har vi hatt mye snø og fokk, og 
det har gitt utfordrende kjøreforhold. 
Dette kan være kritisk i forhold til henting 
av melk. Dyktige sjåfører som har planlagt 
godt, og litt flaks i forhold til været, har 
gjort at melka har blitt hentet til oppsatt 
tid. Bare en gang måtte de gi opp, da var 
alle veiene ut til oss fire melkeprodusen-
tene her i fjorden stengt. Det er da man 
skjønner hvor utrolig lettvint og greit det 
er at Tine henter melka. Vi fikk tatt vare på 
det meste, og har nå flere hundre liter kal-
vemelk som forhåpentligvis holder seg 
dypfryst, på utsida fjøset. Akkurat nå er 
det minus 20, så det går greit. 

Snart i gang i nytt fjøs 
Det er fremdeles nokså mørkt her, men 
nå lysner det fort, og sola er snart til-

bake. Her på gården ser vi den 6. 
februar, og i denne tida får vi som regel 
en kald periode. 

I løpet av februar er vi forhåpentligvis i 
gang i nytt fjøs. Litt forsinket ble vi, det 
har vært noen skjær i sjøen underveis 
som jeg ikke skal komme nærmere inn 
på. Men alt i alt må vi vel kunne si at det 
har gått nokså greit. Det har vært en 
krevende høst og vinter, så det skal bli 
utrolig godt å komme i gang, og forhå-
pentligvis få nyte resultatet av jobben. 

Diskusjon om nedskalering av 
produksjonen
Under byggeprosessen har vi vært 
med på diskusjonen om hvordan vi 
skal nedskalere melkeproduksjonen. 
Dette kom jo ikke som noen overras-
kelse, men man føler på alvoret i situa-
sjonen når man står midt oppi den. 
Det er ikke fritt for at jeg har tenkt en 
del på om vi tok riktig avgjørelse da vi 
bestemte oss for å bygge. Jeg har 
vekslet litt mellom tvil og tro, men nå er 
det ingen vei tilbake, og vi må gjøre 
det vi kan for at dette skal gå greit. Vi 

har mange gode kolleger med tro på 
landbruket, både her i Finnmark og 
rundt omkring i landet, som heier på 
oss. Det gir ekstra motivasjon og tro 
på det vi driver med. 

Resultatet av utkjøpsordninga
Vi begynner nå å se resultatet av 
utkjøpsordninga på melk. Ikke uventet 
selges veldig mange små kvoter, og 
det er veldig stor interesse for å selge i 
enkelte deler av landet. Her i Finnmark 
er vi noenlunde i balanse for å ta vår 
del. Det vil si at det ikke har vært 
 spesielt stor interesse for å selge her, 
og det syns vi er et godt tegn. 

Jeg er bekymret for at utkjøp av kvoter 
kan føre til mer sentralisering av 
 melkeproduksjonen, og det fører helt 
klart til enda mer fortgang i struktur-
rasjonaliseringa. Dette er en utvikling i 
hvert fall ikke jeg ønsker. Det viser seg 
at vi også har noen stordriftsulemper 
som vil gi oss utfordringer framover. 
Mange vil slite med å overholde 
 beitekravet, noe som vil påvirke 
omdømmet for oss alle. 
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Fokus på dyrevelferd
Det er for tiden stort fokus på 
dyrevelferd. Det er lett å riste på 
hodet over kunnskapsløse 
uttalelser, og det er lett å bli frus-
trert og oppgitt når man nærmest 
blir framstilt som en dyremishand-
ler. Men dette er noe vi ikke kan 
overse. Vi kan heller ikke bare 
håpe på at det går over. Det er 
selvfølgelig positivt at forbrukerne 
er bevisste. Vi vet at dyrevelferden 
i Norge er bedre enn i de fleste 
andre land, men det er vanskelig 
å bruke argumenter som at andre 
er verre enn oss. Hver dag bruker 

vi mye krefter på at dyra skal ha 
det så godt som mulig, og da er 
det ikke lett å stadig bli møtt med 
påstander som oppleves som full-
stendig uberettigede. 

Kalven sammen med kua
Vi melkeprodusenter har fått mye 
kritikk for ikke å la kalven gå 
sammen med kua. Av forskjellige 
årsaker har dette blitt praktisert 
sånn gjennom flere tiår. Kanskje er 
det på tide at vi for alvor vurderer 
å gjøre noen endringer på dette 
området. Nå blir det snart påbudt 
med kalvingsbinger, og det for-
skes på NMBU på en binge der ku 
og kalv kan gå sammen deler av 
døgnet. Jeg vet også at det finnes 
en del dyktige bønder som alle-
rede praktiserer dette, både i bås-
fjøs og løsdriftsfjøs. Jeg leser med 
interesse alt jeg kommer over av 
informasjon om hvordan de får det 
til. Vi har ikke bygd spesielt med 
tanke på at kua skal gå med kal-
ven. Men vi vil ha god plass både i 
gammel og ny fjøsavdeling, for 
eventuelt å legge til rette for et 
sånt opplegg. Det vil nok gi min-
dre melk i tanken, men sannsyn-
ligvis også friskere og finere kalver. 

Være litt frampå
Som melk- og kjøttprodusenter er 
vi fullstendig avhengig av et 
 velfungerende marked. Hvis 
 forbrukeren ikke vil ha våre 
 produkter, er de i praksis ingenting 
verdt. Vi er avhengige av at for-
brukeren er trygg på at vi tar dyre-
velferden på alvor, og har  tillit til at 
produktene de kjøper er produsert 
på en måte som er god for dyra. 
Med pelsdyr og burhøns friskt i 
minne, ser vi hva som kan skje 
hvis denne tilliten ikke er til stede. 

Jeg tenker at vi bør være litt 
frampå her. Da kan vi sjøl være 
med å finne de gode løsningene. 
Ofte blir vi litt sein i sånne saker, 
og når det kommer et påbud må 
vi forholde oss til de krava som 
blir stilt. Jeg tenker vi med dette 
kan vise at vi tar dyrevelferden på 
alvor. Det er nok delte meninger 
om dette i næringa, men det er i 
hvert fall noen tanker fra nord, en 
iskald dag i slutten av januar.  
Og jeg er helt sikker på at vi er 
avhengig av et godt omdømme 
blant forbrukerne for å opprett-
holde både melk- og kjøtt-
produksjonen!En av våre dyktige tankbilsjåfører, Ailo Hegge.

Nyfjøset med velferdsavdeling nærmest.

      Vi er avhengige av at forbrukeren er 
trygg på at vi tar dyrevelferden på alvor
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www.fiska.no

FISKÅ MØLLE 
ROGALAND  
Tlf. 51 74 33 00

FISKÅ MØLLE 
ETNE  
Tlf. 53 77 13 77

FISKÅ MØLLE 
TRØNDELAG  
Tlf. 73 85 90 60

FISKÅ MØLLE
FLISA 
Tlf. 62 95 54 44

TOPLAC® 
– FOR MAKSIMALT SURFÔROPPTAK

Har du stor grovfôravling og ønsker både 
å maksimere surfôropptaket og minimere 
kraftfôrkostnaden, bruk Norges mest 
konsentrerte kraftfôr! 

Då vil du lettare lykkast om du utfordrar kyrne ved 
å gradvis seinke kraftfôrtildelinga samtidig som du 
sikrar fri tilgang av godt surfôr på fôrbrettet. Det vil seie 
at kyrne må ha tilgang på velberga surfôr minimum 
20 timar i døgnet, helst med minst 2 tildelingar per dag.

Forsøk og erfaringar viser at mjølkekyr får det høgaste 
grovfôropptaket når konsentrasjonen og kvaliteten av 
kraftfôret er høgast. Årsaken er mellom anna færre kilo 
kraftfôr per dag og redusert substitusjonseffekt*. 

PS: TopLac® finnast i 3 PBV-variantar, 
Høg, Låg og Nøytral.

*) Fortrengningseffekten som kraftfôret har på det frivillige grovfôropptaket.

HMV gjødselutstyr

Totalleverandør av slepeslangeutstyr!

Buskap 02-2020 - 185 x 126 mm_HMV gjodselutstyr 80 x 116  05.02.2020  12:30  Side 1
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I 2019 har det vært stor aktivitet 
og vi har fått nye produkter i 
markedet som kjønnsseparert 

NRF (RedX™) og NRF-embryo 
(MbryO™), samt ny avlsplan.

Dette er verktøy som vil bidra til å 
øke avlsframgangen og lønnsom-
heten for medlemmene, og samti-
dig gjøre den norske storfepopu-
lasjonen mer bærekraftig. 

Ny Geno avlsplan
Den nye Geno avlsplan har fått 
meget god mottakelse og i 2020 
vil det arbeides med videreutvik-

ling av denne. Målet er at den skal 
gi bedre sammenheng mellom det 
som til enhver tid er i dunken og 
de oksene som kommer opp på 
avlsplan. Dette vil både tilfreds-
stille et stort ønske fra kundene 
og samtidig bli nøkkelen til å 
redusere svinn av sæddoser. Like-
dan ser vi en mulighet for en til-
passet versjon som kan brukes av 
våre internasjonale kunder.

Embryoproduksjon
Produksjonen av embryo har fun-
gert meget bra og i 2019 er det 
produsert 878 godkjente embryo.  

Det tar tid å innarbeide et nytt 
produkt i markedet, men etter en 
forsiktig start, ser vi nå at etter-
spørselen øker. Dette henger også 
nært sammen med at kapasiteten 
på innlegging av embryo nå er 
økt. Det er nå 24 veterinærer som 
er kurset i innlegging, jevnt fordelt 
i dyretette områder.

Kjønnsseparert sæd
Innkjøringen av produksjonen av 
RedXTM har tatt lengre tid enn for-
ventet, og det har vært for stor 
variasjon i fruktbarhetsresultatene. 
Det er mange faktorer som er med 

ÅRSBERETNING OG 
REGNSKAP FOR GENO
Her kan du lese en forkortet versjon av Årsberetning og regnskap for 
Geno 2018. Fullstendig versjon kan du lese på www.geno.no.

Foto: Lars Martin Bøe
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å påvirke det endelige resultatet, 
men vi forventer at de endringene 
som er gjort fra juni 2019 og utover 
høsten skal vise seg å gi forventet 
effekt. Sammen med flere mindre 
justeringer og tilpasninger så er 
økt antall spermier pr. dose det til-
taket vi har størst forventninger til.

Klimavennlig storfe
Avl for Klimavennlig storfe er over 
i en ny fase da det i desember ble 
montert 13 nye Greenfeed senso-
rer for å sikre gode data og regis-
treringer om metanutslipp per ku. 
Sensorene gir gode data. Om 

dette blir vellykket vet vi når vi har 
fått nok data og disse kobles 
sammen med de øvrige registre-
ringene. Da vil vi se om det er 
gunstige eller ugunstige korrela-
sjoner til andre viktige egenska-
per. Dette vil da kunne komme i 
tillegg til effekten av økt produkti-
vitet og bedre helse og fruktbarhet.

Alle større FoU-prosjekt 
godkjent
Ekstra gledelig var det at alle større 
FoU-prosjekt Geno har vært med 
på å søke om i 2019, ble godkjent. 
De representerer i sum over 40 
millioner kroner hvorav 22 millioner 
i direkte bidrag fra Norges 
Forskningsråd. Ett av prosjektene 
går nettopp på bruken av data fra 
metansensorene for å kunne 
selektere kyr med lavt utslipp.

Internasjonalt salg 
Geno opplevde nedgang i antall 
solgte doser i 2019. Noe av for-
klaringen var etter godt salg i 
2018 til Kina med nær 100 000 
doser, som var opparbeidet gjen-
nom fem års arbeid med ordrer, 
ble det mer suppleringssalg til 
lager i 2019. De første krysnin-
gene med kinesiske kyr og NRF 
forventes å kalve sent i 2020, og 
vi forventer større fokus og 
interesse når de ser NRF krysnin-
ger i melk. Lansering av RedXTM 
ble gjort sommer 2019 og vi ser et 
betydelig skift i etterspørselen 
etter kjønnsseparert sæd i USA. 
Uheldigvis er lønnsomheten i salg 
av kjønnsseparert sæd ikke på 
nivå med ordinær sæd, samt at 
det som følge av kjønnsseparert 
sæd benyttes mer kjøttfesæd på 
melkeku. 

RedXTM har fått god mottakelse 
internasjonalt og i takt med økt 
produksjonskapasitet så er vi nå i 
stand til å levere til flere av de 
internasjonale markedet. I forhold 

til de tilbakemeldingene vi har fra 
våre internasjonale partnere så 
ligger det i dag an til høy produk-
sjon også i 2020.  

Kundeorientering
I Geno har vi over flere år økt inn-
satsen på forskning og utvikling 
(FoU) og investert mye i nye tek-
nologier. Styret har samtidig vært 
tydelig på at det nå er riktig å 
arbeide systematisk for å gjøre 
Geno med kundeorientert. Dette 
kommer delvis som en følge av at 
ny teknologi gir nye muligheter for 
samhandling med kundene, og at 
Geno sine kunder forventer at 
Geno evner å utnytte dette i sin 
samhandling med organisasjonen. 
Personer fra alle avdelinger har 
deltatt i innhenting av informasjon 
fra kunder, ansatte og samar-
beidspartnere i inn- og utland. Vi 
ser at en gjennom denne type 
intervjuer får en dialog som gjør at 
vi får økt innsikt i kundenes for-
ventinger og hva de synes funge-
rer bra i dag og hva som kan bli 
bedre. Resultatene av arbeidet 
forventer vi skal vises i løpet av 
2020. 

Data, eierskap og utnyttelse 
Vi er fortsatt i en tidlig fase på flere 
teknologi-områder. Samspillet mel-
lom teknologi og biologi, der sen-
sorer, IoT og 3D-teknologi vil gi 
oss nye innsikter og mange nye 
muligheter framover. Likedan vil 
videreutviklingen av de gentekno-
logiske metodene gi oss mer pre-
sis informasjon om arvematerialet. 
Styret er opptatt av at mye av det 
vi har oppnådd i norsk husdyrbruk 
baserer seg på åpen deling av 
data. Vi ser nå en økende bevisst-
het om verdien av å koble data og 
at nye kommersielle aktører kan 
komme på banen å legge økono-
miske- eller regulatoriske barrierer 
for dette framover.  Et godt avtale-
verk er viktig for å ivareta felles-

Les fullstendig Årsberetning 
og  regnskap for Geno 2019  
på www.geno.no
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skapsinteressene med deling av 
data. Det blir spesielt spennende å 
følge utviklingen til Mimiro AS 
framover, og hvordan dette vil 
påvirke tilgangen til data. 

Avlsmålet for NRF
Strategiplanen «grønn horisont» 
sier at avlsmålet på NRF skal 
fokusere på lønnsomhet og bære-
kraft. Det vil si en videreføring av 
kombikua, fortsatt fokus på helse 
og fruktbarhet, styrke holdbarhet 

gjennom jureksteriør spesielt, for-
bedre produksjonseffektiviteten 
der økonomien knytta til kg mjølk 
og tørrstoff reflekteres. Dette førte 
til at vi gjorde noen endringer på 
vekting av egenskapene somme-
ren 2019. Hovedtrekkene er at vi 
styrket kjøttegenskapene litt for å 
unngå tilbakegang, spesielt på 
klassifisering av slakt. Vi økte 
også vektingen på fettprosent i 
takt med oppjustering i betaling 
fra meieri, samt en økning av vek-

tingen på kollethet. I tillegg gjorde 
vi detaljjusteringer for å styrke jur-
balansen (ikke så framtunge jur), 
vekten på utmjølkingshastighet 
uten at det går utover lekkasje, 
økte vekten på speneplassering, 
bein og klauvhelse.

Salg
Sædsalget i Norge var på 436 000 
doser (449 000 i 2018) og av dette er 
374 500 doser NRF. I Norge ble det 
solgt 46 600 doser med Sperm Vital-
teknologi (nedgang på 12 000). 

Salget av kjøttfesæd har økt litt til 
38 400 doser. Salget av 13 500 
kjønnsseparerte doser er en økning 
på ca. 4 600 doser fra  tidligere år. 
Det er en økning på RedXTM fra 3 
900 doser til 7 500 doser. 

Fra Norge ble det solgt til det 
internasjonale markedet 398 000 
doser NRF mot 516 000 doser i 
2018. ABS USA hadde bra lager 
av NRF ved inngangen til 2019 
som de solgte fra. Totalt antall 
solgte sæddoser i 2019 ble  
873 000 som er en reduksjon på 
130 000 doser fra forrige år.

ORGANISASJON

Tabell 1. Avlsmål.

 Avlsmål %-vekt Respons*

Mjølk 27.0 % 0.51

Kjøtt 9.4 % 0.14

Fruktbarhet 11.4 % 0.15

Jurhelse 13.4 % 0.34

Jureksteriør 20.5 % 0.55

Bein 2.5 % 0.12

Klauvhelse 3.8 % 0.05

Andre sjukdommer 0.3 % 0.03

Lekkasje 0.5 % -0.02

Utmjølkingshastighet 2.0 % 0.03

Lynne 0.5 % 0.24

Kalving mat. 0.9 % -0.05

Kalving dir. 0.6 % 0.15

Dødfødsler dir 0.3 % 0.06

Dødfødsler mat 0.3 % 0.04

Kryssvinkel 1.4 % -0.07

Kollethet 5.3 % 0.04

*Responsen er målt som hvor stor forbedring vi i indekspoeng på de 

ulike egenskapene gitt at vi forbedrer totalindeksen med ett poeng

In
de

ks
po

en
g

Mjølk Kjøtt Mastitt Jurhelse
Fruktbarhet Jureksteriør Beineksteriør

20
00

-1
20

00
-8

20
01

-3
20

01
-1

0
20

02
-5

20
02

-1
2

20
03

-7
20

04
-2

20
04

-9
20

05
-4

20
05

-1
1

20
06

-6
20

07
-1

20
07

-8
20

08
-3

20
08

-1
0

20
09

-5
20

09
-1

2
20

10
-7

20
11

-2
20

11
-9

20
12

-4
20

12
-1

1
20

13
-6

20
14

-1
20

14
-8

20
15

-3
20

15
-1

0
20

16
-5

20
16

-1
2

20
17

-7
20

18
-2

20
18

-9
20

19
-4

20
19

-1
1

40
35
30
25
20
15
10

5
0

-5
-10

Figur. Genetisk trend delindekser.

Tabell 3. Kunstig sædoverføring 2018/2019

Fylke NRF
Antall 1.
gangsins.

Andre 
mjølkeraser 
Antall 1.gangsins.

Kjøttfe       
Antall 1.
gangsins.

Antall 1.
gangsins.

% i 
forhold 
til 2018

Østfold 5 037 416 327 5 780 -3,2

Akershus/Oslo 4 730 248 874 5 852 -3,2

Hedmark 15 313 780 2 849 18 942 -0,7

Oppland 28 123 1 302 2 837 32 262 -2,3

Buskerud 5 204 332 912 6 448 -0,8

Vestfold 2 934 43 454 3 431 -1,6

Telemark 2 178 261 563 3 002 -2,8

Aust-Agder 1 871 59 130 2 060 14,5

Vest-Agder 5 097 332 598 6 027 -1,6

Rogaland 32 234 4 278 3 054 39 566 -4,5

Hordaland 12 368 717 596 13 681 -2,9

Sogn og Fjordane 18 584 680 1 061 20 325 -3,0

Møre og Romsdal 23 249 1 180 1 313 25 742 -8,4

Trøndelag 55 432 3 007 3 954 62 393 -0,8

Nordland 18 150 434 1 104 19 688 -1,2

Troms 5 176 251 251 5 678 0,1

Finnmark 3 005 184 60 3 249 -1,8

Sum landet 238 685 14 504 20 937 274 126 -2,6
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Les fullstendig Årsberetning 
og  regnskap for Geno 2019  
på www.geno.no

 2019 2018  2019 2018

     

   Driftsinntekter og driftskostnader  

 146 078 124 371 Salgsinntekt  183 923 161 966

 13 547 15 434 Salg til datterselskap 0 0

 170 164 169 977 Semin 170 164 169 977

 38 161 37 168 Annen driftsinntekt 44 822 43 874

 367 949 346 951 Sum driftsinntekter 398 909 375 818

     

 39 182 36 250 Varekostnad 43 909 35 292

 68 434 62 982 Lønnskostnad 82 035 75 896

 12 125 9 156 Avskr. av driftsmidler og imm. eiendeler 19 797 16 358

 0 0 Nedskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 540 3 652

 63 890 62 575 Annen driftskostnad 71 866 72 553

 174 409 170 514 Semintjenesten 174 409 170 514

 358 040 341 477 Sum driftskostnader 392 556 374 265

 9 909 5 473 Driftsresultat 6 352 1 553

     

   Finansinntekter og finanskostnader  

 0 0 Inntekt på investering i tilknyttet selskap 1 566 -1 199

 423 471 Renteinntekt fra foretak i samme konsern 0 0

 568 806 Annen renteinntekt 715 949

 1 650 2 714 Annen finansinntekt 2 347 3 755

 3 246 2 986 Annen rentekostnad 3 205 2 951

 589 456 Annen finanskostnad 1 454 1 278

 -1 195 549 Resultat av finansposter -31 -724

     

 8 713 6 022 Ordinært resultat før skattekostnad 6 321 828

 0 0 Skattekostnad på ordinært resultat 99 26

 8 713 6 022 Ordinært resultat 6 223 802

     

 8 713 6 022 Årsresultat 6 223 802

     

 0 0 Minoritetens andel -98 -33

 8 713 6 022 Majoritetens andel 6 321 835

     

   Overføringer  

 8 713 6 022 Avsatt til annen egenkapital 6 321 835

 8 713 6 022 Sum disponert 6 321 835

 Morselskap Konsern

RESULTATREGNSKAP 2019
(alle tall i tusen kroner)
Morselskap/konsern Geno SA

Tabell 3. Kunstig sædoverføring 2018/2019

Fylke NRF
Antall 1.
gangsins.

Andre 
mjølkeraser 
Antall 1.gangsins.

Kjøttfe       
Antall 1.
gangsins.

Antall 1.
gangsins.

% i 
forhold 
til 2018

Østfold 5 037 416 327 5 780 -3,2

Akershus/Oslo 4 730 248 874 5 852 -3,2

Hedmark 15 313 780 2 849 18 942 -0,7

Oppland 28 123 1 302 2 837 32 262 -2,3

Buskerud 5 204 332 912 6 448 -0,8

Vestfold 2 934 43 454 3 431 -1,6

Telemark 2 178 261 563 3 002 -2,8

Aust-Agder 1 871 59 130 2 060 14,5

Vest-Agder 5 097 332 598 6 027 -1,6

Rogaland 32 234 4 278 3 054 39 566 -4,5

Hordaland 12 368 717 596 13 681 -2,9

Sogn og Fjordane 18 584 680 1 061 20 325 -3,0

Møre og Romsdal 23 249 1 180 1 313 25 742 -8,4

Trøndelag 55 432 3 007 3 954 62 393 -0,8

Nordland 18 150 434 1 104 19 688 -1,2

Troms 5 176 251 251 5 678 0,1

Finnmark 3 005 184 60 3 249 -1,8

Sum landet 238 685 14 504 20 937 274 126 -2,6
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REPORTASJE

Med 400 svært engasjerte deltakere og et fagprogram med høyt nivå, 
var rammene lagt for en vellykket økokongress på Hellerud utenfor Oslo.

Kongressen ble fulltegnet, 
og det var ventelister av 
folk som gjerne ville vært 

med. Stemningen og deltaker-
antallet kan indikere at økologisk 
matproduksjon er i siget. Både 
bondelagsleder Lars Petter 
 Bartnes og småbrukarlagsleder 
Kjersti Hoff var skjønt enige om 
at vi må få tilbake nasjonale 
 produksjonsmål for øko-mat. 

Økomat i tråd med 
forbrukernes preferanser
– Økologiske prinsipper for 
 matproduksjon er helt i tråd med 
matforbrukernes preferanser og 
prioriteringer, sa forbrukerforsker 
Annechen Bahr Bugge fra Oslo 
Met Universitet og Forbruks-
forskningsinstituttet SIFO. Øko-
logisk mat oppfattes som ikke å 
være negativt for forbrukernes 
helse, natur, miljø, klima eller 

dyrene. Dette passer veldig bra 
for mange forbrukere som har et 
anstrengt forhold til mat og er 
 veldig opptatt av hvor maten 
kommer fra og hvordan den 
 produseres. Hun avsluttet inn-
legget med å si at den norske 
bonden er trendy. – Det er 
moderne med mat, sa Annechen 
Bahr Bugge og siterte Trygve 
Slagsvold Vedums ord om at det 
aldri  kommer til å gå av moten å 

Rasmus Lang-Ree
rlr@geno.no

Tekst og foto

400 påmeldte og ventelister til den første nasjonale økokongressen i Norge. 

FØRSTE NASJONALE 
 ØKOKONGRESSEN BLE 
EN STOR SUKSESS
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spise mat og at det derfor er lurt 
av et land å produsere mest mulig 
mat til egen befolkning.

Kjedene 
I en paneldebatt med representan-
ter fra de tre matvarekjedene – 
Rema 1000, Coop og Norgesgrup-
pen – ga de uttrykk for tro på vekst 
for økomat, men at det vil bli en 
forsiktig vekst og ingen eksplosjon 
i salget. Mange av  deltakerne på 
kongressen syntes nok kjedene 
var vel defensive i sitt syn på øko-
matens framtid, og det ble advart 
mot at vi kommer i en situasjon 
der det må importeres økologisk 
mat for å tilfredsstille etterspørse-
len i det norske  markedet.

Rørosmeieriet har suksess
Meieribestyrer for Rørosmeieriet, 
Trond Vilhelm Lund, kunne fortelle 

om sterk vekst i salget av øko-
melk-produkter. I 2019 foredlet 
Rørosmeieriet 14 millioner liter 
melk. I 2020 sier prognosen at 
volumet vil øke til 16 millioner og i 
2021 18 millioner liter. Meieriet 
ønsker mer melk fra Rørosregio-
nen. Årlig avsettes derfor 40 
 prosent av utbyttet til et  økofond 
som skal stimulere til omlegging 
til økomelkproduksjon. Fondet 
betaler en merpris på 25 øre for 
melka i karensperioden og kr 300 
pr. dekar i støtte til nydyrking for 
økologisk produksjon. Meieribe-
styreren mente at vi er på grensen 
til å ha nok produksjon av 
økomelk i Norge. Han advarte 
kongressdeltakerne mot en ut -
vikling der avstanden i dyrevelferd 
mellom økologisk og konvensjo-
nell produksjon blir for liten. 

Jordhelsa er det sentrale
Fagprogrammet ga god plass til 
kunnskap om det som skjer under 
bakken. Livet under jordskorpa er 
for økologene en svært viktig for-
utsetning for bærekraftig produk-
sjon. Økologisk drift blir av mange 
tillagt en spydspissfunksjon i 
landbruket, og vektleggingen av 
jordhelse er noe de som driver 
konvensjonell drift har noe å lære 
av. Oppfordringen fra NLR-råd-
giver Kari Bysveen om å stikke 
både finger og spade i jorda kan 
nok like mye rettes til de som 
 driver konvensjonelt.

Böck plansilo

Gir kvalitetsfôr
Sikker innlegging

    Telefon: 69 12 68 00
www.bbagro.no

• Unngå frossent fôr
• Lite synlig i terrenget
• Gjennomkjøring ved innlegging
• Leveres med Silo-clip og plast

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

IMPORTØR

SE VÅRE NYE  NETTSIDER WWW.FORSENTRALEN.NO

PROFESJONELLE BEITEPUSSERE 
OG KANTKLIPPERE

SPESIALIST I LANDSKAPSPLEIE!

Avrundet og praktisk design gir 
høy kapasitet og driftsikkerhet.

Patentert motstål samt spiralrotor 
som gir konstant oppkutting.

Markedets største sortiment av 
beitepussere & kantklippere.

REFERANSER OVER HELE LANDET

KAMPANJE
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Riktig «fôring og stell» av mikrobene er veien 
til god jordhelse.

HVA ER 
 JORDHELSE?

TEMA: GJØDSEL

Joel Williams driver som uav-
hengig rådgiver på jordhelse 
i Australia. I et engasjerende 

innlegg på Øko2020 fortalte han 
om en verden de fleste av oss har 
begrenset kunnskap om. Vi er 
vant til å fokusere på det vi ser 
over bakken. Men ifølge Williams 
er det livet under bakken som er 
avgjørende for det vi til slutt kan 
høste. Jordhelse blir til i et sam-
spill mellom biologiske, fysiske og 
kjemiske faktorer.

Det er nede i jorda det skjer
Vi er vant til å framstille plante-
vekst som et resultat av en foto-
syntese der plantene utnytter sol-
lyset til å omskape CO2 og vann til 
energi blant annet i form av karbo-
hydrater. Williams mener vi da 
glemmer at det er prosesser nede i 
jorda som er helt avgjørende for 

plantevekst. Planterøttene skiller ut 
karbon (eksudater) som blir til 
næringsstoff for mikroorganismene 
slik at de i neste omgang kan 
vokse og bygge stoffer som plan-
tene trenger. Williams mener det er 
helt sentralt å forstå funksjonen til 
disse roteksudatene som er en 
cocktail av forbindelser (aminosy-
rer, karbohydrater og organiske 
syrer). Forskerne mener plantene 
styrer hvilke mikrober som skal 
aktiveres med disse roteksuda-
tene. Plantene konsumerer mikro-
organismene, og Williams kom-
menterte muntert at dermed er 
ikke plantene vegetarianere! 

Univers av liv
Williams sa det er et univers av liv 
i jorda. Alle organismer er viktige 
og spiller en rolle blant annet for 
karbonbinding i jorda. Karbonfor-

bindelser er mat for plantene. Kar-
bonet kommer fra roteksudater, 
planterester, kompost og gjødsel. 
Sopp og bakterier bryter ned det 
organiske stoffet som tilføres og 
bygger opp karbonkjeder som 
plantene kan nyttiggjøre seg. 
Sopp lagrer mer karbon enn bak-
terier og er mer motstandsdyktig 
mot nedbryting. 

Aggregatene en forutset-
ning for godt jordliv
Aggregatene som dannes i jorda 
(klumper av mineralmateriale og 
organisk materiale) lager porer i 
jorda som er viktig for at vann og 
gass skal komme til. Williams 

Rasmus Lang-Ree
rlr@geno.no

Tekst og foto

Joel Williams fra Australia er ekspert 
på jordhelse og framhever at levende 
røtter er det sentrale for god jordhelse.

Fig. Jordhelsas tre pilarer
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mente denne fysiske beskyttelsen 
som aggregatene gir er en viktig 
faktor for jordhelsa. Han minnet 
også om at det er røttene som 
bygger organisk stoff i jorda og 
ikke skuddene. Mer av skuddene 
blir til CO2. Gjødsel skaper skudd, 
men betyr lite for livet i jorda. Det 
er mikrobene hjelper røttene med 

å bygge organisk stoff, og derfor 
gjelder det å legge mest mulig til 
rette for mikrobene.

Levende røtter det sentrale
Levende røtter er det sentrale for 
produktiv jord. Diversitet i kulturer 
betyr mer rotdiversitet som er 
positivt for jordhelsa. Williams sa 

det hjelper lite med økologisk drift 
hvis det er monokultur. Han mente 
bare litt diversitet – som ei stripe 
blomstereng i kornåkeren – vil 
være positivt og øke avlingene. 
Beiting er også positivt. Det sti-
mulerer til mer mikrobeliv og øker 
karboninnholdet i jorda. 

Beiting gir økt karbonbinding og er positivt for mikrobelivet i jorda. 

      glemmer at det er prosesser nede i jorda som er helt 
avgjørende for plantevekst.
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TOLKNING 
 JORDPRØVER
Jordanalyser er nødvendig i gjødselplanlegging, men det er ingen 
fasit.

TEMA: GJØDSEL

Professor ved NMBU, Tore 
Krogstad, innledet sitt inn-
legget på økokongressen 

med å minne om de offentlige 
kravene om gjødselplan og repre-
sentative jordprøver hvert 4. til 8. 
år. Det er mange næringsstoffer 
som inngår i en jordanalyse, men 
et så viktig stoff som nitrogen er 
ikke med. Fordi jordanalysene har 
sine begrensninger må de ses på 
som et tillegg til andre måter å 
vurdere jorda på.

Er prøvene representative?
Krogstad advarte mot å tillegge 
jordanalysene for mye vekt. For-
holdene på et skifte kan variere 
mye, og ei samleprøve som skal 
dekke 5 til 10 dekar er ikke nød-
vendigvis representativ for det 
arealet. Han illustrerte dette med 
at ei samleprøve på en halv liter 
jord skal representere 1 million kg 
jord (sjikt på 20 cm på et areal på 
5 dekar). Av samleprøven er det 

kun 2–5 gram som analyseres og 
som da skal representere 1 million 
kg jord. Det er derfor svært viktig 
hvordan prøveuttaket er utført, 
fordi dette vil påvirke ana-
lysesvaret. Hvis analysesvaret 

 brukes ukritisk kan en komme 
svært skjevt ut i gjødselplanleg-
gingen.

Bland ikke jordtyper
Det må unngås å blande ulike 
jordtyper og prøver fra øvre sjikt 
med undergrunnsjord i en samle-
prøve. Innholdet av ulike elemen-
ter som pH, organisk materiale, 
fosfor, kalium og aluminium 
endrer seg nedover i jorda. 
 Sammenligning av glødetap fra 
samme sted over tid vil indikere 
om jordprøvene er sammenlign-
bare. Glødetap måler totalt inn-
hold av organisk materiale, men 
sier ikke noe om kvalitet. Ifølge 
Krogstad er glødetapsanalyse 
god for å vurdere jordas buffer-
egenskaper, mens forholdet 
 karbon/nitrogen gir bedre infor-
masjon om kvaliteten på organisk 
materiale. Jordsmonnsdata fra 
 kilden.nibio.no inneholder kart 
med nyttig informasjon om jord-
typer som kan brukes for å plan-
legge hvor jordprøvene bør tas. 
Se artikkel på side 20

Vanskelig å øke innholdet 
av organisk materiale
Ås-professoren viste til at 4 tonn 
blautgjødsel med 6 prosent tørr-
stoff pr. dekar tilfører 2 kg fosfor. 
Over fem år tilføres 20 tonn blaut-
gjødsel, men det vil ikke heve inn-
holdet av organisk materiale med 

Rasmus Lang-Ree
rlr@geno.no

Tekst og foto

Professor ved NMBU Tore Krogstad 
mente de som driver økologisk er mer 
opptatt av å gjødsle jorda, men de 
som driver konvensjonelt i større grad 
gjødsler for ønsket avling.

RÅD OM JORDANALYSER
•  Bruk jordanalysemetoder du kjenner tolkningen av
•  Gir info om jordas næringsstatus på det tidspunktet prøven er tatt
•  Analyser av husdyrgjødsla minst like viktig
•  Vi mangler analyser for mineraliseringspotensialet i jorda og kvali-

teten på organisk materiale
•  Økobønder bør ta jordprøver oftere enn hvert 5. år
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mer enn 0,4 prosent. Han la til at 
hvis vi tar hensyn til en nedbryting 
på ca. 50 prosent vil det bli en 
svært marginal økning i organisk 
stoff etter en slik tilførsel av hus-
dyrgjødsel. Halm pløyd ned i 35 år 
gir ikke mer enn 0,15 prosent 
økning i organisk materiale i jorda. 

Ulike toleranser for pH
De ulike plantene har forskjellige 
toleranser for pH. Krogstad for-
klarte at det ikke er surhetsgra-
den i seg selv som er farlig, men 
 aluminium som gir deformerte 
planterøtter. Mengde løst 
 aluminium øker med synkende 
pH. pH påvirker tilgjengeligheten 
av ulike næringsstoffer, og for 
høy pH gir problem med mikro-
næringsstoffer.

Tore Krogstad understrekte at en 
jordanalyse gir svar på hvor mye 
plantetilgjengelige næringsstoffer 
det er da prøven blir tatt, men sier 
lite om jordas evne til å frigi 
 organisk materiale og mineraler 
over tid.

Nitrogen vanskelig 
Det er ingen rutineanalyser for 
plantetilgjengelig nitrogen. Når 
utenlandske laboratorier angir 
hvor mye nitrogen jorda kan bidra 
med, mente Krogstad dette var 
tall som ikke var tilpasset norske 
forhold. Han anbefalte ferske 
 analyser av husdyrgjødsla, men 
minte om at spredemåte og vær-
forhold sterkt påvirker nitrogenef-

fekten. Ammoniakk-nitrogen 
utgjør 60 prosent av nitrogenet i 
husdyrgjødsel, og mens virknings-
graden er 90 prosent ved ned-
molding umiddelbart etter spred-

ing, vil effekten være så lav som 
0,156 ved overfaltespredning 
under ugunstige værforhold.

Figur 2. Oversikt plantenæringsstoffer som tas opp fra jorda.  
Kilde: Tore Krogstad

Figur 1. Klasseinndeling av jordanalyser

Oversikt over plantenæringsstoffer som tas opp fra jorda

x

x
x

X Ikke rutinemetode for jord

Element Kjemisk symbol Vanlig 
opptaksform

Relativt innhold 
i plantene i 
forhold til N

Nitrogen N NH4
+, NO3

- 100

Fosfor P H2PO4
-, HPO4

2- 14

Kalium K K+ 70

Svovel S SO4
2- (S2O3

2-) 7

Magnesium Mg Mg2+ 14

Kalsium Ca Ca2+ 36

Jern Fe Fe2+, Fe3+-chelat 0,8

Mangan Mn Mn2+ 0,4

Bor B B(OH)3, B(OH)4
- 0,15

Klor Cl Cl- 0,8

Molybden Mo MoO4
2-, (HMoO4

-) 0,0007

Sink Zn Zn2+ 0,14

Kopper Cu Cu2+ 0,05

Nikkel Ni Ni2+ 0,0008

Kobolt Co Co2+

M
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Jordanalyser for næringsstoffer

Standard jordanalyser gir en status på plantetilgjengelige næringsstoffer på 
det tidspunkt prøvene tas. De sier lite om jordas evne til å frigi næring fra 
organisk materiale og mineraler over tid. Jordanalysene sier heller ingen ting 
om biologisk aktivitet i jorda som er en svært viktig faktor i økologisk dyrking.

Firmanytt

ONE2FEED 
fikk Gazelleprisen. Det danske firmaet One2Feed som selger fullfôrblandere i Norge fikk prisen som deles 
ut av Dagbladet Børsen til virksomheter med rask vekst som over en fireårig perioden kan vise til konstant 
framgang og som minimum har forboblet omsetningen.
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TEMA: GJØDSEL

PRAKTISK RÅD OM FOR-
BEDRING AV JORDKVALITET
Stikk spade og  
finger i jorda.

Ta med spaden ut på jordet 
og grav og lukt, var bud-
skapet fra NLR-rådgiver 

Kari Bysveen på Øko2020-kon-
gressen. Litt graving er bedre enn 
ingenting. Jorda skal lukte godt 
med et snev av gulrot. Lukter det 
muggent eller rå kjeller er jorda for 
tett. Lukter det kloakk, svovel- 
eller smørsyre er det vått og tett 
og gode betingelser for anaerobe 
bakterier. 

Jordpakking
Jordpakking gir reduserte avlinger 
og Kari Bysveen listet opp disse 
årsaksfaktorene i prioritert rekke-
følge:
• Jordfuktighet
• Antall kjøringer
•  Totalvekt av traktor og maskiner

•  Lufttrykk i dekkene (bruk 
 dekktabeller se terranimo.dk)

• Dekkdimensjon
• Hjulsluring
•  Kjørehastighet (hoppetusse-

effekt gir pakking langt ned i 
jorda)

Kjøring på våt jord er viktigste 
årsak til jordpakking, og da er 
spørsmålet når er jorda lagelig til 
å kjøres på? Kari Bysveens enkle 
råd var å ta en spade og grave 
ned til pløyedjubde, ta opp en 
jordklump og klemme den. 
 Smuldrer det kan du kjøre og hvis 
ikke må du vente.

Jordløsning
For å bøte på jordpakking og hard 
jordskorpe er jordløsning et 
 aktuelt tiltak. Kari Bysveen viste til 
at en i forsøk ikke ser avlingsøk-
ning etter mekanisk jordløsning. 
Hun mente oppskriften for bedre 

jordstruktur er mer allsidig vekst-
skifte. Vi må inn med flere plante-
arter og redusere jordarbeidinga. 
All jordarbeiding knuser aggre-
gatene i jorda og gir hardere såle. 
Biologisk jordløsning der det er 
planterøttene som løsner opp og 
gir en gunstigere jordstruktur 
hadde Bysveen mer tro på en 
mekanisk jordløsning. 

Hold jorda og nærings-
stoffene på jordet
Kari Bysveen var opptatt av å 
stelle godt med jorda slik at vi 
unngår avrenning av både jord og 
næringsstoffer. Eng er generelt 
meget positivt for jordkvaliteten. 
Avslutningsvis: En neve jord inne-
holder 5 000 arter mikrober, flere 
individer enn det er mennesker 
på jorda og mer enn 100 meter 
med sopphyfer. Jordk valitet 
handler om å legge til rette for 
livet i jorda.

Rasmus Lang-Ree
rlr@geno.no

Gode dekk er viktig. Bildet viser hjulspor etter samme traktor. I sporet under traktoren var lufttrykket på 1,6 bar. I sporet til 
venstre var lufttrykket 0,65 bart. Overflata spares, men marktrykket går fortsatt langt ned i bakken. Foto: Kari Bysveen
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CLOG I SVÆRT GOD KVALITET, 
HÆLREM VENDBAR.    
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ALLE 3 PRODUKTENE ER PRODUSERT I EUROPA. 

L & N NORGE AS TILBYR ALT INNEN FOTTØY FOR LANDBRUKET.    

  VVII  GGIIRR  LLEESSEERRNNEE    AAVV  BBUUSSKKAAPP  2200  %%  RRAABBAATTTT  UUTT  AAPPRRIILL  MMÅÅNNEEDD  22002200..  

GJELDER PRODUKTENE AVBILDET. 

BARE OPPGI RABATTKODE: BBUUSSKKAAPP  SÅ UTLØSES RABATTEN I KASSEN. 

WWWWWW..LLIINNDDSSTTRROOMM--NNIILLSSSSOONN..NNOO  
 

Er Er dudu klar  klar 
til våronna?til våronna?

 

 Tlf 51 71 20 20   
www.agromiljo.no

-spesialisten på håndtering  
av flytende husdyrgjødsel!

AM-StripesprederAM-Stripespreder
- Norsk patent og produksjon- Norsk patent og produksjon
- Rustfritt fordelerhus- Rustfritt fordelerhus
- Våtsåing for fornying av eng- Våtsåing for fornying av eng
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På avslutningskonferansen for Grovfôr 2020 i januar oppsummerte 
Petter Klette fra Tine resultatene fra gjennomgangen av grovfôrøko-
nomien på 200 bruk.

GROVFÔRØKONOMI 
PÅ FEM MINUTTER

ØKONOMI

Grovfôret er billigere enn 
kraftfôret
De fleste av de 200 brukene som 
var med på Grovfôr 2020 har 
grovfôrkostnader under 4 kroner. 
Gjennomsnittet ligger på 2,70 kr 
pr. FEm som er betydelig under 
kraftfôrpris. Forskjellen er på 3 kr 
per FEm i grovfôrkostnad mellom 
beste og dårligste bruk. Selv om 
dette er ytterpunktene sier det 
noe om potensialet for sparte 
kostnader for mange, når snittet 
hadde en avling på 240 000 Fem.

Stor variasjon i tidsbruk
Gjennomsnittlig årlig tidsbruk til 
grovfôrdyrking og høsting lå på 600 
timer, mens variasjonen per dekar 
varierte fra i underkant 0,5 time til i 
overkant 2 timer. Timeregistrering er 
viktig for å finne ut hvor en ligger og 
for å sette seg mål.

Avling en lavthengende frukt
Avlingsnivå vil for mange være 
den mest lavthengende frukten å 
plukke for å bedre økonomien i 
grovfôrproduksjonen. Avling slår 
sterkt ut på kostnadene og redu-
serer i tillegg klimagassutslippene. 
I tallmaterialet fra Grovfôr 2020 
virker det som det går en grense 
ved 700 FEm pr. dekar. De som 
ligger over 700 FEm ligger under 
2,5 kroner  pr. FEm i totalkostna-
der. Mer differensiert gjødsling for 

å spare transport og ta høyere 
avlinger på arealene nærmest går-
den kan være aktuell strategi.

Enklere å samarbeide om 
dyrking enn høsting
Det er en lengre tidsvindu for 
 dyrking enn for høsting. Derfor vil 
det være enklere å samarbeide 
med andre om dyrkingen. Vær-
forholdene gjør at det er nødven-
dig med overkapasitet til høsting. 
Både for avling og kvalitet er det 
viktig å ikke la graset ligge for 
lenge, men slå og høste samme 
dag. Selv på Vestlandet klarer de 
beste tørrstoffprosent på over 30. 

Få oversikt
Erfaringen fra Grovfôr 2020 er at 
få har et klart bilde av kostnader 
og potensialet i grovfôrdyrkinga.  
Å få oversikt over status for eget 
bruk er viktig planlegging og for å 
sette inn tiltak der det monner 
mest. Planleggingen av grovfôr-
produksjonen må baseres på 
behovet i besetningen. Møter der 
deltakerne kunne utveksle erfarin-
ger basert på konkrete data 
 fungerte godt som læringsarenaer 
og er noe som bør videreføres. 

Rasmus Lang-Ree
rlr@geno.no

Tekst og foto

Rådgiver i Tine Petter Klette sa med bakgrunn i tallene fra Grovfôr 2020 at hvis de 
80 prosent dårligste brukene ble like gode som de 20 prosent beste ville det bety 
årlig innsparing på 200 millioner kroner.
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Figur 1. Fordeling av kostnader ved dyrking av grovfôr

Figur 2. Høstekostnad pr. ball

Gjennomsnitts-
tall for 200 bruk 
som var med på 
Grovfôr 2020

•  Avling på 550 FEm pr. dekar/
totalt 240 000 FEm

•  585 000 kr i kostnad
•  1,2 timer arbeid pr. dekar
•  82 prosent kjørt til rundballer
•  Ca. 200 000 rundballer
•  Tørrstoffprosent på 29,2
•  0,87 FEm/kg tørrstoff
•  Dyrkekostnad 1,30 kr/FEm
•  Høstekostnad 1,40 kr/FEm
•  Sum kostnad 2,70 kr/FEm

Dette karakteri-
serer bruk med 
høy grovfôr-
kostnader

•  Dårlig kapasitet
•  Lav avling
•  Lav tørrstoffprosent (raking 

effektivt for høyere tørrstoff)
•  Doble gjødsel- og høstelinjer
•  Dyrt utstyr som brukes lite
•  Halv gjødselmengde langs 

 kantene på jordet (bruk av 
 fanespreder)

•  Liten eller ingen bruk av kalk
•  For mye traktorkjøring (dårlig 

planlegging)
•  Gjødsla kjøres langt
•  Åndingstap fordi graset ligger 

for lenge (slåmaskin både 
foran og bak øker kapasiteten)

•  Høstinga utsettes
•  Generelt for dårlig oversikt og 

planlegging
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REPORTASJE

Sinkumanagement, kalvemanagement og grovfôrmanagement gir 
ytelse i Norgestoppen.

GROVFÔRMENGDE 
OG -KVALITET ÅRSAK 
TIL HØG YTELSE

Fjøset er totalt på 700 kva-
dratmeter og rommer totalt 
ca. 100 dyr (16 mjølkekyr, 16 

ammekyr og framfôring av okser). 
Et kompakt oversiktlig fjøs, med 
skinnegående fôrutlegger og mjøl-
kerobot. Randi og Arne har de 

siste 10 årene modernisert og 
bygd på og er godt inne i driftsfa-
sen. Fokus ligger nå på detaljnivå.

Kvalitetsfôr
Arne fremhever at en stabil grov-
fôrrasjon som er lik fra dag til dag 

er det beste for mikrobene i 
vomma. Det tas mange fôrprøver 
for å bestemme kraftfôr og hvilke 
grovfôrkvaliteter som bør kombi-
neres. 2019 ble et tilnærmet 
 normalt fôrår og Arne kontroll-
regner og kommer fram til at jam-
men ble det langt borti 1 000 FEM 
per dekar på et større skifte. Opp-
skrifta er 4 tonn møkk vår og 4 
tonn møkk etter 1. slått. Møkka 
holder tørrstoff ned mot 5 prosent. 
I tillegg gis 55 kg 27-0-0- (4S) 
 fordelt på 35 kg til 1. slått og 20 til 
2. og 3. slått. Leiejorda blir gjødslet 
med fullgjødsel.

Slangespredning og 
stripelegger
Slangespredning med stripe-
legger, breislåing og bruk av 
 ensileringsmiddel som matcher 
tørrstoffnivå er noen av suksess-

Solveig Goplen
solveig.goplen@geno.no

Tekst og foto

Søndre Walhovd DA i Nordre Land kommune i Innlandet
• Randi Solveig Walhovd og Arne Bjørke
• Kvote 2019 på 156 740 liter
• Areal 315 dekar
• 16 årskyr
• 16 ammekyr
• 11 384 kg EKM 
• 28 kg kraftfôr/100 kg mjølk

•  Fôropptak på 88 MJ utenom kraftfôr 
per dag

•  2,9 laktasjoner per ku
• 31 okser slakta
•  694 gram tilvekst – 333 kg på 14,8 

måneder

Aktuell for høg avdrått på mye grovfôr

Søndre Walhovd. Foto: Privat
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faktorene. 1. og 2. slåtten blir det 
ofte bra tørk på, mens 3. slåtten 
kan være mer utfordrende. Tid-
ligere ble det brukt vintersterk 
blanding, men nå viser det seg 
Spire surfôr normal gir større 
avlinger. Selv om gården ligger 
550 meter over havet gir Grind-
stad timotei tre gode avlinger på 
den beste jorda. Enga ligger 
 vanligvis i 4 år og blir etablert uten 
dekkvekst.

Innmarksbeite i fire 
måneder
Mjølkekyrne går på innmarksbeite 
fra 25. mai til 25. september og 
tar trolig opp om lag 50 prosent 
av grovfôret på beite. Sist som-
mer sådde de et areal med rug og 
raigras, men med varierende hell. 
Likevel, de prøver på nytt … 
 Kalver og mindre kviger går på 

innmarksbeite, mens ammeku-
flokken og drektige kviger beiter i 
utmarka.

I fjøset fôres det med to ulike  slåtter 
daglig. Kyrne får kraftfôr kun i robo-
ten. Etter et par år med kraftfôr 
med høg norsk andel gikk de i fjor 
høst tilbake til Drøv Fase 1, da tørr-
stoffnivået i mjølka gikk drastisk 
ned. Arne vil gjerne tilbake til blan-
dingene med mest mulig norsk 
korn. Oksene får fortsatt Alka korn.

Kvalitetsdyr
NRF-kua presterer bra syns Arne. 
Det er bare det at av og til holder 

ikke jurfestene og spenene er 
 plassert feil. Selv om det har vært 
avlet for bedre jur så dukker det 
opp ei og anna ku som ikke funge-
rer så godt. Arne erkjenner at han 
var litt for ivrig på å bruke godok-
sen 11039 Skjelvan. Arne liker å 
sette opp avlsplanen sjøl og han er 
fornøyd med det nye programmet. 
Han GS-tester alle kvigekalver og 
de første GS-testa kyrne har nå 
fått sin andre kalv. Han lar pro-
grammet velge okser, for så å 
velge ut den mest aktuelle. De sel-
ger gjerne noen 1. gangskalvere 
etter kalving. Da får de beholde 
kalven og kunden får ei ku som det 

Randi og Arne trives godt med fjøsstell, men Randi jobber som lærer så det blir ikke så mye tid.

      stabil grovfôrrasjon som er lik fra 
dag til dag er det beste for mikrobene 
i vomma
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er mindre risiko med enn om en 
skulle kjøpt ei drektig kvige. Vinn/
vinn for begge parter. Kjønns-
separert sæd har de og brukt, og 
de første kalvene er nå født.

Arne vil og fremheve friske dyr 
som gjør at de ligger på 2,9 lakta-
sjoner i snitt. Klauvskjæring to 
ganger i året og et skikkelig 
management på sinkyrne er suk-

sessfaktorer. Det legges ned bolus 
to måneder før avsining. Sammen 
med appetittfôring av halm i sin-
tida i tillegg restefôr fra mjølkekua 
og sinkumineraler fungerer det  
veldig bra. Årsutskriftshistorikken 
avslører null behandlinger for 
mjølke feber de siste fem årene.

Jakter ikke nødvendigvis 
etter mer kvote
Randi og Arne liker å være ute i 
skog og mark. Derfor er ammeku 

et godt valg. Økonomien i 
 produksjonen har også vært 
god. Med driftstilskudd og til-
skudd for beiting i utmark er det 
en produksjon som er fin å 
 kombinere med mjølke-
produksjon. Løsdriftsfjøset ble 
bygd i 1987, og med mjølke-
robot plassert der grava var 
 fungerer det godt. Så da de 
skulle bygge i 2011 valgte de å 
bygge på for ammekyr, sinkyr og 
kalver.

REPORTASJE

Figur. Laktasjonskurver. Legg merke til laktasjonskurva for 
førstegangskalverne. Fokus er nok energi til kalvene i mjølkeperioden 
og tett oppfølging av oppdrettet. Kvigene kalver inn på 22–23 måneder.

Kalvingsbinge – her kalven etter 11906 Dalsbygda 
(kjønnsseparert).

Den nye kalveavdelinga for småkalv. Etter en del trøbbel med kalvene falt valget 
på å bygge ei utendørs avdeling.

Mjølkekuavdelinga.

Nybygget med skinnegående forutlegger.
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KLAUSKJÆRINGSBOKS
Mobil klauskjæringsboks i robust design. 
Vekt: 114 kg. Mål: L190 x B130 x H193 cm
Art. nr 90 61 207

KRAFTFORAUTOMAT FOR KALVER
Cosnet Évolutif 750 er en galvanisert forkasse/
kraftforautomat som kan romme 750 liter kraftfor. 
Mål: H135 x L200 x B142 cm. Vekt: 252 kg.
Art. nr 90 56 087

MELKEVARMER, DIGITAL
1.700 W. Digital styrt 
melkevarmer med trinnløs 
regulering og praktisk håndtak. 
Justerbar fra +10 °C 
til +90 °C. IPX7-godkjent.
Art. nr 90 42 567
Førpris 3.495,- (2.796,-)

SE SPESIFIKASJONER 
PÅ www.p-lindberg.no

SE SPESIFIKASJONER 
PÅ www.p-lindberg.no

SE VÅRT STORE UTVALGpå p-lindberg.no19.99500

15.99600
eks mva

9.99500

7.99600
eks mva

Optima Produkter AS 5600 Norheimsund, Tlf. 56 56 46 10

pH 4 er viktig for sunn 
og god bakterieflora,
og er sårhelande ved 
overflatesår.
Optima pH 4 Spenespray og
pH 4 Spenevask kan brukast 
i mjølkerobot.

Les meir på
www.optima-ph.no

God jurhelse
med Optima pH 4 

GLATT SPALTEPLANK??
Vi har spesialutstyr for sklisikring av 
spalteplank og åpne skrapearealer.

Vi tar oppdrag over hele landet!

STRAND MASKIN AS
2648 Sør-Fron. 970 75 405   post@lauvaasen.net

Skreddersy din vogn på www.moi.no

Doff X – Toppmodellen fra MOI AS
Lav vekt, lavt tyngdepunkt og unike kjøreegenskaper

5år
Alltid garanti

Alltidnytt

RX-serien
Fokus på vektfordeling og marktrykk 

Ta gjerne kontakt med EuroPRO sine selgere
www.europro.no    post@europro.no    telefon 51 11 01 24
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Kan vi lære noko av grovfôrdyrking i Sveits?

NYTT OM GRASDYRKING FRÅ 
KONFERANSE I SVEITS, DEL 1

PRODUKSJON 
OG UTNYTTING 
AV GROVFÔRET

FÔR

I juni 2019 vart det halde eit 
internasjonalt møte om gras-
dyrking i Zürich i Sveits. Møtet 

handla om korleis ein kan betre 
både avlingsmengd og -kvalitet 
gjennom planteforedling og meir 
tilpassa driftsmåtar. 

Grasbasert fôrrasjon i 
mjølkeproduksjon - nokre 
nøkkeltal
Sveitsisk landbruk har mange 
 likheitstrekk med Norge. Begge er 
grasland. I Sveits utgjer eng og 
beite om lag 80 prosent av jord-

bruksarealet. Kortvarig eng i 
låglandet utgjer berre 8 prosent 
medan langvarig eng og perma-
nente beite i fjella utgjer 40 og 31 
prosent. Det meste av den lang-
varige enga ligg mellom 400 og  
1 500 meter over havet, medan 
dei permanente beita ligg mellom 
950 og 2 500 m.o.h. 

11 prosent kraftfôr
I opningsforedraget vart det 
 referert resultat frå ei utvals-
gransking, der knapt ein prosent 
av mjølkeproduksjonsbruka var 

med. Bruka vart delt inn i tre 
 regionar; lågland, åslandskap og 
fjellområde. Middels årsyting var  
6 850 kg EKM, som er langt under 
middelet i Norge. Og kraftfôr 
utgjorde berre 11 prosent av totalt 
fôropptak i middel. I låglandet 
utgjorde silomais 18 prosent av 
fôropptaket, medan tilsvarande tal 
i fjellet berre var 3 prosent. Opp-

Lars Nesheim
Tidlegare grovfôr- 

forskar i Nibio
lar-ne@online.no

Tekst og foto

Demonstrasjon av frøblandingar på forskingsstasjon.

Typisk sveitsisk åslandskap.
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taket av friskt gras og av beite var 
vel 25 prosent i låglandet og 35 
prosent i fjellet. Omfanget av 
 høyproduksjon er langt større enn 
i Norge. På gardar som leverer 
mjølk til produksjon av hard ost er 
det ikkje lov å bruke ensilert fôr, 
og på dei gardane utgjorde høy 
45  prosent av opptaket. I middel 
for andre garder var høyforbruket 
om lag 20 prosent.

Strategiar i sveitsisk 
grovfôrproduksjon
Det overordna målet for sveitsisk 
grovfôrproduksjon er å produsere 
grovfôr på ein berekraftig måte 
som tek omsyn til miljø og bio-
logisk mangfald, og som sikrar 
høg del av eige produsert fôr. 
Dette vert ivaretatt gjennom tre 
ulike strategiar. Den første er å 
produsere fôr med god kvalitet på 
alle typar grasmark, som gjer det 

mogleg å fôra storfe med ein 
grasbasert rasjon. Det inneber ein 
intensiv produksjon med tidleg 
hausting, for å sikre god kvalitet 
som kan redusere behovet for 
innkjøpt kraftfôr. Den andre strate-
gien er knytt til kortvarig eng, og 
det gjeld å ta i bruk all tilgjengeleg 
teknologi og kunnskap, og også å 
utnytte høgproduktive plante-
sortar i best moglege frøblandin-
gar. Den tredje strategien går ut 
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på å differensiere driftsopplegget 
etter veksevilkåra, både på gards-
nivå og i ein større regional 
samanheng. Skifta med høgast 
produksjonspotensial må nyttast 
til intensiv produksjon av kvali-
tetsfôr for å oppnå ein grasbasert 
mjølk- og kjøtproduksjon. Intensi-
teten må tilpassast krava til dei 
plante sortane som er best eigna 
på den aktuelle garden, og som 
kan sikre stabile plantesamfunn 
på det store arealet av langvarig 
grasmark. På skifte med lågare 
produksjonspotensial kan drifta 
vere meir ekstensiv for å sikre at 
ein tek vare på biodiversitet.

Fordelar med fleirarts-
blandingar
Det er vist i mange granskingar at 
grasmark som er sådd med fleire 
artar gir høgare avling enn eng 
sådd med berre ein art. Og om ein 
inkluderer belgvekstar i frøblan-
dinga kan avlinga verte opp i mot 
30 prosent høgare, samstundes 
som fôrkvaliteten også vert betre. 
I tillegg kan avlinga vere meir sta-
bil frå år til år, og artsrik eng kan 
også konkurrere betre mot ugras.

Korleis setje saman 
 optimale blandingar
Granskingar både i intensivt og 
ekstensivt drive grasmark tyder 
på at ein oppnår fordelar med å 
blande inn berre nokre få artar 
samanlikna med eng som er sådd 
med berre ein eller to artar. Men 
avlingsauken, og andre fordelar, 
er størst ved å auke artstalet frå 
ein til fire. Ved å inkludere fleire 
artar enn fire vert fordelane stadig 
mindre. Og fordelane vert større 
ved å kombinere artar som er 
ulike med omsyn til rotdjup, evne 
til å fiksere nitrogen, vekstrytme 
og andre eigenskapar enn ved å 
setje saman artar som er veldig 
like. Utfordringa vert difor å 
 komponere blandingar ut i frå 

kunnskap om veksevilkår og drift-
stilhøve og eigenskapar til aktuelle 
artar og sortar.

Det sveitsiske standard-
blandings-systemet
Sidan 1955 har Sveits hatt eit 
 system for standard frøblandingar 
til eng og beite. No er det i alt 46 
blandingar i dette systemet. I frå 
starten er systemet revidert heile 
15 gonger og endringane er 
 mellom anna prega av at grovfôr-
produksjonen i Sveits har vorte 
meir intensiv. Til dømes er delen 
av blandingar med kvitkløver auka 
frå 27 til 48 prosent, og delen med 
fleirårig raigras har auka frå 32 til 
48 prosent i perioden 1955-2017. 
Også talet på artar i blandingane 
har auka særs mykje, frå 27 til 99 
artar i frå 1988 til 2017. Standard-
blandingane har no 80 prosent av 
frømarknaden i Sveits. Og dei tre 
typane blandingar som vert brukt 
mest er: 1) Til eng som skal vare 
to år, med 2-4 artar, 2) Til eng og 
beite med planlagt varigheit på tre 
år med 4-6 artar og 3) Til eng og 
beite som skal liggje lenger enn 3 
år med 4-9 artar. 

Enkel merking
Suksessen til det sveitsiske 
systemet for frøblandingar byggjer 
i følgje forskarar og rådgivarar på 
fire faktorar. Den første er at 
 blandingane skal dekkje eit stort 

spekter av bruksområde, og at 
det skal vere lett ut i frå merking 
av frøsekken å finne rett blanding. 
Merkinga består av tre tal og 
 fargekodar, det første talet gjeld 
varigheit, om enga skal vere kort- 
eller langvarig (fargekode raud = 2 
år, grøn = 3 år, blå = meir enn 3 
år). Det andre talet handlar om 
evne til å tole tørke, og det siste 
talet seier noko om veksevilkåra, 
mellom anna høgde over havet 
(går det an å dyrke fleirårig raigras 
eller ikkje).

Praktisk testing
Den andre suksessfaktoren hand-
lar om at samansetning av bland-
ingane, både med omsyn til val av 
artar og av sortar, må byggje på 
planteforedling, forsking og sorts-
prøving. Den tredje faktoren gjeld 
testing av blandingane i praksis, 
der blandingane vert sådd i striper 
på gardar med ulike driftsopplegg 
og dyrkingsvilkår. Ingen blanding 
vert godkjent utan slik praktisk 
testing. Og til slutt vert suksessen 
sikra ved eit utstrekt samarbeid 
mellom foredling, forsking, 
 så varefirma og rådgivingsteneste. 
For kvar sekk med standard-
blanding vert det betalt ei avgift 
som er med og finansierer ut -
vikling og testing av blandingane.

Testing av spireevne.

Del 2 kommer i neste nummer.
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Det lønner seg ikke å dyrke renbestand – les artikkelen og få forklart 
hvorfor.

Er det noe poeng med arts-
blandinger eller er det bedre 
å satse på en til to arter 

som er produktive? Med dette 
spørsmålet åpna Marit Jørgensen 
fra Nibio sitt innlegg under 
Øko2020 i januar. Dette er også et 
spørsmål jeg som landbruksråd-
giver får fra tid til annen, om det 
ikke vil lønne seg å dyrke for 
eksempel ren timoteieng og 
gjødsle denne optimalt istedenfor 
å så ei blandingseng. Det korte 
svaret er nei, det litt lengre svaret 
på hvorfor svaret blir nei får du 
om du leser videre. 

Robusthet
Mange studier har vist at arts-
blandinger for grovfôrproduksjon 
er mer stabile og produktive enn 
gras eller belgvekst i renbestand. 
Hovedgrunnene til dette er at ei 
artsblanding vil være mer robust 
ovenfor ugunstige og svingende 
klima- og miljøforhold, og blandin-
ger har vist seg å både være mer 
tolerante ovenfor tørke og over-
svømmelser. Dette siden det er 
større sjanse for at en av artene i 
blandinga tåler miljøforandringen. 
Blandinger konkurrerer vanligvis 
bedre mot ugras og gir større 
andel sådde vekster i grovfôret 
enn renbestand. Gras og eng-
belgvekster dyrka i blanding kan 
gi en mer balansert fôrverdi og et 

Elin H. Sikkeland
Rådgiver NLR Trøndelag

elin.sikkeland@nlr.no

Tekst og foto FRØBLANDING ELL ER RENBESTAND?

Forsøksfelt på Kvithamar, Stjørdal. 
Både blandinger og renbestand. 
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bredere høstevindu hvis du har ei 
blanding som er komponert med 
det som mål. 

Identitet eller totalt antall 
arter?
Den biologiske forklaringen på 
dette er delvis det som kalles 
nisjedifferensiering. Det vil si  at 
ulike arter og sorter utnytter for-
skjellige økologiske nisjer i 
enga. Dermed fordeles 
ressursene bedre enn 
når man dyrker arter 
i renbestand der 
alle plantene har 
samme økolo-
giske nisje og 
ressursønsker. 
Det kan også 
komme av fasilite-
ring, det vil si at 
plantene tilretteleg-
ger for hverandre på 
ulike måter ved for 
eksempel å gi ly, eller ved å 
hente inn nitrogen til systemet 
ved symbiose. Marit Jørgensen 
understreka i sitt innlegg at identi-
tet til artene som settes sammen 
antakelig er viktigere enn det 
totale antallet arter i blandingen. 
Så det er ikke gitt at ei blanding 
med 15 arter er bedre enn ei 
blanding med 4 ulike arter som er 
optimalt sammensatt med tanke 
på identitet og egenskaper til 
artene. 

Belgveksteffekt
Logisk nok viser det seg at ved å 
blande inn kløver i blandinger 
som gjødsles svakt kan man få 
en stor avlingseffekt. Resultater 
fra det norske forskningsprosjek-
tet Foreff som avsluttes i disse 

dager støttes opp av en stor 
metaanalyse som nylig er gjen-
nomført. Metaanalysen viste at 
ved lave nitrogenmengder (opp 
til 10 kg N) er gjennomsnittlig 
avlingsøkning mellom 32 og 66 
prosent ved å blande inn belg-
vekst. Ved høyere nitrogen- 
gjødslingsmengder fant man 
også en gjennomsnittlig 
avlingsøkning, men den var ikke 
statistisk sikker. Ved lave gjøds-
lingsmengder vil man kunne 
utnytte kløverens muligheter til å 
fiksere nitrogenet fra lufta optimalt. 
I Foreff fant man også en positiv 
effekt av å blande hvit- og rød-
kløver til grasblanding til slått. 

Avling og ugras
I et stort europeisk prosjekt fordelt 
på 31 forsøkssteder fra sør til 
nord i Europa fant man at gjen-
nomsnittlig avling i blanding var 
høyere enn gjennomsnittsavling 
monokultur i mer enn 97 prosent 
av sammenligningene. Blandin-
gene ga også bedre totalavling 
enn den beste monokulturen i 60 
prosent av tilfellene. Det som 
også er interessant å se er at den 
monokulturen som gjør det best 
ett år ikke behøver å være den 
som gjør det best året etter, og 
dermed kan man si at blandings-
effekten er enda sterkere, siden 
man i halvparten av tilfellene 

FRØBLANDING ELL ER RENBESTAND?

Forsøksruter på Kvithamar, Stjørdal. Kløver i blanding med 
ulike grasarter. 

Rødkløver i blanding med timotei,  engsvingel og raigras. 
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 sammenligna med en annen 
 monokultur enn året før. Dette 
understreker nok en gang blan-
dingenes robusthet. Ugrasmeng-
den holdt seg under 4 prosent 
over tre engår i blandingene, 
mens det i monokultur var en 
gjennomsnittlig økning fra 15 pro-
sent ugras i første engår til over 
det dobbelte i tredje engår. 

Hva slags blanding passer 
hos meg?
Marit Jørgensen presenterte en 
figur (figur 1) som viser gangen i 
hvordan man kan finne eller sette 
sammen den beste blandinga for 
sin gård og sitt bruk. For å finne 
ut hva som passer best hos deg 
må man ta utgangspunkt i dine 
behov, deretter må man se på 
hvilke arter som oppfylle det 
behovet. Om dette blir mange 
arter, så må det gjøres en vurde-
ring av hvilke arter som er de 
 viktigste av disse og hvordan 
disse takler miljøforhold på ste-

det. Til slutt ser man hvor mange 
arter som er nødvendig og da 
 sitter du med ei frøblanding som 
passer til formålet. Er du heldig 
finner du denne blandinga eller 
noe som ligner tilstrekkelig i en 
frøkatalog fra et av frøfirmaene 
våre, ellers må du kjøpe frø og 
blande sjøl. Nå når vi vet at vi må 
regne med å få mer ekstremvær 

både på den tørre og våte sida av 
skalaen, kan det være fornuftig å 
ta en gjennomgang av om du 
 bruker de mest optimale bland-
ingene på dine skifter. Om du 
trenger hjelp til denne vurderinga, 
eller ønsker en sparringpartner, 
kan din lokale NLR-rådgiver hjelpe 
deg.

Hvordan avgjøre hvilke arter skal med til frøblanding

1. Hva er formålet?
• Eng/beite/kombinasjon
• Økologisk/konvensjonelt
• Kort-/langvarig 
• Krav til fôrkvalitet

2. Hvilke arter 
kan oppfylle 
formålet 3. Hvilke arter 

er de viktigste 
av disse

4. Hvilke arter 
takler miljøfor-
holdene på stedet5. Hvor mange 

arter er 
nødvendig

6. Frøblanding som 
passer til formål

Figur. Slik finner du den beste frøblandinga for din gård

Smått til nytte

DIARÉKALVER SLITER
I USA regner en med at 21 prosent av kalvene får diaré i melkefôringsperioden. Forskning ved Sarah 
Morrison viste 27 prosent lavere tilvekst, 5,7 prosent lavere vekt og 27 prosent lavere fôreffektivitet for 
kalver som får diaré sammenlignet med des om ikke får det. Morrison advarer også mot å ta vekk melka 
fra kalver som får diaré. De bør i det minste få en del av melkerasjonen sin og så kan elektrolyttvæske gis 
i tillegg, er rådet. 

Hoard`s Dairyman januar 2020

VALG AV TYPE  MELKESTALL
En artikkel i det danske fagbladet Bovi omtaler ergonomi for melkeren ved ulike typer melkestaller. 
Forskjellen mellom systemene er kuas plassering i forhold til melkeren. En sildebeinstall gir en bedre 
plass å arbeide på enn parallelstall. Men det forutsetter at kyrne står i en vinkel på 30 grader. 50 og 60 
graders vinkel anbefales ikke på grunn av uheldig arbeidsstilling. Fordelen ved parallelstallen er den korte 
avstanden mellom kyrne. Når kyrne står side-by-side kan en sette på to og to spenekopper. I Danmark 
velger flere parallelstall fordi den krever bare 71 cm pr. ku mens sildebeinstallen krever 115. 

Bovi desember 2019
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•  KOMPAKTE PLASTPLATER

Fuktbestandige og næringsmiddelgodkjente plater 
som egner seg godt til bruk i driftsbygninger, 
melkerom, slakteri, meieri, garasjer, lager o.l. 

• Leveres i flere ulike farger
• Norskprodusert, med norske råvarer
• Lagervare, rask levering over hele landet
• Slett overflate, enkelt renhold
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975 62 268 / 412 38 340
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TEMA: GJØDSEL

LYSTGASSUTSLIPP FRA 
ENG VARIERER MED  
VÆR OG GJØDSLING
Det er estimert at utslipp av lystgass (N2O) fra engarealene  
utgjør ca. 20 prosent av drivhusgassutslippene knyttet til produksjon 
av melk og storfekjøtt, og variasjonen i totale utslipp mellom 
 gårdsbruk antas å være stor.

Faktorer som påvirker 
utslippsmengden av lyst-
gass fra eng, er jordas 

 oksygenmetning, pH og tempera-
tur, og framfor alt hvor mye nitro-
gen (N) som er tilgjengelig for 
mikroorganismene som utvikler 
lystgassen. Sterkere nitrogen-
gjødsling enn planten tar opp på 
kald, tett, våt og sur jord gir store 
utslipp. Balansert gjødsling og 

god jordkultur er således gode 
forebyggende tiltak.

Balansert gjødsling 
utfordrende
Balansert gjødsling er gjerne 
utfordrende å få til, både fordi 
produksjonsvilkårene og dermed 
nitrogenbehovet til engvekstene 
vil variere mye etter værforhol-
dene, og fordi det er vanskelig å 

forutsi hvor mye nitrogen som 
mobiliseres fra husdyrgjødsel og 
jord. Førsteslåtten er verdifull for 
grovfôrprodusenten siden den kan 
gi store avlinger av høyere kvalitet 
enn det en ofte får i gjenvekstene. 
Det er derfor få som vil ta sjansen 
på å gjødsle svakt om våren uten 
at en er sikker på at det er mulig å 
tilleggsgjødsle dersom det trengs. 
Så langt har en få hjelpemidler og 

Shahid Nadeem 
og 

Anne Kjersti Bakken
anne.kjersti.bakken 

@nibio.no

Begge forskere i Nibio
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Figur 1. Lystgassutslipp på ulike måletidspunkt og værdata på Stjørdal i vekstsesongene 2018 og 2019. Blå 
søyler er nedbør og oransje linje er temperatur. 
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LYSTGASSUTSLIPP FRA 
ENG VARIERER MED  
VÆR OG GJØDSLING et tynt kunnskapsgrunnlag for 

praktisering av delt gjødsling i 
grovfôrdyrkinga. 

Lystgassutslipp om våren 
uunngåelig
Videre kan forebyggingspotensia-
let som ligger i balansert gjødsling 
være begrenset. Selv om en til fører 
akkurat samme mengde nitrogen 
som seinere tas ut i avlinga ved 
høstetidspunktet, vil det alltid være 
en periode like etter  tilføring om 
våren eller etter slått hvor 
grasveksten er for liten til å ta unna 
tilført nitrogen. Dette  gjelder også 
om en gjødsler svært moderat. 
Dermed vil lystgasstap være uunn-
gåelig dersom jord- og værforhold 
ellers legger til rette for det.

Betydning av vær og 
vekstforhold
For å belyse hvor viktig vær og 
vekstforhold er for lystgassutslipp 
straks etter gjødsling i en tidlig 
fase av vårvekst og gjenvekst, 
gjorde vi hyppige målinger i 
 timotei-/engsvingeleng i vekst-
sesongene 2018 og 2019. 

Vi hadde et eksperimentelt opp-
legg der vi gjødsla ulikt og til dels 
sterkere enn det som vi antok var 
grasets behov ved normal avling. 
Nitrogenmengdene (kg/dekar) og 
fordeling mellom vår, etter første- 
og etter andreslått var henholds-
vis 0 (0-0-0), 24 (10-7-7), 28 (12,5-
8,5-7), 30 (13,5-9,5-7) og 32 
(14,5-10,5-7). Forsøksfeltet lå i 
Stjørdal i Trøndelag på siltig mel-
lomleire med et innhold av orga-
nisk karbon på 8 prosent og pH 

på 6,2. Gjødslings- og måletids-
punkt går fram av figur 1, og 
gjødslinga var lik de to åra.

Avlingsresponser og 
nitrogenbalanser
I den spesielt varme og tørre 
vekstsesongen 2018 fikk vi en 
svakt stigende avlingsrespons på 
gjødsling utover det som var 
regna som normalgjødsling på 24 
kg N/dekar (Tabell 1). Nitrogen-
balansen var tydelig positiv alle-

Tabell 1. Totalavling av tørrstoff (TS) og nitrogen (N) (kg/dekar) i sum av tre slåtter i 2018 og 2019.

0 kg N /dekar 24 kg N /dekar 28 kg N /dekar 30 kg N /dekar 32 kg N /dekar

TS N TS N TS N TS N TS N

2018 366 5 947 18 988 20 1045 21 1046 22

2019 377 7 1016 23 1009 24 1042 24 1061 27

Figur 2. Akkumulerte utslipp av lystgass fra eng under ulike 
N-gjødslingsnivå i løpet av vår og sommer i 2018 (83 dager) og i 2019 
(116 dager). 
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Figur 3. Total mengde lettløselig N i jorda under ulike N-gjødslingsnivå til ulike tider etter gjødsling
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TEMA: GJØDSEL

rede ved laveste gjødslingsnivå, 
det vil si at mer N ble tilført enn 
tatt opp i avling. I 2019 var det 
omtrent avlingsmetning og god 
balanse i gjødslinga ved 24 kg N/
dekar.
 
Balansert gjødsling 
fore  bygde i noen grad 
lyst gass utslipp 
Både punktutslipp og det estimerte 
totale lystgassutslippet var betyd-
elig høyere i gjødsla eng enn i 
ugjødsla eng, også der en opp-
nådde omtrent balanse mellom 
 tilført mengde og mengde tatt 
opp i graset (Figur 1 og 2). Som 
forventa, var det like etter ett eller 
flere gjødslingstidspunkt at utslip-
pene ble store. Det var en klar 
sammenheng mellom gjødslings-
mengde og utslipp (Figur 1 og 2), 
og det ble omtrent ei dobling for 
hele måleperioden ved å gå fra 24 
til 32 kg N per dekar. I gjennom-
snitt gikk 0,6 prosent av tilført 
nitrogen tapt som lystgass.

Været bestemte når fritt nitro- 
gen gikk tapt som lystgass
Straks etter vårgjødsling i 2018 
var det høye jordtemperaturer, bra 
med fukt, gode forhold for 
grasvekst og tilsynelatende min-
dre fritt nitrogen i jorda enn etter 

vårgjødsling i 2019 (Figur 1 og 3). 
Likevel var utslippene av lystgass 
vesentlig større enn i den kaldere 
og våtere perioden etter gjødsling 
i 2019 (Figur 1). 

Etter førsteslåtten var det svært 
tørt i jorda i 2018 og lave lyst-
gassutslipp, mens det i til-
svarende periode i 2019 var 
 varmere og fuktigere og vesentlig 
høyere utslipp (Figur 1).

Undersøkelsen hører til i et prosjekt som er 
administrert av Landbruksdirektoratet og 
finansiert av Forskningsmidlene over jord-
bruksavtalen.

Hva påvirker lystgassutslipp fra eng?

•  Kritiske forhold og faser for lystgassutslipp var varme og fuktige periode like etter 
gjødsling, før plantene hadde tatt opp tilført nitrogen.

•  Moderat og balansert gjødsling forebygde bare i noen grad utslipp.
•  Sein gjødsling og/eller delt gjødsling tilpassa grasets opptakskapasitet vil kunne 

være et godt forebyggingstiltak, men er praktisk vanskelig å gjennomføre.
•  Å unngå sterk gjødsling i perioder med høye jordtemperaturer og god tilgang på 

vatn, kunne også være et tiltak, men vil gjerne komme i konflikt med ønsket om å 
sikre god nitrogentilgang når vokseforholdene ellers er gode.

•  Målingene i denne undersøkelsen gir ingen grunn til å si at den offisielle bereg-
ningsmåten for lystgassutslipp med 1 prosent av tilført nitrogen, bør justeres opp. 
Samtidig hadde vi ingen målinger fra høst og vinter, og heller ikke med risikofakto-
ren kløver i enga.

Måling av lystgass i eng. Foto: Anne Kjersti Bakken

Nå er det gode introduksjonstilbud på gjødselutstyr på Pichon.

KLAR FOR GJØDSELSESONGEN?

Finn din nærmeste forhandler på norwegianagro.no

Alle priser eks.mva, frakt og klargjøring. Avbildet utstyr kan avvike fra tilbudsmodellene. Forbehold om trykkfeil.

Norwegian Agro skal gi norske bønder hverdagsgevinster i form av smartere teknologi og rykende 
fersk kunnskap. Vår anerkjente danske leverandør Samson kjøpte i � or den franske produsenten Pichon, 
og dermed får landets Norwegian Agro-forhandlere et enda bredere utvalg av utstyr for gjødselhåndtering.

Pichon 8100L

298 800,–
8 133 liter lastevolum,

9 000 l/min vakuumpumpe,
sidefyller og 

620/75R26 dekk

Pichon  tankvogner
■ Enaksla tankvogn skreddersydd for norske forhold
■  Helgalvanisert tank for lang levetid
■  Overfyllingssikring er standard
■  Hydraulisk giljotinluke bak
■  10 bolts nav og hydrauliske bremser
■  Fjæret drag og kraftoverføringsaksel med vidvinkel

Pichon  
tørrgjødselspreder
■ Galvanisert ramme og påbygg, alle bolter i rustfritt stål
■  Hydrauliske bremser og bunnkjede i marinekvalitet
■  Manuelt regulerbart bunnkjedehastighet
■  Hydraulisk justering av doseringsdør bak
■  Ekstra påbygger-karmer i tre for enkel utskiftning

Pichon M850

336 500,–
8 m3 lastekapasitet, 

påbygg i tre, hydraulisk 
giljotindør bak og Alliance 

23.1x26 dekk, Pichon B-Mix 50 og B-Mix 65
■ Helgalvanisert ramme for lang levetid
■ Passer til henholdsvis 2,5-3,0 meter (B-Mix 50) 

og 4,0 meter (B-Mix 65) gjødselkumdybde
■ Hydraulisk løft/senk og kraftoverføringsaksel med brytebolt

Introduksjonstilbud Pichon B-Mix 50 52 000,–
Introduksjonstilbud Pichon B-Mix 65 74 700,–

Pichon 6050L

235 300,–
6 032 liter lastevolum,

6 500 l/min vakuumpumpe,
sidefyller og 

21,3R24 dekk

Fem års garanti 

på ramme og tank!
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Produktutviklingsteamet i Mimiro ønsker å forstå bondens arbeids-
hverdag for å lage tjenester bonden faktisk trenger. Dette krever 
involvering av produsenter fra start til slutt i utviklingsløpet. 

FOKUS PÅ EN ENKLERE 
ARBEIDSHVERDAG FOR 
BONDEN

FORSKJELLIG

I Ås sentrum finner vi en ivrig 
gjeng på drøyt 25 personer 
som utgjør teknologiselskapet 

Mimiro. De jobber med å lage 
nyttige applikasjoner til land-
bruket og bonden. Med tegning, 
koding og Post It-lapper har de 
en tilnærming til produktutvikling 
som setter brukeren i sentrum. 
For å forstå bondens hverdag er 
Mimiro-teamet ofte ute på 
gårdsbesøk og lærer hvordan 
forskjellige gårder driver sin 
 produksjon.

Viktig å forstå hvor skoen 
trykker
– Vi opplever at det er mange 
måter å løse arbeidshverdagen på 
og at alle har sin egen rutine og 
sine innarbeidede systemer, for-
teller André Myrseth, produkteier i 
Mimiro. – Det er viktig for oss å 
forstå hva som fungerer bra i dag, 
og hvor det eventuelt stopper opp 
– hvor skoen trykker om du vil. 
Fra dette kan vi lære hvilke områ-
der vi kan gi støtte på. 

Arbeidsmetoden gjør at bøndene 
har stor påvirkningskraft på hva 
slags funksjonalitet Mimiro prio-
riterer å legge inn i Eana. 
Utviklingsteamet i Mimiro lærer 
gjennom dialog med brukere 
hvilken funksjonalitet de bør 
fokusere på fremover. Når priori-

teringene er gjort, starter idéar-
beidet hvor teamet forsøker å 
finne gode løsninger på utfor-
dringene de har identifisert.
— Vi har gjerne med oss produ-
senter i idéarbeidet fra starten av. 
Vi er opptatt av å få deres tilbake-
meldinger. Det er tross alt produ-
senten som skal bruke Eana til 
slutt, sier André Myrseth.

Derfor har Mimiro-teamet tett 
 dialog med produsenter gjennom 
hele utviklingsløpet, fra identifise-
ring av forbedringsområder til løs-
ningen er i bruk ute hos bonden. 

Registrering av melk og 
kraftfôr
Denne fremgangsmåten, hvor 
Mimiro søker å forstå og involvere 

Malin Dahl
Konseptutvikler i Mimiro

malin.dahl@mimiro.no

André Myrseth i Mimiro sier de er opptatt av å få tilbakemeldinger fra 
produsentene på Eana Ku. Foto: Mimiro

P106682 Buskap 2-20.indd   92P106682 Buskap 2-20.indd   92 25.02.2020   08:5425.02.2020   08:54



93BUSKAP 2-2020

produsenter i utviklingsløpet, lig-
ger til grunn for lanseringen av ny 
registreringsløsning for melk og 
kraftfôr. Løsningen er tilpasset 
mobiltelefonen og er utviklet for at 
bonden skal kunne gjøre registre-
ringen underveis i melkeveiingen. 

Mimiro har fått en del innspill 
gjennom tilbakemeldingsskjemaet 
i Eana Ku-appen på at registrering 
av veiing er nyttig å kunne gjøre 
på mobilen. Gjennom fjøsbesøk 
har teamet opplevd at det fort blir 
mange lapper og ark å holde styr 
på når man driver med veiinger, 
og først skal notere ned kvelds-
melk for alle kyrne og så morgen-
melken dagen etter. 

Mimiro lanserte funksjonalitet for 
å registrere melk og kraftfôr gjen-
nom mobilappen Eana Ku og fra 
eana.no før jul. Fremfor at bonden 
må notere veiinger på ark, regne 
sammen og føre inn i datasys-
temet, har Mimiro designet regis-
treringsløsningen slik arbeids-
prosessen er i fjøset. Registre-
ringsløsningen har derfor et felt 
for kveldsmelk og et for morgen-
melk per dyr, og produsenten kan 
registrere direkte i appen under 
kveldsmelkingen, og så fullføre 
registreringen morgenen etter. 
Målet er å gjøre det enklere for 
bonden å gjennomføre registre-

ring av veiinger der og da, samt 
redusere behovet for å holde styr 
på håndskrevne lapper.

God hjelp fra beta-brukere
Melk- og kraftfôrregistreringen er 
fram til lansering testet av utvalgte 
produsenter og Tines medlems-
senter.
– Vi har en gjeng med beta-bru-
kere som hjelper oss å teste ny 
funksjonalitet før vi lanserer den til 
alle. Beta-brukerne er veldig 
 nyttige for oss. De kommer med 
gode innspill og hjelper oss å luke 
ut eventuelle feil og mangler tidlig. 
De er gull verdt, forteller André.

Mimiro ønsker også innspill etter 
lansering, og forteller at de vurde-
rer alle innspill som kommer gjen-
nom tilbakemeldingsskjemaet, 
brukerstøtte og andre kanaler. 
Innspillene brukes til å prioritere 
hva som skal gjøren videre av for-
bedringer og ny funksjonalitet i 
Eana. 

Hvis det er flere som kunne tenke 
seg å være med å teste ny funk-
sjonalitet i Eana, er det bare å ta 
kontakt med Mimiro. Det er også 
viktig at alle som har innspill til 
Eana Ku sender inn tilbakemeldin-
gene sine. Mimiro er glade for all 
hjelp vi kan få fra dem som virke-
lig kjenner tjenesten. 

MIMIRO
•  Mimiro er et norsk, uavhengig teknologiselskap etablert av Tine 

SA og Felleskjøpet Agri 
•  Mimiro skal utvikle digitale løsninger for en mer effektiv og 

miljøvennlig matproduksjon
•  Selskapet vant Landbrukets innovasjonspris i 2019
•  I juni 2019 lanserte Mimiro tjenesten Eana Ku som gir 

kumelkprodusenter beslutningsstøtte i hverdagen gjennom både 
app og nettsider

•  Selskapet holder til i Ås sentrum og ledes av Christian Schøyen

FAKTA Smått til nytte

EU-KOMMISJONENS 
PROGNOSER FOR 
LANDBRUKET
I rapporten EU Agricultural Outlook for 
markets and income 2019–2030 kommer 
Kommisjonen med side prognoser for de 
ulike landbrukssektorene.
-  Matvaremarkedet i EU er drevet av sosiale 

krav til helse, miljø, klima og dyrevelferd
-  Etterspørselen etter økologisk mat vil øke 

(utfordringer knyttet il omlegging og 
etterspørsel etter andre miljøvennlige 
alternativer kan bremse veksten)

-  Veksten i produksjonen av vegetabilsk 
protein vil fortsette å øke (økte 
etterspørsel etter planteprotein og lokalt 
produsert protein både til fôr og konsum)

-  Mjølkeytelsen vil fortsette å stige og 
redusere antall melkekyr

- Nedgangen i drikkemelk vil fortsette
- Økt etterspørsel etter ost og smør
-  Kjøttforbruket vil synke med 1,1 kg pr. 

capita i 2020
-  Nedgangen i spesialisert storfekjøtt-

produksjon vil fortsette

EU-kommisjonen: EU Agricultural Outlook for 
markets and income 2019

ARLA VIL IKKE HA 
ØKOMELK FRA 
 BÅSFJØS
Meieriselskapet Arla har bestemt seg for å 
slutte å ta imot melk fra svenske 
øko- produsenter med båsfjøs. Arla har gitt 
økoprodusentene fem års frist for tilpassing 
til løsdriftskrav. Hensynet til at mange 
forbrukere mener løsdrift for melkekyrne er 
viktig ligger bak beslutningen, og den vil bli 
utvidet til også å gjelde danske økomelk-
produsenter.

Etologisk lantbruk
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Beitedyra bidrar til karbonlagring i jord gjennom blant annet økt 
aktivitet av sopprot og bakterier samt mangfold av planter som øker 

biomassen over og under jorda.

BEITEMARKA 
- ET UKJENT KARBONLAGER

KLIMA

I Rio de Janeiro i 1992 ble tre 
 viktige konvensjoner vedtatt. 
Den ene var klimakonvensjonen 

som la grunnlag for senere klima-
avtaler, den andre var konvensjo-
nen om biologisk mangfold og 
den tredje var konvensjonen mot 
ørkenspredning. 

Utslippene har ikke gått ned
Klimagassutslippene er nesten 
like store i dag som de var i 1990, 
ifølge Statistisk Sentralbyrå sine 
tabeller. Sannheten er at siden 
1990 har norske klimagassutslipp 
økt med 1,1 prosent fra norsk 
 territorium, samtidig som klima-
gassutslipp fra jordbruket har falt 

med 5,3 prosent. Jordbruket står 
for cirka 8 prosent av de årlige 
 klimagassutslippene. I dette regn-
skapet er ikke «inntektssiden» i 
utslippsregnskapet tatt med, kun 
lagring av karbon i skog. 

Landbruket spiller en viktig rolle i 
karbonkretsløpet. Det er store 
kunnskapshull om potensialet for 
karbonbinding i jord og spesielt i 
hvilken grad karbonbinding kan 
stimuleres av beite, især natur-
beitemark.

Karbon i jord, i nord
Totalt inneholder jord og vegeta-
sjon om lag tre ganger så mye 

karbon som atmosfæren. Det er 
store forskjeller mellom de ulike 
klimasonene i verden når det 
 gjelder karbonlagring i vegetasjon 
og jord. Mesteparten av karbonet 
i vegetasjonen er lagret i skog, 
spesielt i tropisk skog, mens 
 mesteparten av jordkarbonet er 
lagret i nordlige og tempererte 
soner både i grasmark og skog. 
Figur 1 oppsummerer kunnskap 
om jordkarbonlager i vegetasjon 
og jord i ulike deler av verden i 1999.

Grasmark lagrer karbon i 
jordsmonnet
Lagring av karbon i jord er av -
hengig av en rekke forhold. 

Margaret Eide  
Hillestad

Prosjektleder  
AgriAnalyse

margaret.eide.hillestad 
@agrianalyse.no
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 Lagring av karbon skjer i bio-
massen både over og under jorda. 
Jo større  biomasse det er, desto 
mer karbon blir tatt opp og lagret. 
Gras har største delen av sin 
 biomasse under jorda, og i gras-
mark lagres karbonet i jords-
monnet (noe som er lite synlig og 
ofte glemmes).

Det biologiske mangfoldet av 
mikroorganismer i jorda er viktig for 

opptak av klimagasser i naturbeite-
mark. Der det er stort mangfold av 
plantearter, som i natur beitemark, 
er det også høyt  bio logisk mang-
fold i jorda. Mye av dette kan for-
svinne ved tilførsel av gjødsel. 

Beite fører til økt karbon-
lagring
Det er gjort en rekke studier i 
andre land i Europa som tyder på 
at beitebruk fører til økt lagring av 
karbon i beitemark, og at omfat-
tende ekstensivt beite kan være et 
potensielt klimatiltak. Med godt 
gjennomførte beiteregimer kan 
husdyrbruk bidra til lagring av kli-
magasser i jorda, og at karbon 
lagres mye dypere nede i jorda i 
beitemark enn tidligere antatt. 

For å vurdere hvordan resultater 
fra disse studiene kan anvendes 
for norske forhold, er det viktig å 
se nærmere på karbonlagring i 
naturbeitemark og utmarksbeite. 
Det er stort behov for mer kunn-
skap om situasjonen i Norge; et 
land som har mange ulike jord-

typer, som strekker seg over flere 
klimasoner, og hvor 45 prosent av 
arealet kan utnyttes som beite-
mark. Beite på naturbeitemark 
kan både stimulere karbonlagring, 
opprettholde biologisk mangfold, 
bidra til framtidig matsikkerhet, og 
styrke grunnlaget for andre øko-
systemtjenester. 

Albedoeffekt av beiting
Husdyrbruk vil fortsatt være viktig 
framover for å imøtekomme 
økende etterspørsel etter mat-
varer i en tid hvor klimaendringene 
truer matproduksjonen over store 
deler av verden. Naturbeitemark 
vil aldri gå tom for ressurser hvis 
den skjøttes riktig. Sau og storfe 
som beiter i utmarka fra mai til 
september påvirker, oftest posi-
tivt, graset, blomstene, sopprøtter 
og de «metanspisende» bakteri-
ene som lever i jorda. Samtidig 
holder beitedyra landskapet åpent 
slik at solenergien som stråler inn 
også reflekteres ut igjen (albedo-
effekten), spesielt vinterstid med 
snødekke.
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Beitedyra øker det biologiske 
mangfoldet, holder kulturlandskapet 
åpent og bidrar i tillegg til 
karbonlagring i jord gjennom blant 
annet økt aktivitet av sopprot og 
bakterier samt mangfold av planter 
som øker biomassen over og under 
jorda. Foto: Rasmus Lang-Ree

Figur. Jordkarbonlager i vegetasjon og jord i ulike deler av verden i 1999.

      omfattende ekstensivt beite kan 
være et potensielt klimatiltak
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KLIMA

Husdyr nødvendig for 
matforsyningen
Husdyrhold basert på drøvtyg-
gere er særlig effektivt for å 
utnytte ressurser som ellers ikke 
kan  brukes til menneskemat. 
Husdyrbruk er nødvendig for å 
dekke etterspørsel etter matvarer 
og gi mulighet for et allsidig kost-
hold. Utmarksbeite er viktig for å 
opprettholde matforsyningen i 
framtida. Beitemark brukes ofte 
som et samlebegrep for mange 
forskjellige vegetasjonstyper og 
 kulturmarker; fra tilsådd, gjødslet 
kulturbeite til gammelt, tradisjo-
nelt drevet beite, som vi betegner 
naturbeitemark. 

Trekk ikke forhastede 
konklusjoner
Tilpasning av jordbrukets produk-
sjonssystemer til klima- og miljø-
messige variasjoner, og med 
mindre bruk av eksterne innsats-
faktorer, kan være av fundamen-

tal betydning for bærekraftig 
matproduksjon og matsikkerhet i 
Norge. Det er i dag ikke grunn til 
å trekke forhastede konklusjoner 

om klimatiltak som svekker 
drøvtyggernes unike evner til å 
utnytte arealer vi ikke kan dyrke 
menneskemat på. 

I nyttårstalen for inngangen til år 2020, sier Statsminister Erna Sol-
berg at Norge har ført en stadig strengere klimapolitikk siden 
CO2-avgiften ble innført for nesten 30 år siden, men at fremover må 
utslippene reduseres kraftig. Videre sier hun at virkemidlene vi alle-
rede har innført vil kutte utslippene med mer enn 13 prosent, men 
at heller ikke det er nok. Derfor har Norge lovet å kutte utslippene 
med 45 prosent. 

I Nasjonalbudsjettet for 2020 redegjør regjeringen for Norges for-
pliktelser knyttet til FNs bærekraftsmål. FNs bærekraftmål nummer 
15 er å sikre bærekraftige økosystemer og stanse tap av artsmang-
fold. Regjeringen skriver at gjennom bærekraftig skogforvaltning 
jobber de med å redusere klimaendringer og ta vare på biodiversi-
tet. Arealendringer er den største trusselen mot det biologiske 
mangfoldet, dermed også den viktigste årsaken til at arter kommer 
på rødlista. Hele 90 prosent av de truede artene antas å være 
negativt påvirket av arealendringer. Opphør av slått og beite som 
fører til gjengroing, er angitt som påvirkningsfaktor for 29 prosent 
av de truede artene.

Smått til nytte

EN DEL Å HENTE PÅ SLAKTERESULTAT
17 prosent av slakt av NRF kommer i slakteklasse O- eller lavere. Dermed går en glipp av kvalitetstillegg 
for klasse O og bedre som kan utgjøre fra 2,50 til 7,50 kroner. En del produsenter har litt å gå på når det 
gjelder å oppnå gode slakteresultat?

MELKEROBOTDATA KAN SELEKTERE FOR  
TRØBBELFRIE KYR
Ifølge forskning ved Wageningen University & Research i Nederland kan fluktuasjoner i melkeavdrått som 
registreres i roboten brukes til avlsmessig seleksjon av kyr som lettere takler problemer, som er friskere, 
mer robuste og lever lenger. Basert på analyser av melkeavdrått fra 200 000 kyr ble det funnet genetiske 
forskjeller for fluktuerende avdrått. For noen kyr kan avdrått variere fra dag til dag, mens den for andre er 
helt stabil. Forskerne fant at kyr med stabil avdrått ofte scoret bra for jurhelse og stoffskifteproblemer 
som ketose. Siden det ble funnet variasjon vil det være mulig å drive seleksjon for egenskapen stabil 
avdrått.

Feedstuffs.com

Rasmus Lang-Ree
rlr@geno.no
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BUSKAP FOR 50 ÅR SIDEN

Rasmus Lang-Ree
rlr@geno.no

FORSKJELLIG

LAVERE NORSKANDEL ENN I DAG
I Buskap og avdrått nr. 1 i 1970 
kommer Knut Aastveit med noen 
betraktninger av norsk fôrdyrking 
og norskandelen i fôret til kua. Han 
presenterer tall fra jordbrukets 
totalbudsjett for 1968 som viser en 
importandel på 27,6. En andel 
norsk fôr i 1968 på 72,4 prosent er 
lavere enn dagens som er bereg-
net til 82 prosent. Knut Aastveit er 
bekymret for den sterke økningen i 
bruk av importert kraftfôr, og 
mener vi bør tenke over om vår 
egen planteproduksjon er i har-
moni med utviklingen. Han skriver 
at en løsning på den store impor-
ten er en drastisk økning i kornare-
alene, og viser til at hvis hele 
importen skulle erstattes med 
norsk bygg ville det kreve 3 millio-
ner dekar. Videre kommer han inn 
på at selv en slik utvidelse ikke ville 
dekke behovet for protein, men 
mener dette kan løses ved fored-
ling av kornsortene. Han kommer 
også innom dyrking av erter og 
hestebønner (åkerbønner). 

Type fôr Prosent av totalen

Norsk korn, kli og gris av norsk matkorn 14,4

Saftig fôr (poteter, rotvekster, silo med mer) 11,6

Tørket stråfôr 21,2

Beite 21,2

Sildemjøl, fiskemjøl, kjøkkenavfall med mer 4,0

Importert fôr (vesentlig kraftfôr) 27,6

Smått til nytte

KALVEKRAFTFÔR MÅ VÆRE SMAKFULLT
De to kalvespesialistene Sam Leadley og Kazzie Nero skriver i en nyhetsbrev om kalveoppdrett at det er avgjørende at 
kalvekraftfôret er smakfullt slik at kalvene virkelig vil ha det. De var opptatt av fri tilgang til vann til kraftfôret (firedobbelt 
mengde vann i forhold til kraftfôr). De anbefalte å starte bare med en håndfull kraftfôr for å unngå for mye svinn. Minst en 
gang i uka bør gammelt kraftfôr fjernes og dette er spesielt viktig om sommeren. Vanntilførselen bør være nær kraftfôret, 
men tilstrekkelig unna til at kalvene ikke skvetter og søler med vann i kraftfôret.

Hoard`s Dairyman januar 2020

UNIKE EGENSKAPER I DEN NORSKE MELKA?
Et forskerteam ved NMBU skal finne ut om avlsarbeidet på NRF kan ha påvirket innholdet og sammensetningen av ulike stoffer i 
melka. Det er spesielt en studie fra Irland i 2016 som viste høyere innhold av immunkomponenter i melka fra NRF-kyr som er noe 
av bakgrunnen for prosjektet. Hvis NRF-melka inneholder mer stoffer som bidrar til motstandsdyktighet mot infeksjoner enn 
annen melk vil det være et nytt konkurransefortrinn.

www.nmbu.no
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Hvert eneste år skjer det ulykker i forbindelse med røring og tømming 
av gjødselkjellere.

TEMA: GJØDSEL

Røring og tømming av gjød-
selkjellere er en del av vår-
onna. Det er etter hvert 

også vanlig med røring hele året 
for kjøring til mellomlager. Hvert år 
skjer det ulykker i forbindelse med 
dette arbeidet. Hvert år kommer 
det meldinger om dyr som har 
omkommet på grunn av gassfor-
giftning, og det kommer også 
meldinger om nestenulykker. For 
å hindre enda alvorligere ulykker, 
er det viktig å være oppmerksom 

på farene og ta nødvendige for-
holdsregler.

Størst risiko ved røring/
pumping 
De fleste ulykker skjer i forbindel-
ser med røring eller pumping av 
gjødsel, og det er mest kritisk når 
skorpen på gjødsla brytes. Ulykker 
skjer også ved inspeksjon av gjød-
selkjelleren hvor det kan være for 
store konsentrasjoner av gass. Det 
er ikke bare i kjellere med blaut-

gjødsel at gassfaren oppstår. Vi 
har eksempler på at det har skjedd 
ulykker i kjellere med lagring av 
tørr hestemøkk hvor det har vært 
store mengder hydrogensulfid.

Større risiko sommerhalvåret
Det er først og fremst hydrogensul-
fid (H2S) vi tenker på når vi snakker 
om gjødselgass, men også konsen-
trasjoner av ammoniakk, metan og 
karbondioksid kan forekomme i 
gjødselkjelleren. Det er nedbrytning 

Halle Arnes
Fagkoordinator HMS  

Norsk Landbruks- 
rådgiving

halle.arnes@nlr.no

IKKE BARE IDYLL MED BONDENS GULL
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av organisk materiale uten oksygen 
tilstede som forårsaker dannelse av 
hydrogensulfid. Risiko for høye 
konsentrasjoner av gassen øker 
med temperaturen. Derfor er det 
flest ulykker i sommerhalvåret. 
 Steder der gassen kan dannes i til-
legg til gjødselkjeller er pumpekum-
mer, trappegroper, dekkende lagu-
ner, tankspredere og lagertanker.  

Hydrogensulfid en 
hurtigvirkende gift
Hydrogensulfid er en fargeløs gass 
ved romtemperatur. Gassen er tyn-
gre enn luft og har en karakteristisk 
lukt av råtne egg. Allerede ved 100-
150 ppm (parts per million) lammes 

luktesansen slik at man ikke kan 
bruke den som indikator på om det 
finnes helseskadelige nivåer av 
gass. Hydrogensulfid er en hurtig-
virkende gift og ved høye konsen-
trasjoner (over 300-500 ppm) kan 
man besvime og døden kan inntre 
etter en halv time hvis man ikke får 
frisk luft. Langvarig eksponering av 
gassen kan medføre skader på 
nervesystemet. Symptomer: irrita-
sjon i slimhinner, luftveier og øyne i 
tillegg til trøtthet og hodepine. 
Hydrogensulfid er ekstra skummel 
da man kan følge seg frisk rett etter 
eksponering, og noen timer etterpå 
kan man få lungeødem. Det er 
eksempler der personer har blitt 
sendt hjem fra lege for deretter å bli 
alvorlig syk noen timer senere.

Mangel på oksygen
I en gjødselkjeller er det ikke bare 
giftig gass som er faren, men 
også mangel på oksygen. Vanlig 
åndedrettsvern er derfor ikke til-
strekkelig hvis man må gå ned i 
tanker/rom med fare for gjødsel-
gass. Man må i tillegg alltid ha 
ekstern kilde til lufttilførsel i form 
av vifte eller oksygentank. Man 
bør heller ikke utføre slikt arbeid 
uten tilsyn av andre.

Det finnes ulike typer personbårne 
gassmålere/alarmer som kan gi 
god indikasjon på om det er gass 
tilstede. Man skal ved bruk av 
disse være oppmerksom på at 
konsentrasjonen av gass kan vari-
ere ulike steder i fjøset.

Beredskapsplan
Dersom ulykken likevel skulle inn-
treffe må du vite hva du skal 
gjøre. Det har vært flere eksem-

pler på at hjelpemannskap/red-
ningsfolk blir skadet når de skal 
redde førstemann ved gassulyk-
ker. Redningsarbeid ved ei gjød-
selgassulykke må utføres av hjel-
pemann og redningstau. Gå alltid 
ut ifra at kjelleren er gassfylt eller 
mangler oksygen. Det blir som om 
du må dykke etter en person 
under vann; kan du ikke holde 
pusten lenge nok, vent på profe-
sjonelt redningsmannskap.

IKKE BARE IDYLL MED BONDENS GULL
Hvordan unngå ulykker 
med gjødselgass:

•  Rør aldri i stille eller tungt vær
•  Sørg for skikkelig lufting av husdyrrom. La 

alle vifter gå for fullt, men husk at også alle 
dører og vinduer åpnes

•  Pass på at ventilasjonsanlegget ikke trekker 
gassen fra pumpegropa inn i husdyrrommet

•  Pass på at ingen oppholder seg i fjøset 
under omrøring/tømming

•  Dersom det er mulig bør omrøring unngås 
med dyr i husdyrrommet

•  Gassen er tyngre enn oksygen og mindre 
dyr eller dyr som ligger er derfor mer utsatt 
for gassen

•  Stå ikke i nærheten av påfyllingsåpningen 
på transporttanken under fylling, eller i pum-
pegropa under røring. Hvis tilstrekkelig med 
oksygen, kan maske med grått (B) filter bru-
kes (eller kombifilter).

•  Vær spesielt oppmerksom dersom du bruker 
ny pumpe med økt kapasitet eller har gjort 
andre endringer fra tidligere år. Ny pumpe 
kan ha større kapasitet og faren for at 
 ulykker kan oppstå øker

•  Gå aldri ned i gjødselkjeller eller tankvogn uten 
verneutstyr/friskluftsutstyr eller tilsyn av andre

•  Vurder innkjøp av personbåret gassmåler/
alarm for H2S. Vær oppmerksom på varier-
ende gasskonsentrasjoner i fjøset

Bondens gull er ikke ufarlig og 
særlig under røring eller pumping 
av gjødsel er det risiko for ulykker. 
Foto: Jumpstory
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HELSE

DET LURE MED JURET

JEG HAR FÅTT PÅVIST  
S.AGALACTIAE – HVA GJØR JEG?

På Mastittlaboratoriet har vi i det siste fått flere telefoner fra bekym-
rede produsenter som har fått påvist S.agalactiae i speneprøver eller 
PCR-prøver. 

S.agalactiae-svar blir merket med 
rødt på analyseresultatet og i hel-
seattesten til en besetning. 
Fører påvisning av denne bakte-
rien alltid til store konsekvenser 
for en produsent? Vi spør Tine-ve-
terinær Torunn Rogdo om hvor-
dan hun går fram for å hjelpe en 
produsent som har fått påvist 
S.agalactiae.
Hvorfor blinker røde lamper i 
systemet ved påvisning av S.
agalactiae? 
— Det er fordi det er den mest smitt-
somme mastittbakterien, svarer Tor-
unn Rogdo. — Det er derfor viktig at 
vi reagerer og skaffer oversikt over 
omfanget av smittede jur i besetnin-
gen ved funn av denne. Vi ønsker å 
forhindre at smitten sprer seg.
Hva er det første du gjør når en 
produsent har fått første påvis-
ning og ønsker hjelp?
— Startkartlegging kan foregå på 
flere måter, forklarer Torunn. — 
Noen produsenter har god oversikt 
over jurhelsa: de følger med på 
celletallet via månedlige kukontroll-
prøver, og de sender inn spene-
prøver av kyr som behandles eller 
øker mistenkelig i celletall. I tillegg 
sjekker de kyr som ligger over  
100 000 i geometrisk middel før 
avsining. Hos slike produsenter 
kan vi ha fanget opp første dyret 

med S.agalactiae-infeksjon, og da 
velger vi ofte å følge med på tank-
prøver i en periode etter dette 
dyret er tatt ut eller behandlet. I 
besetninger som ikke har denne 
oversikten er vi mer usikre på om 

vi kun har avdekket toppen av et 
isfjell. Da kan det bli en mer om -
fattende kartlegging for å skaffe 
oversikt. Det er flere måter å gå 
fram på, og hvilket opplegg jeg 
lager avhenger av motivasjonen til 

Liv Sølverød
Laboratorie-bestyrerinde  

Melkelaboratoriene/ 
Tine Mastittlaboratoriet  

i Molde
liv.solverod@tine.no
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JEG HAR FÅTT PÅVIST  
S.AGALACTIAE – HVA GJØR JEG?

produsenten, type drift og beset-
ningsstørrelse.

Hva er vanlige problemer under-
veis i saneringen?
Det er ikke uvanlig å miste motiva-
sjonen. Før jeg går i gang med å 
lage et opplegg for en eventuell 
sanering gjør jeg en kost-nyttevur-
dering, det vil si at jeg går inn på 
hva opplegget kan innebære i form 
av arbeidstid, behandlinger og ana-
lysekostnader. Og hva som er 
scenarioet dersom man lar bakte-
rien spre seg i besetningen. Jeg ser 
også an produsentens motivasjon 
for å gå «all in». Dessverre velger 
mange en mellomløsning, man går 
bare «nesten all in». Det kan bli dyrt 
og arbeidskrevende, og likevel ryk-
ker man tilbake til start etter ett til to 
år. Det er ikke helt uvanlig å 
begynne å slappe litt for mye av litt 

for tidlig. En S.agalactiae-sanering 
krever systematisk arbeid over tid, 
og man må holde trykke oppe en 
stund etter tankcelletallet har nor-
malisert seg. Vi vet bakterien også 
befinner seg i fjøsmiljøet. Derfor er 
hygienetiltak i fjøset ofte avgjørende 
for om vi kommer helt i mål.

Hvordan kan man unngå å få  
S.agalactiae inn?
— Innkjøp av livdyr innebærer 
risiko for å få inn smittsomme syk-
dommer, deriblant S.agalactiae. 
Dersom du må kjøpe dyr, så er det 
viktig å kjøpe dyr fra besetninger 
som har dokumentert god jurhelse. 
Det er mulig å spørre selger-beset-
ning om det er ok at en Tine-vete-
rinær går inn og ser på besetnin-
gen. Vi ser da også på andre 
smittsomme sykdommer, både 
kalve – og klauvsykdommer. Der-
som du ønsker å bruke din egen 
veterinær kan du be selger sende 
over helseattest buskap før du tar 
avgjørelse om kjøp. Den sier mye.

Ellers går det mye på god jur-
helseovervåking. Som oftest vil 
man da reagere og fange opp  
S.agalactiae i en tidlig fase. Noen 
produsenter ønsker ekstra over-
våking ved å sende inn tankprøve 
til PCR-analyse jevnlig, for eksem-
pel to ganger i året, men dette er 
ingen generell anbefaling. 

S.agalactiae er vanskelig å påvise 
ved såkalt «hjemmedyrking» på 
veterinærkontoret. Speneprøver 

bør derfor alltid sendes inn til et 
akkreditert laboratorium som 
 rapporterer resultater direkte til 
din helseoversikt på nettet.

Hva skal til for å lykkes med å 
sanere S.agalactiae i et større 
løsdriftsfjøs?
— Jeg tror det er viktig å gjøre en 
grundig vurdering i starten, men 
samtidig er det utrolig viktig å 
jevnlig stoppe opp og evaluere, 
sier Torunn. — Fører det fram, får 
vi de effektene vi ønsker? Er opp-
legget for arbeidskrevende for 
produsenten, må vi legge det opp 
på en annen måte for at det skal 
bli gjennomført? Bruker vi tid og 
penger der vi får noe igjen? Det er 
viktig at man har en veterinær 
som følger opp og henger på helt 
til du er i mål. 

Må man alltid slakte mange kyr?
— Nei, bakterien responderer 
godt på antibiotika, og noen 
 ganger har man jo funnet første 
kua. Både behandling og utrange-
ring må kanskje til, men dette 
avhenger av omfanget. I en S.
agalactiae-besetning så vurderer 
vi alltid besetningen som helhet 
før vi gjør tiltak på enkeltdyret. 

Dersom produsenten er motivert, 
tror du alle besetninger kan 
 lykkes med å kvitte seg med 
S.agalactiae?
— Jeg vil si ja. Men noen må 
hjelpe til å holde trykket oppe, 
også når det begynner å gå bedre. 

Tine-veterinær Torunn Rogdo (til høyre) er overbevist om at alle besetninger kan 
lykkes med å bli kvitt S. agalactiae, men det krever vilje til å gå «all in». På bildet 
sammen med Eli Sjåstad. Foto: Tine

      hvilket opplegg jeg lager avhenger 
av motivasjonen til produsenten, type 
drift og besetningsstørrelse
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Q-bonden
Redigert av Heidi Stenseng  |  heidi.stenseng@kavli.no

ÅRSRAPPORTER
Årsstatistikken for 2019 er beregnet, og gjennomsnittstallene 
for Storfkjøttkontrollen finner du nå i årsrapportene. Storfe-
kjøttkontrollen har to årsrapporter, en for ammeku og en for 
slaktedyr. Rapportene er nyttige for å oppsummere året og 
sammenligne egne resultater med landsgjennomsnittet. 

Ønsker du nærmere forklaring på hva tallene i rapporten 
betyr? Trykk på Hjelp når du står inne i rapporten. Du sendes 
da over til brukerveiledningen. 

ÅRSOPPGJØR
Når regnskapet for 2019 skal avsluttes trenger regnskapsfø-
reren en del tall og dyrestatus. I Storfekjøttkontrollen finnes 
det en rapport som heter Årsoppgjør. Denne henter frem 
aktuelle tall om ulike dyregrupper ved årets start, endringer 
gjennom året og status ved årets slutt. Den er ideell å sende 
til regnskapsføreren, og du finner den under Rapporter > 
Årsoppgjør.

HUSK Å SØKE OM PRODUKSJONS-
TILSKUDD 15.MARS
Det er snart tid for å søke produksjonstilskudd. Fristen er 
15.mars 2020, med telledato 1.mars 2020.  I Storfekjøttkon-
trollen ligger det en rapport som kan brukes som grunnlag 
ved utfylling av søknaden. Du finner den under Rapporter > 
Produksjonstilskudd. I rapporten fyller du inn telledato og får 
en oversikt som viser antall dyr i de ulike kategoriene pr. 
angitt dato. Tallene i blå skrift kan du klikke på for å få en 
liste over individene som ligger bak tallet. Dette kan være til 
hjelp dersom du mistenker at det er avvik mellom faktisk 
antall og antall i Storfekjøttkontrollen.

ÅRSMELDING 2019
Fristen for å bestille den trykte utgaven av Storfekjøttkontrol-
lens årsmelding var 1.februar. Rakk du ikke å bestille den i 
tide? Send en epost til brukerstotte@animalia.no. Vi sender 
ut så lenge vi har igjen på lager. Årsmeldinga kan også leses 
i sin helhet på Storfekjøttkontrollens nettsider via animalia.no

AVLSVERDIBEREGNING
Neste avlsverdiberegning i 2020 gjennomføres i april. Frist 
for registrering av data som skal være med er innen utgan-
gen av 31. mars. Husk å legge inn alle vekter og kalvinger. 

Storfekjøttkontrollen
Nytt fra

Silje Johnsgard, silje.johnsgard@animalia.no

HØYESTE YTELSE I Q-MEIERIENE 
2019
På grunnlag av årsrapporten i kukontrollen er det satt opp en 
oversikt over besetningene med høyest ytelse i 2019. På topp 
i Q-meieriene finner vi Kari Myhre og Simen Thallaug med 
ytelse på 12 023 kg EKM, etterfulgt av Audna samdrift DA 
med 11 215 kg EKM. Samlet sett var det 62,7 % av medlem-
mene i Gausdal som fikk godkjent årsoppgjør i kukontrollen, 
mens oppslutningen på Jæren havnet på 21,4 %. 

Tabell 1. 10 på topp i Kukontrollen til Q-Meieriene Gausdal 
2019, rangert etter kg EKM:

Produsents 
navn

Årskyr EKM Kg 
mjølk

Fett 
%

Protein 
%

Kr.fôr/ 
100 kg 

Kari Myhre og 
Simen Thallaug

 59,0 12 023 12 440 3,64 3,26 31

Eirik Øye 28,2 9 835 9 522 4,16 3,48 32
Stein Roger Rudi 64,3 9 740 9 296 4,21 3,56 33
Bøloghaugen 
Samdrift v/ 
Kim Berget

 52,6 9 686 9 384 4,12 3,50 32

Sorperoa samdrift 
DA v/ Amund Lo

58,6 9 583 10 000 3,60 3,36 28

John Myklebø 43,6 9 350 8 503 4,31 3,44 28
Karen Therese 
Berget-Larsen

36,2 9 350 8 503  4,52 3,70 30

Anne Britt 
Aanstad

36,4 9 312 8 793 4,42 3,37 41

Bjarte Nes 53,6 9 093 8 836 4,06 3,55 35
Morten Bergslien 32,5 8 995 8 941 3,92 3,49 36

Tabell 2. 10 på topp i HK, til Q-Meieriene Jæren 2019, 
rangert etter EKM:

Produsents 
navn

Årskyr EKM Kg 
mjølk

Fett 
%

Protein 
%

Kr.fôr/ 
100 kg 

Audna 
Samdrift DA

55,0 11 215 10 572 4,36 3,43 25

Årrestad 
samdrift DA

67,6 11 079 10 872 4,01 3,45 29

Runar Odland 43,3 11 074 10 241 4,51 3,45 26
Jarl Magne Skei 97,5 10 900 10 484 4,17 3,43 20
Kenneth Hole 36,8 10 343 9 687 4,38 3,53    32
Erlend Harestad 52,0 10 280 10 177 4,01 3,26 23
Horpestad 
Samdrift DA

 92,9 10 162 9 643 4,27 3,52 27

HRV Samdrift DA 76,4 9 963 9 939 3,93 3,35 26
Foren DA 47,4 9 929 9 661 4,12 3,45 28
Frank Haugland 40,9 9 726 9 226 4,23 3,54 37

REGISTRERINGSFRISTER! 
Husk at kalver skal meldes inn enten i Storfekjøtt-
kontrollen eller i Husdyrregisteret innen 7 dager etter at 
dyret ble merket. Kalver må merkes før de forflyttes, og 
senest 20 dager etter fødsel. Ved kjøp og salg er fristen 
for å rapportere inn forflytningen 7 dager. Det er viktig at 
disse fristene overholdes!

Foto: Solveig Flåten
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FORSKJELLIG

DAGROS
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Redigert av Ann Christin Slettvold
Ann.Christin.Slettvold@tine.noVi i TINE

PLASSERING AV 
 ROBOT OG BIROM I 
MJØLKEKUFJØS

Mjølkerobotfjøs må kunne utviklast, 
med plass til meir husdyrareal bak 
roboten. Biromsavdelinga må ikkje 
stenge for utviklinga. Sinkyr bak robo-
ten gir minst arbeid, gode forhold for 
sinkua og enkel logistikk.

Lausdriftsfjøs til mjølkeku har endra seg 
mykje frå 1990-talet til i dag. Vidare har 
mjølkeroboten endra driftsopplegget i 
fjøset radikalt sidan den kom. I tillegg til 
å stå for sjølve mjølkinga, er den eit rei-
skap til å handtere kuflokken på ein heilt 
annan måte enn før. Og den gjev oss 
mykje kunnskap om både enkeltkua og 
flokken. Dette gjev oss moglegheit til å 
styre buskapen og utvikle drifta på 
spannande sett. Og utviklinga stoppar 
ikkje nå.

Framtidsretta og fleksibelt?
Men kva så med måten me utformar 
sjølve fjøset på? Tenker me framtids-
retta og fleksibelt nok? Vil våre laus-
driftsfjøs kunne nytte roboten og nye 
driftsopplegg på ein god måte – òg om 
10-15 år? Når det blir bygd nytt, tenkjer 
enkelte «Eg skal ikkje bli stor, det er 
ikkje jord eller kvote til det». Me erfarer 
likevel at dei som byggjer nytt kufjøs, 
ofte kjem til å ha behov for å byggje på 
eller å endre fjøset innafor 8-15 år. Ved 
den tid har ein som regel brukt opp den 
ledige kapasiteten i fjøset som vart lagt 
inn på byggetidspunktet.

Det er særleg to moment me ser i nokre 
fjøsløysingar i dag som kan hindre ei 
framtidig utvikling av fjøset: 1) mangel 
på areal bak robot til ulike dyregrupper, 
og 2) plassering av biromsavdelinga.

Les meir på medlem.tine.no/fagprat/
driftsledelse, kor Torfinn Nærland, 
 bygningsrådgjevar i TINE, og Kay Arne 
Aarset, privatpraktiserande veterinær 
delar sine erfaringar.

Ta kontakt med din TINE-rådgjevar for 
nyttige byggråd!

STYRVOLL LANDBRUKSDRIFT DA TILDELES 
SØLVKALVEN 2019 
Vi gratulerer Styrvoll Landbruksdrift DA med prisen som de tildeles på grunn av 
sitt engasjement for dyrehelse, dyrevelferd og tilpasninger for å sikre en god kalve-
helse. Besetningen utmerker seg også med at kalver og ungdyr gjennomgår 
«beitekurs» for at alle dyr skal være vant til skogsbeite når de slippes året etter.

Sølvkalven er en utmerkelse som annethvert år gis til 
personer som spesielt vektlegger god helse og vel-
ferd hos storfe, i en sunn og økonomisk bærekraftig 
storfeproduksjon.

I nominasjonsbegrunnelsen står det blant annet:
«Bøndene i Styrvoll Landbruksdrift DA jobber hver 
dag for at dyra skal ha det bra, vektlegger veldig 
godt stell fra kalven er nyfødt og har kuer og ungdyr 
ute fra mai til oktober. De tilbringer mye tid i fjøset 
for å få rolige og trygge dyr.»

Data i Kukontrollen viser at det er god dyrehelse på gården. For en tid tilbake 
hadde samdriften noen utfordringer knyttet til kalvehelsa, og juryen ønsker å frem-
heve hvor flinke produsentene har vært til å løse dette med flere tiltak, der de 
endret kalveoppstallingen med bruk av kalvehytter og iglo. Ytterligere endringer 
med enda flere binger i gammellåven er planlagt, noe som vil gi kalv og ungdyr 
enda mere plass. Sammen med gode rutiner har dette gitt gode resultater. På 
denne gården er det fokus på dyrevelferd, og de har dyrene ute fra mai til oktober. 
For at alle dyr skal være vant til skogsbeite gjennomgår alle kalver og ungdyr ett 
«beitekurs», dette tyder på fremoverlente drivere.  
Produsentene samarbeider godt og legger vekt på å bygge hverandre opp. Selv 
forteller de om ulike interessefelt, noe som kommer samdriften til gode ved at 
alle deler av produksjonen drives med like stor entusiasme. Veterinæren gir også 
uttrykk for at Styrvoll Landbruksdrift DA har en super besetning, og derfor er en 
verdig vinner av Sølvkalven 2019.

Bedømmelseskomitéen har bestått av:
Torunn Rogdo, Per Sigve Lien og Stine Grønmo Kischel (leder)

Kalver i iglo hos Styrvoll Landbrukdsfrift DA. Fotograf: Stine Grønmo Kirschel, TINE

Anton, Flesjå illustrasjoner
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Separator

Pumper Vanningsvogn

GRØNT MASKIN
med fokus på det grønne

1. Mastek Front trommel 600/800 meter pris fra kr 40.000
2. Mastek 12 Meter med Flowmeter pris fra kr 225.000
Se finn.no for mere informasjon

Kan brukes som fødepumpe, nød pumpe, og 
 entreprenørpumpe for gjødsel og vann.  
Pris fra Kr 6990,- eks mva

OCMIS er en av verdens største 
produsenter av vanningsvogner. 
Vanningsvogner av høy kvalitet til 
konkurransedyktige priser. Se Finn.
no for maskiner vi har på lager for 
levering til 2020-sesongen.

1 2

Vi tilbyr det du trenger for å drive effektivt landbruk

Slangesprederutstyr fra Mastek

Nyhet hos  
Grønt Maskin

Fordeler ved å separere gjødsel. 
Man fjerner fiber og strø og får en mer tyntflytende gjødsel.
Reduserer volumet på lageret med ca 15-30 % og ved 
spredning på eng er det en fordel at fiberdelen i gjødsla er 
fjernet. Bauer separator S300 pris fra kr 120.000,-
Ved separering til Green Bedding krever det en større sepa-
rator Bauer S855 GB. Green Bedding gir fordeler som gratis 
strø og bedre dyrehelse/velferd. Fiberfraksjonen har tørrstoff-
innhold på 30-36 % etter separering når den skal brukes til 
GB. Ta kontakt for en gjødsel prat og et godt tilbud i 2020.

Grønt Maskin AS – Ordfører Utnes vei 19 – 1580 Rygge
Tlf. +47 69 22 53 00 – www.grontmaskin.no

Kontakt landbruksselger:
Jon Eilert Andersrød – Tlf: +47 48 10 48 73 – jea@grontmaskin.no
Sami Mikael Vihervuori – Tlf: +47 90 23 70 06 – sami.vihervuori@grontmaskin.no
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Redigert av 
eva.husaas@geno.noMedlemsinfo

Fjøssystemer vet alt om hvordan fjøs 
bygges og driftes. Derfor har vi blitt 
bonden og alle dyrenes førstevalg.

Se www.fjossystemer.no

Fjøssystemer. Telefon: 61 28 35 00.  
post@fjossystemer.no

Fjøsinnredning/utstyr

Tlf. 51 56 10 80  www.rlteknikk.no
Innendørsmekanisering til  

landbruket, GEA, Skiold og Reime

Postboks 3250, 1402 Ski

T: +47 64 85 85 00 
norge.info@delaval.com

www.delaval.no

ALT DU TRENGER TIL FJØSET

Brunsby Østre – 1735 Varteig
T: 69 12 68 00  n  F: 69 12 68 01

www.bbagro.no

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

Gjødselutstyr

Duun Industrier

7630 Åsen
T: 74 01 59 00
F: 74 01 59 10
www.duun.no

Ole G. & Co AS  
Nord Varhaug

4368 Varhaug
T: 51 79 35 50 

www.jaerbu.no

Maskiner/redskap

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

Er dette ditt marked?   
Buskap nr 7 kommer ut 14.10.19. Bestillingsfrist er 24.09.19

Kontakt Salgsfabrikken AS
> Jernbanevegen 13 > 2260 Kirkenær > Kikki Valby: kikki@salgsfabrikken.no > Mob. 901 19 121

Markedsplass for produkter og  tjenester til  storfebøndene

Husdyrrekvisita

                              Husdyrrekvisita

Kjelleveien 30, 3125 Tønsberg 
T: 33  31 70  00

www.astlandbruk.no

Fôr/fôrbehandling

BESØK OSS PÅ NETT: 
www.felleskjopet.no 

www.fkra.no

Kontakt nærmeste 
 Norgesfôr-bedrift

www.norgesfor.no

Naturlig ernæring for landbruket

 
Tlf: 578 27 100

norge@alltech.com
www.alltech.com/norge

Organisasjon/forening/bistand

Postboks 3250, 1402 Ski

T: +47 64 85 85 00 
norge.info@delaval.com

www.delaval.no

ALT DU TRENGER TIL FJØSET

Mjølkeanlegg

Rådgivning

Grendaservice AS 
Telefon 56 51 09 15

Strangko Tønsberg 
Telefon 33 31 76 54

Jørn Paalgård 
Telefon 901 98 253

Fjøssystemer Midt Norge 
Telefon 72 89 41 00

S T R A N G K O

Telefon avd.Hedmark  62 49 39 80
Telefon avd.Vestfold 91 53 68 99
www.futurehaller.no

Future 
 Rundbuehaller 

Bygg

Fjøssystemer vet alt om hvordan fjøs 
bygges og driftes. Derfor har vi blitt 
bonden og alle dyrenes førstevalg.

Se www.fjossystemer.no

Fjøssystemer. Telefon: 61 28 35 00.  
post@fjossystemer.no

SAC Norge
Filial af A/S  

S.A. Christiansen & Co.
 Hattelandsvegen 98 NO-4350 

Kleppe Norge
Telefon: +47 41 28 22 56

E-mail: no@sacmilking.com

G.K. Røe AS
6680  Halsanaustan

Tlf: 957 81 234
e-mail: post@gkroe.no

www.gkroe.no
Områder: Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre 

og Romsdal, Nord Oppland, Sør-Trøndelag, 
Nord-Trøndelag og Nordland.

Enger Agri Service AS
1866  Båstad
Tlf: 95481368

e-mail: post@eas.as
www.eas.as

Områder: Aust-Agder, Østfold, Vestfold, Oslo, 
Hedmark, Syd Oppland, Buskerud, Telemark 

samt Troms og Finnmark

SAC NORGE 
Aktieselskabet

S.A.Christensen & Co.
DK 6000  Kolding  

tel +45 75 52 36 66  
www.sacmilking.com 

G.K. Røe AS
6680  Halsanaustan

Tlf: 957 81 234
e-mail: post@gkroe.no

www.gkroe.no
Områder: Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og 

Romsdal, Nord Oppland, Sør-Trøndelag, Nord-
Trøndelag og Nordland.

G.K. Røe Jæren AS
Hattelandsveien 98, 4352 Kleppe

Tlf: 952 15 875
e-mail: post@gkroe.no

www.gkroe.no
Områder: Vest-Agder og Rogaland

Enger Agri Service AS
1866  Båstad
Tlf: 95481368

e-mail: post@eas.as
www.eas.as

Områder: Aust-Agder, Østfold, Vestfold, Oslo, 
Hedmark, Syd Oppland, Buskerud, Telemark samt 

Troms og Finnmark

SERVICE-SIDER

Gjerder

Gjeteren AS
Vi fører alt innen elektriske

gjerder og utstyr!

www.gjeteren.no

Tlf: 67 15 42 42

www.tyr.no

Storhamargata 44 • 2317 Hamar
T: 952 90 855

Vi har leveret
til Norge de

seneste 12 år
OfotLab

Analyse av grovfôr, jord,  
planter og korn.
NorFor-analyser.

www.ofotlab.no
post@ofotlab.no

Byggteknisk rådgivning
Komplett utvalg av storfeinnredning

www.klukeagri.no

post@klukeagri.no

Tlf: 41671138/90838577

Kontaktperson i Norge:  
Finn Hognestad, mobil: 91 54 67 65

Helhetlig rådgiving i hele landet
nlr.no - nlr@nlr.no 

T: 90 20 33 17

Alle analyser på ett sted; grovfôr, 

jord, planter og husdyrgjødsel. 

www.eurofins.no

agro@eurofins.no

tlf. 92 23 99 99

NÅR KVALITET TELLER

BIOLOGISK ENSILERING

Servicesiden_2019.indd   77 02.09.2019   08:46

UTSKRIFTS-
FUNKSJON I GENO 
AVLSPLAN
Geno avlsplan har blitt mer 
levende og dynamisk gjennom at 
avlsverdier og indekser beregnes 
på nytt hver 2.–3. uke. Generelt er 
det derfor slik at oksevalg kan 
endre seg, om enn i liten grad, fra 
uke til uke.

Avlsplanen er tilrettelagt slik at det 
skal være enkelt å ta ut ferske 
oksevalg på enkeltdyr på insemi-
nasjonsdagen. Enten via mobil, 
nettbrett eller pc.

Mange foretrekker likevel fremde-
les å skrive ut en komplett plan 
hver gang det kommer nye okser.

Vi har fått mange tilbakemeldinger 
på hva utskriften skal inneholde, 
og vi ser at det er ulike ønsker. 
Det er nå gjort en tilpasning som 
mange har ønsket seg, ved å 
erstatte navnet til kua med øre-
nummer til mor. I tillegg er det 
gjort noen andre «oppussinger» 
som vi håper gir bedre lesbarhet.

Les mer om Geno avlsplan på 
www.geno.no/avlsplan 

GENOS ÅRSMØTE 2020
I år blir det felles årsmøtedato og sted som Norsvin 
og TYR, 30.-31. mars. Vi skal være på Scandic 
Ringsaker, like utenfor Hamar. Vi starter med 
Geno-utvalgsmøter fra kl. 10, før det blir felles 
møtestart kl. 12. Da blir det en fagdel med temaet: 
«Hvordan sikre tilgang til norsk protein til norske 
husdyr, muligheter og begrensninger?»

Etter denne fagdelen starter de separate års-
møtene. Nytt i år er at prisutdelinger skjer i årsmøtet 
og ikke under årsmøtemiddagen. Dette er fordi vi 
skal ha felles årsmøtemiddag med Norsvin og TYR. 
Her blir det god mat, god stemning og dans 
etterpå, så ta med danseskoa!

Dag to blir det kun separate årsmøter, som avslut-
tes til ulike tider. Vårt årsmøte avsluttes kl. 13.30 
med lunsj.

Hvem møter på årsmøtet?
De som får innkalling til årsmøtet er: Styret, års-
møteutsendinger, årsmøtets møteleder og varamø-
teleder, valgkomité, kontrollkomité, samt represen-
tanter fra TYR og Q-meieriene. 
Vara møter ved innkalling, og kan gjerne med fordel 
notere seg datoen.

BLI MED PÅ STORFESKOLE-
KURS – AVL I EGEN BESETNING
Storfeskolen er et kurstilbud innen fruktbarhet og 
avl, som primært er rettet mot melkeprodusenter. 
Det deles inn i fem moduler med ulike temaer.

Storfeskolen modul 5 holdes på Mosjøen VGS  
26.–27. mars 2020. Påmeldingsfrist er 4. mars

Noen av temaene for denne modulen er grunnprin-
sipper i avlsarbeid, avl i egen besetning, framtidens 
muligheter i avlsarbeidet med mer. 
Etter denne modulen skal du kunne:
• Ha mer kunnskap om avlsarbeid.
•  Oppnå ferdigheter for å bli i stand til å ta valg som 

sikrer at besetningen avlsmessig utvikler seg i 
ønsket retning.

Hver modul er et selvstendig kurs, og deltakerne vil 
få kursbevis etter å ha tatt én enkelt modul. En del-
taker som har tatt fire av fem moduler vil få diplom 
og oppnå tittelen Cand. KU™. 

Les mer om storfeskolen og meld deg på her: 
www.geno.no/storfeskolen. 

FORBEDRET 
 METODE FOR AVLS-
VERDIBEREGNING
Genotypede dyr med hull i stam-
tavla har til nå blitt kraftig over-
vurdert for mjølkeegenskapene. 
Dersom det er nære slektninger til 
det genotypede dyret som er 
ukjente (for eksempel mor, far 
eller besteforeldre) har effekten av 
dette vært større enn om det har 
vært fjernere slektninger som er 
ukjente (olde-, tippoldeforeldre). 
Beslekta dyr av disse, som ikke er 
genotypet, har også blitt berørt.

I slutten av januar ble det gjort en 
endring i metode for beregning 
som retter opp denne feilen. En 
del dyr har derfor fått en reduksjon 
i indeksene sin for mjølkeegenska-
pene (spesielt for kg mjølk, kg fett 
og kg protein). Denne reduksjonen 
varierer fra opptil 40 poeng på 
noen svært få dyr til kun en liten 
justering på flere.

Påvirkningen på ulike dyr har 
vært som følger:
•  Omkring 10 000 genotypede dyr 

totalt med enten ukjente for-
eldre, besteforeldre, oldeforeldre 
eller tippoldeforeldre har fått 
redusert mjølkeindeksene sine.

•  Et lite antall genotypede dyr 
med fullstendig stamtavle har 
også fått en større endring (>5 
poeng). Dette er importer med 
lite slektskap til andre dyr i 
NRF-populasjonen (RDM-opp-
rinnelse) eller avkom etter slike.

•  Noen få ikke-genotypede kviger/
kyr har også fått endret mjølkein-
deksene sine betydelig. Dette er 
også dyr som hull i stamtavla si 
(mangler far eller morfar), samti-
dig som de har nære slektninger 
(avkom, barnebarn eller mor) 
som er genotypet. Dette påvirker 
besetninger som har brukt 
gardsokse litt tilbake i tid, men 
som senere har brukt semin og 
genotypet yngre dyr.

Denne endringen hadde lite inn-
virkning på eliteoksene. 

GENO AVSLPLAN 
– INDEKS FOR 
AVKOM
Det er nå utviklet en ny funksjona-
litet i Geno Avlsplan som viser 
indeksene til de potensielle 
avkommene (kombinasjonene) 
som er foreslått i avlsplanen. 

Alle indeksene som ligger inne 
med «Krav til avkom», eller som 
det er satt individvalg på, vises.
Denne funksjonaliteten er nyttig 
for å få oversikt over i hvor stor 
grad det finnes kombinasjoner 
som oppfyller de krav du har satt 
både under «Krav til avkom» og til 
«Individvalg».
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Fjøssystemer vet alt om hvordan fjøs 
bygges og driftes. Derfor har vi blitt 
bonden og alle dyrenes førstevalg.

Se www.fjossystemer.no

Fjøssystemer. Telefon: 61 28 35 00.  
post@fjossystemer.no

Fjøsinnredning/utstyr

Tlf. 51 56 10 80  www.rlteknikk.no
Innendørsmekanisering til  

landbruket, GEA, Skiold og Reime

Postboks 3250, 1402 Ski

T: +47 64 85 85 00 
norge.info@delaval.com

www.delaval.no

ALT DU TRENGER TIL FJØSET

Brunsby Østre – 1735 Varteig
T: 69 12 68 00  n  F: 69 12 68 01

www.bbagro.no

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

Gjødselutstyr

Duun Industrier

7630 Åsen
T: 74 01 59 00
F: 74 01 59 10
www.duun.no

Ole G. & Co AS  
Nord Varhaug

4368 Varhaug
T: 51 79 35 50 

www.jaerbu.no

Maskiner/redskap

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

Er dette ditt marked?   
Buskap nr 7 kommer ut 14.10.19. Bestillingsfrist er 24.09.19

Kontakt Salgsfabrikken AS
> Jernbanevegen 13 > 2260 Kirkenær > Kikki Valby: kikki@salgsfabrikken.no > Mob. 901 19 121

Markedsplass for produkter og  tjenester til  storfebøndene

Husdyrrekvisita

                              Husdyrrekvisita

Kjelleveien 30, 3125 Tønsberg 
T: 33  31 70  00

www.astlandbruk.no

Fôr/fôrbehandling

BESØK OSS PÅ NETT: 
www.felleskjopet.no 

www.fkra.no

Kontakt nærmeste 
 Norgesfôr-bedrift

www.norgesfor.no

Naturlig ernæring for landbruket

 
Tlf: 578 27 100

norge@alltech.com
www.alltech.com/norge

Organisasjon/forening/bistand

Postboks 3250, 1402 Ski

T: +47 64 85 85 00 
norge.info@delaval.com

www.delaval.no

ALT DU TRENGER TIL FJØSET

Mjølkeanlegg

Rådgivning

Grendaservice AS 
Telefon 56 51 09 15

Strangko Tønsberg 
Telefon 33 31 76 54

Jørn Paalgård 
Telefon 901 98 253

Fjøssystemer Midt Norge 
Telefon 72 89 41 00

S T R A N G K O

Telefon avd.Hedmark  62 49 39 80
Telefon avd.Vestfold 91 53 68 99
www.futurehaller.no

Future 
 Rundbuehaller 

Bygg

Fjøssystemer vet alt om hvordan fjøs 
bygges og driftes. Derfor har vi blitt 
bonden og alle dyrenes førstevalg.

Se www.fjossystemer.no

Fjøssystemer. Telefon: 61 28 35 00.  
post@fjossystemer.no

SAC Norge
Filial af A/S  

S.A. Christiansen & Co.
 Hattelandsvegen 98 NO-4350 

Kleppe Norge
Telefon: +47 41 28 22 56

E-mail: no@sacmilking.com

G.K. Røe AS
6680  Halsanaustan

Tlf: 957 81 234
e-mail: post@gkroe.no

www.gkroe.no
Områder: Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre 

og Romsdal, Nord Oppland, Sør-Trøndelag, 
Nord-Trøndelag og Nordland.

Enger Agri Service AS
1866  Båstad
Tlf: 95481368

e-mail: post@eas.as
www.eas.as

Områder: Aust-Agder, Østfold, Vestfold, Oslo, 
Hedmark, Syd Oppland, Buskerud, Telemark 

samt Troms og Finnmark

SAC NORGE 
Aktieselskabet

S.A.Christensen & Co.
DK 6000  Kolding  

tel +45 75 52 36 66  
www.sacmilking.com 

G.K. Røe AS
6680  Halsanaustan

Tlf: 957 81 234
e-mail: post@gkroe.no

www.gkroe.no
Områder: Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og 

Romsdal, Nord Oppland, Sør-Trøndelag, Nord-
Trøndelag og Nordland.

G.K. Røe Jæren AS
Hattelandsveien 98, 4352 Kleppe

Tlf: 952 15 875
e-mail: post@gkroe.no

www.gkroe.no
Områder: Vest-Agder og Rogaland

Enger Agri Service AS
1866  Båstad
Tlf: 95481368

e-mail: post@eas.as
www.eas.as

Områder: Aust-Agder, Østfold, Vestfold, Oslo, 
Hedmark, Syd Oppland, Buskerud, Telemark samt 

Troms og Finnmark

SERVICE-SIDER

Gjerder

Gjeteren AS
Vi fører alt innen elektriske

gjerder og utstyr!

www.gjeteren.no

Tlf: 67 15 42 42

www.tyr.no

Storhamargata 44 • 2317 Hamar
T: 952 90 855

Vi har leveret
til Norge de

seneste 12 år
OfotLab

Analyse av grovfôr, jord,  
planter og korn.
NorFor-analyser.

www.ofotlab.no
post@ofotlab.no

Byggteknisk rådgivning
Komplett utvalg av storfeinnredning

www.klukeagri.no

post@klukeagri.no

Tlf: 41671138/90838577

Kontaktperson i Norge:  
Finn Hognestad, mobil: 91 54 67 65

Helhetlig rådgiving i hele landet
nlr.no - nlr@nlr.no 

T: 90 20 33 17

Alle analyser på ett sted; grovfôr, 

jord, planter og husdyrgjødsel. 

www.eurofins.no

agro@eurofins.no

tlf. 92 23 99 99

NÅR KVALITET TELLER

BIOLOGISK ENSILERING
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DeLaval 
VMS™ V310NYE

Besøk delaval.com eller felleskjopet.no/i-mek  
for mer informasjon om nye DeLaval VMS™ V310.

Nå utfører Christians  
melkesystem  
drektighets- 
kontroll og 
oppdager  
brunst
Hvordan gjør du den beste melkeroboten vi 
noen gang har produsert enda bedre? Du 
legger til muligheten for å oppdage brunst og 
utføre drektighetskontroll automatisk under 
melking. Den heter DeLaval VMS™ V310 – og 
tar robotmelking til det neste nivået. Snakk 
med din lokale i-mek-selger om hvordan den 
kan bli ditt melkesystem.
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