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Alle kalkyler viser at det er svært krevende å få til 
lønnsom ombygging fra bås til løsdrift for beset
ninger på under 30 kyr eller med kvoter under 
250 000 liter. Hvis alle båsfjøsene skulle bygges 
om til løsdrift før 2034 må det bygges over 300 
fjøs i året. Dagens byggetakt ligger på det halve.  

Det hverken departement eller flertallet på Stor
tinget har tatt inn over seg er at investeringskostna
dene pr. kvoteliter blir så mye større for et mindre 
enn et større bruk. Båsfjøsene har i snitt 18 årskyr, 
mens løsdriftsfjøsene har 42. En god del av investe
ringskostnadene i et løsdriftsfjøs varierer lite med 
størrelsen på fjøset. Melkerom, kontor og mekani
sering koster nesten like mye i et lite fjøs. Selv med 
en brukt melkerobot blir kostnaden mye større for 
roboten som melker 150 til 200 tonn i året sammen
lignet med den nye som mjølker det dobbelte.  
Enkel matematikk betyr at når samme kostnad skal 
fordeles på færre liter blir børa tyngre å bære.

Mens det tidligere har vært vanlig å finansiere inves
teringen med utvidelse av produksjonen, ligger det 
ikke til rette for dette for mange av dem som nå vur
derer bygging. Økt arealgrunnlag betyr at gjødsel og 
fôr må kjøres lange veier, noe som hverken er bære
kraftig eller lønnsomt. Melkekvotene er dyre både å 
kjøpe og leie. Verbalt er det politisk støtte for en 
 differensiert bruksstruktur, men i praksis legges det 
press på alle for at de må vokse for å henge med.

Selv om utgangspunktet er vanskelig, og ikke blir 
 lettere med den galopperende prisøkningen på stål, 
trevirke og betong, kan vi ikke gi opp. Bondeopprørets 
forslag om stopp i investeringsstøtte, til kravene om 
endringer i grunnlagstallene for jordbruksforhandling
ene blir oppfylt, får vi håpe var et vådeskudd. Selv om 
investeringspotten er for liten og ventetida for lang, er 
det viktig at de som har fjøsprosjekter som gir lønn
somhet får anledning til å stikke spaden i jorda.

For å få til prosjektet som gir lønnsomhet må vi være 
kreative og tenke litt utenfor boksen. Som Lars Erik 

Ruud, prosjektleder i prosjekt Innlandsfjøset, skriver i 
en artikkel på side 36 må det tenkes annerledes ved 
utbygging i de små og mellomstore besetningene. 
Mye kan gjøres langt enklere for 18 kuer enn for 42 
kyr. Langsiktig planlegging og bortvalg må til hvis det 
virkelig skal monne. Det kan bety enklere bygg, kutt i 
areal som ikke gir inntjening og trinnvis utbygging der 
det å bygge nytt for ungdyr og sinkyr utsettes til 
senere. Enklere mekanisering med brukt melkestall 
framfor ny melkerobot eller bruk av hjulgrabb til utfôr
ing er andre eksempler. 

Andre løsninger kan være å sette bort kvigeopp
drettet, eller selge kalven og kjøper tilbake rekrut
teringsdyr. Grovfôrgrunnlaget kan da benyttes til å 
produsere mer mjølk. Selv om det er litt som å 
banne i kirken vil det for noen også være lønnsomt 
å øke avdråtten og bygge færre båsplasser, selv 
om dette betyr økt bruk av kraftfôr. 

Hvis for mange av de mindre fjøsene faller fra kan det 
få store konsekvenser for norsk melkeproduksjon og 
bosetting i bygdeNorge. Hvis de mindre melke
brukene på Sør og Vestlandet, Midt og NordNorge 
og dalstrøkene på Østlandet faller ut, vil det gå på 
bekostning av melkeproduksjonens betydning som 
en bærebjelke i distriktspolitikken. Da vil det også gå 
på næringas politiske legitimitet løs. Det er matpro
duksjon basert på grasressursene i distriktsNorge 
og ringvirkningene denne produksjonen har for lokal
samfunnet som er grunnlaget for politisk støtte. Dette 
så vi  senest  når grasbaserte produksjoner ble gitt 
unntak i handelsavtalen med Storbritannia.

Nå ble det ikke noen økt pott med investerings
midler i årets jordbruksoppgjør, men kampen om 
økte investeringsmidler må fortsette. Bondelagets 
krav om å heve støtten til 3 millioner og 50 pro
sent av investeringen er helt nødvendig, men det 
må følges opp med mer midler. Håpet nå  ligger i 
et valgresultat i september som gir et  flertall i 
Stortinget for en opptrapping av investeringsmid
lene for å møte løsdriftskravet.

DE MINDRE MÅ MED

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

GS 10 PÅ TOPP
Her følger liste over 10 på topp av genotypa hunndyr, 
basert på avlsverdier publisert 29. mai 2021. 

Cecilie Ødegård Svihus
Avlsforsker i Geno

Cecilie.Odegard@geno.no

Listen inneholder de ti beste 
hunndyrene som er geno typet 
på dette tidspunktet. Avlsverdi

ene blir beregnet hver andre uke, og 
derfor kan lista endre seg ved neste 
beregning fordi det kommer nye 
hunndyr som får genotyperesultater. 

Av de ti på topp har Geno kjøpt åtte 
for embryoproduksjon. Fire av disse 
står fortsatt på Øyer og er for unge 
til å ha begynt produksjon. Fire 
 kviger står på Store Ree, hvor tre 
akkurat har an kommet og klargjøres 
for embryo produksjon. Den siste 

kviga på Store Ree, nummer 9 på 
lista, har produsert embryo som er 
til gjengelig. Kviga heter 80249 
Cherry P og er heterozygot kollet.  

Nr. Opprinnelsesnr. Født Far Morfar Avls verdi Horn-
status

Oppdretter

1 250351901035 10.12.2020 11992 Riste 11284 Skretting 53,22 HH Åker Samdrift DA/ kjøpt av Geno

2 250274200847 16.09.2020 12027 Storflor 11862 Melby 47,51 HH Ruud Brandøy Gard/ 
kjøpt av Geno

3 263661501037 23.10.2020 11998 Steindal 11284 Skretting 47,38 KH Jonas Steinsli/ kjøpt av Geno

4 249088402491 14.12.2020 12028 Kjosavik 11863 Hammeren 47,33 HH Langåker Gård/ kjøpt av Geno

5 250293001650 02.08.2020 12015 Vestbygda 11848 Sundli 47,27 HH Iver Tyldum/ kjøpt av Geno

6 250150200800 27.08.2020 12027 Storflor 11863 Hammeren 47,08 HH Gimmestad og Rygg Samdrift DA

7 202000090591 22.11.2018 11863 Hammeren 11033 Reitan 2 46,97 HH Einar Andersen

8 249048301194 03.09.2020 12027 Storflor 11872 Kolbu 45,89 HH Asbjørn Engvoll/kjøpt av Geno

9 250343200687 15.02.2020 11975 Reinaamo 11209 Korsen 44,81 KH Olav Jogeir Borgen/ 
kjøpt av Geno

10 250274001132 18.10.2020 12035 Sugaren 11878 Kvam 44,77 HH Olstad Mjølk og Kjøtt 
DA/kjøpt av Geno

Smått til nytte

JURBENNELSE PÅVIRKER NESTE GENERASJON
Et prosjekt ved Michigan State University i USA koblet celletallsdata til 16 000 kyr med hvordan døtre som var unnfanget i 
denne laktasjonen gjorde det da de selv begynte å produsere melk. Ikke bare hadde døtre etter kyr med høyt celletall selv 
høyere celletall, men de hadde tendens til å kalve senere og produsere mindre fett både i første og andre laktasjon. Selv 
om det ble korrigert for genetikk, celletall og alder ved første kalving produserte døtre etter kyr med høyt celletall mindre 
fett. Forskerne tror det kan være en epigen effekt. Det vil si at moras jurbetennelse under drektigheten påvirker hvordan 
datterens gener for melkefett blir uttrykt.

Hoard`s Dairyman 25. april 2021



TKS har utviklet og produsert løsninger for Norske bønder i 90 år.
Vi har det største og bredeste utvalget av løsninger innen grovfôr 
og kraftfôrhåndtering.
- Manuell styring eller automatikk?
- Båsfjøs eller løsdrift?
- Stasjonær. hjulgående eller skinnegående?
- Med eller uten kraftfôrtildeling?
- Rundballer, silo eller blokk?
- For melkekyr, ammekyr, sau, geit eller hest?
- Fôring, strøing, transport eller håndtering?
Sammen finner vi den løsningen som passer deg og din situasjon best!

Hos oss får du :
- de beste løsningene 
- det mest komplette utvalget
- de tryggeste aktørene å handle med

Vi produserer 
alt i Norge!

excl. Kuhn FeedMixer

FeedBelt, inntil 100m
for en/tosidig utfôring

K2 EasyFeed
for automatisk utôring

FeedStation
Kraftfôrautomat for sau

K2 Kombikutter
R2 Reservoar
TR Conveyor 600/1000mm
for transport. max 10/18 meter

Processor 3000
for eksaktkutting og blanding
- markedets laveste effektbehov - 11kW
- markedets laveste innlastingshøyde - min 960mm
- mange muligheter
- helt unik maskin med suverene egenskaper
- utviklet av HaRu Systemer AS
- skal nå produseres av TKS

NYHET 
NYHET !!

AGRI

Kontakt
din lokale
selger for 
mer info

Forhandles av :

Fylltømmer
for innlegging og uttak i tårnsilo.

10 maskiner 
10 maskiner 

produseres!
produseres!

”Førstemann til mølla...”

”Førstemann til mølla...”
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AVL

Håvard Melbø Tajet
Leder for avl, forskning og 

utvikling i Geno
havard.melbo.tajet@geno.no

Genetisk framgang for mjølkeproduksjonsegenskapene hos NRF de 
siste 20 årene tilsvarer en økonomisk forbedring på nesten 400 000 
kroner for en besetning med kvote på 200 000 liter.

UTVIKLING I MJØLKE-
PRODUKSJONSEGEN-
SKAPER HOS NRF

NRF har de siste 50 åra hatt 
et bredt avlsmål der man 
har forsøkt å balansere 

vektinga av de ulike egenskapene. 
Produksjonsegenskapene har 
likevel hatt en stor plass i avlsmå
let fordi det har stor betydning for 
totaløkonomien i mjølkeproduk
sjonen. Det er derfor interessant å 
følge utviklinga for disse egenska
pene, både fenotypisk og genetisk.

Pluss over 1 700 kg i 
dagsytelse
De siste 20 åra har 305dagersy
telsen økt med 1 760 kg. I gjen
nomsnitt blir dette 88 kg per år. 
Datagrunnlaget her er 1. til 3. lak
tasjon, som er grunnlaget for avls
verdiberegningene (figur 1). Inklu
deres alle laktasjoner blir gjen
nomsnittsnivået sjølsagt noe 
høgere. Genetisk utvikling er 
beregnet til 1 040 kg, hvilket 
utgjør 52 kg per år. Det betyr at 
det i tillegg til stor avlsframgang, 
har vært en formidabel ytelsesøk
ning på grunn av driftsopplegg. 
Stadig flere bønder som har gått 
over til mjølkerobot og økt fokus 
på grovfôrkvalitet og ernærings
kompetanse er noen årsaksfaktorer. 

Proteinprosenten opp 0,35
Proteinprosenten har fra år 2000 
økt med ca. 0,35 prosentpoeng 

Forbedringen i mjølkeproduksjonsegenskapene for NRF de siste 20 åra har gitt en 
stor forbedringe i produksjonseffektivitet. Foto: Turi Nordengen
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fra 3,25 til nær 3,6 prosent (figur 
2). Avlsframgangen er beregnet til 
0,15 prosentpoeng. Nyere bereg
ninger indikerer at arvbarheten vi 
anvender i avlsverdiberegningene 
er litt lavere enn det de siste 
arvbarhetsestimater indikerer. 
Dette vil undervurdere genetisk 
trend noe. Vi jobber derfor med å 
oppgradere modellene for alle 
produksjonsegenskapene. 

Fettprosenten opp 0,15
Fettprosent er sterkt korrelert 
med proteinprosent, både gene
tisk og fenotypisk. Videre er det 
en sterk ugunstig korrelasjon 
mellom ytelse og tørrstoffpro
sent. Fettprosenten har økt fra å 
ligge mellom 4,15 og 4,20 pro
sent i 2020 til å være mellom 
4,30 og 4,35 prosent nå, altså en 
økning på 0,15 prosentpoeng. 
Her er den genetiske trenden 
beregnet til 0,23 prosentpoeng. 
At den reelle trenden er lavere 
enn den beregnede genetiske 
trenden, kan komme av at den 
miljømessige økninga i mjølke
ytelse, beskrevet over, gir en 
 miljørelatert demper på framgang 
for fettprosent. Videre kan det 
være en svakhet at ikke avls
verdiene for mjølkemengde, fett 
og proteinprosent, regnes simul
tant der genetiske og miljømes
sige korrelasjoner i hensyntas. 

Celletall ned fra 2013
Celletall er strengt talt kanskje 
ikke en produksjonsegenskap, 
men den kommer fra samme 
datakilde som protein og fett
prosent. Det er derfor naturlig å 
analysere den også når vi først 
regner på mjølkemengde, pro
tein og fettprosent. Den feno
typiske utviklingen er presentert i 
figur 4 og viser en ikkelineær 
utvikling fra å ha økt i tidsrommet 
2000 til 2013 for å så å ha hatt en 
veldig fin reduksjon fra 2013 og 
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Figur 1. Fenotypisk utvikling av mjølkeytelse, standardisert til 305 
dagers laktasjon fra kalvingsåret 2000 og fram til og med 2020.

Figur 2. Fenotypisk utvikling av proteinprosent fra kalvingsåret 2000 og 
fram til og med 2020.

Figur 3. Fenotypisk utvikling av fettprosent fra kalvingsåret 2000 og 
fram til og med 2020.

Forbedring Verdi/enhet Økonomisk forbedring

Mjølkemengde, kg 1760  kr 5,66  kr 328 224 

Protein%  0,35  kr 0,09  kr 63 000 

Fett%  0,15  kr 0,05  kr 15 000 

Sum  kr 406 224

Tabell. Sammenligning av økonomien for ytelsesnivået i 2000 og 2020. 
Beregnet for en besetning med 200 000 liter i kvote
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fram til i dag. Av figuren ser vi at 
den genetiske trenden har en 
relativt lik fasong. Det er nærlig
gende å anta at forbedringa i 
 celletall er et resultat av styrkin
gen av celletall i avlsmålet.
 
Større framgang for kg enn 
prosent
I avlsmålet i dag vekter vi mjølk
mengde, protein og fettprosent 
hver for seg, der vi i stor grad 
forsøker å reflektere betalings
modellen for mjølk. Vi må prøve å 
jevne ut markedssvingningene 
fordi avls arbeid er langsiktig. I 
denne prosessen er det viktig å 
ha nært samarbeid med meieri
industrien for å forsøke å progno
sere markeds situasjonene i et ti 
til tjue års  perspektiv. I figur 5 ser 
vi prognosen for hvordan indeks
trend for mjølkeegenskapene vil 
utvikle seg. Sjøl om vektlegginga 
har vært knytta til mjølkemengde 
og protein og fettprosent har 
framgang målt i indeksstan
dardavvik (12 poeng) vært størst 
for kg fett og kg protein. Dette 
mener vi er svært bra, da en 
effektiv produksjon av mjølkefett 
og mjølkeprotein er   viktig både 
for mjølkprodusentenes økonomi 
og bærekraften i næringa.

Forbedring på 390 000 kroner
For å vise hva framgangen for 
disse egenskapene betyr økono
misk kan vi ta utgangspunkt i en 

besetning med kvote på 200 000 
liter. I tabell 1 har vi satt opp en 
sammenligning av økonomien for 
ytelsesnivået i 2000 og i 2020. 

Verdien av ytelsesøkning er 
beregnet ved at man fyller opp 
kvota med færre dyr. Gevinsten 
ligger i hovedsak i lavere «hus
leie»/kg mjølk på grunn av mindre 
driftsbygning og redusert fôrkost
nad gjennom mindre vedlike
holdsbehov. Redusert antall slakt 
på grunn av færre kuer er tatt med 
i denne beregning. For en slik 
besetning har forbedringa i 
 produksjonseffektivitet gitt en 
økonomisk forbedring på omkring 
390 000 kroner.
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Figur 4. Fenotypisk og genetisk utvikling av celletall fra kalvingsåret 
2000 og fram til og med 2020 (fødselsår for genetisk trend).

Figur 5. Indekstrender for kg mjølk, kg protein, kg fett, protein- og 
fettprosent

Smått til nytte

INTERVALLET HAR INGEN BETYDNING
En irsk undersøkelse utført av Teagasc viser at med to ganger daglig melking har tiden 
mellom melkingene ikke betydning for melkeytelsen. Melkeintervaller på 12:12 timer og 
16:8 timer ble sammenlignet. Undersøkelsen viste at melkemengde og melkens innhold 
av fett og protein ikke ble påvirket av lengden på intervallet mellom melkingene.

Mælkeproducenten 2/2021



Sammen for bedre grovfôr og 
økt lønnsomhet

NLR-rådgiveren gir deg rådene du trenger for å produsere bedre og mer 
lønnsomt grovfôr. Vi er nær deg, med kompetansen du trenger for å utnytte 

potensialet i drifta. Som Norges ledende rådgivingsmiljø på grovfôr hjelper vi 
deg med å forbedre produksjonen utfra gårdens forutsetninger. 

Sammen sørger vi for høyere avlinger og riktig fôrkvalitet til en lavere kostnad. 
Vi bistår med systematisk gjennomgang av alle ledd i produksjonen og gir 

forslag til forbedringer.

- Riktig gjødsling
- Riktig slåttetidspunkt
- Effektiv høsting
- Effektiv ensilering

Vi har kunnskapen og verktøykassa – og er alltid i nærheten!

- God artssammensetning i enga
- Håndtering av ugras
- Etablering av en produktiv eng
- Riktig høstelinje

Vi hjelper deg bl.a. med:

nlr.no/vare-tjenester/grovfor
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Cecilie Ødegård Svihus
Avlsforsker i Geno

Cecilie.Odegard@geno.no

Det har blitt bestilt enormt med genotyper av kviger og kyr siden 
oppstarten i 2017, nærmere bestemt 81 339 bestillinger er registrert per 
25. mai 2021. Det gir gjennomsnittlig litt over 20 000 genotyper per år.

FRA GENOTYPA KVIGE 
TIL GENOTYPA KU

Da Geno startet opp med å 
tilby genotyping av hunn
dyr, trodde vi ikke det 

skulle bli så populært på så kort 
tid. Vi undervurderte antallet i 
starten, og dermed hadde vi ikke 
stor nok analysekapasitet. Mye er 
gjort siden oppstarten, og det har 
vært mye læring i dette. Nå har vi 
en god arbeidsflyt og et godt 
samarbeid med laboratoriet som 
gjør selve genotypingen. Det er 
fortsatt punkter i arbeidsflyten 
som kan effektiviseres, og siden 
genotyping er en viktig del av 
 avlsarbeidet er det en god del av 
ressursene i avlsavdelingen som 
kontinuerlig jobber med dette.

Ha en genotypa mor
De første kvigene som ble geno
typet har nå blitt kyr og flere av 
dem har fått døtre etter seg som 
også er genotypet. Disse døtrene 
vil helt fra start av ha en høyere 
sikkerhet på avlsverdien sin fordi 
begge foreldrene er genotypet. 
Øyvind Nordbø skrev i Buskap nr. 
1 i 2021 om at den store meng
den genotyper fra kviger og kyr 
begynner å vise seg i sikker
hetene på avlsverdiene og at det 
er en utrolig viktig del av det gode 
avlsarbeidet vi har i Norge. Men 
det er ikke kun på populasjons
nivå vi kan se at det gir en gunstig 
effekt, også i egen besetning vil 
man få flere og flere dyr med 
 sikrere avlsverdier. Nettopp fordi 

begge foreldrene er genotypet, og 
kanskje noen halvtanter i tillegg. 

Figur 1 viser andel genotypa 
 kviger der enten mor, mormor 
eller begge deler er genotypet. 

Det er 18 prosent av genotypede 
hunndyr som har mødre som er 
genotypet og 4 prosent som har 
både mor og mormor som er 
genotypet. Disse andelene er for
ventet å øke etter hvert som flere 

Det store antallet genotyper fra kviger og kyr begynner nå å vise seg i sikkerhetene 
på avlsverdiene, og det viser hvor viktig genotyping er for avlsarbeidet på NRF. 
Foto: Rasmus LangRee
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og flere genotypa kviger får døtre 
etter seg. Alle kviger og kyr med 
eliteokse som far, har i tillegg far
mor som er genotypet. Alle mødre 
til okse og kvigekalver som kjø
pes av Geno skal være genotypet. 

Genotyper trenger fenotyper
Når ei kvige kalver og begynner å 
få fenotyper registrert, er det at 
genotypen til kua virkelig begyn
ner å spille inn på avlsverdiene til 
andre slektninger. Genotypen blir 
brukt til å beregne et genomisk 
slektskap og gjør at fenotypen til 
kua blir vektet inn i avlsverdi
beregningene mer korrekt. Figur 2 
viser fordelingen av genotypa kyr 
per laktasjon og disse kyrne er 
viktige bidragsytere inn i avls
verdiberegningene med sine feno
typer og genotyper.

Her følger et forenklet eksempel 
for å forklare prinsippet med hvor

dan fenotypen og genotypen hen
ger sammen. La oss si vi har ei ku 
som er genotypet og som har en 
veldig god avlsverdi for melke
ytelse. Kua er halvtante til en 
genotypa kvige som skal begynne 
å melke. Det genomiske slekt
skapet mellom kviga og halv
tanten er høyt, som betyr at de 
har felles genvarianter. Kviga vil 
dermed også få en god avlsverdi 
for melke ytelse. Hadde kviga og 
halvtanten hatt et lavt genomisk 
slektskap ville kviga hatt en min
dre god avlsverdi for melkeytelse. 

Men mellom to enkeltindivider så 
kan man selvfølgelig ikke trekke 
slike konklusjoner, fordi miljøet 
spiller en stor rolle også for melke
ytelse. Derfor må man skalere det 
opp til å gjelde alle kviger og kyr i 
populasjonen. Alle slektskap blir 
beregnet og man lager en kobling 
mellom fenotype og genomisk 
slektskap mellom hvert eneste 
individ. Hvis kviga har et høyt 
genomisk slektskap til alle halv

tantene sine som har god avls
verdi for melkeytelse, vil kviga 
også få en god avlsverdi for 
 melkeytelse fordi hun har felles 
genvarianter med alle de høyt
ytende halvtantene sine. 

Hvordan starte med 
genotyping
Hvis man skal starte med geno
typing i egen besetning, og ikke 
ønsker å genotype alle hunndyr, 
anbefales det å genotype kvige
kalvene som det skal rekrutteres 
fra. Da vil man på sikt få geno
typet alle hunndyr i egen beset
ning. Vil man i tillegg genotype 
voksne kyr, bør man prioritere kyr 
med flere døtre i besetningen, 
fordi fenotypene fra disse kyrne er 
viktig informasjon for avlsverdiene 
til kvigekalvene som enda ikke har 
egne fenotyper.

Bestilling av genotyping gjøres 
inne på medlem.tine.no. Hvis du 
savner ei kvige eller ku på lista 
sjekk først følgende:
•  Har kviga/kua seminokse som far
•  Er kvige/kua en krysning
•  Har kviga/kua en annen rase
•  Er det under 10 dager siden du

meldte inn kviga i Kukontrollen

På Geno sine hjemmesider finnes 
det også en side «Genotyping – 
ofte stilte spørsmål», som kan 
besvare en del spørsmål. 

AVLSVERDIBEREGNINGER 
SOMMEREN 2021
Avlsverdiberegningene er avhengig av flere folk både fra avls og 
ITavdelingen i Geno, og for å få kabalen til å gå opp med ferie og 
avlsverdiberegninger blir det tre uker mellom tre av beregningene i 
sommer. 
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Figur 1. Andelen kviger hvor mor 
og mormor ikke er genotypet, 
mor er genotypet eller mor og 
mormor er genotypet. 

Figur 2. Antall genotypa kyr fordelt på kuas siste registrerte laktasjon.
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Færre kyr og større enheter er utfordrende for seminbetjeningen.

EN GOD SEMINTJENESTE 
ER VIKTIG

Godt avlsarbeid på NRF 
over mange tiår har gitt 
friske og fruktbare dyr, 

kombinert med økt melkemengde 
pr. ku. Dette er viktig for melke
produsentens økonomi, og har 
vært en ønsket utvikling i avls
arbeidet. Dette er også hoved
grunnen til at NRF rangerer høyest 
i forhold til andre storferaser når 
det kommer til egenskaper som 
helse og fruktbarhet. Vi ser 
 imidlertid at kutallet reduseres og 
strukturrasjonaliseringen i land
bruket har gitt færre og større 
bruk i Norge. Dette medfører at 
både oppdragsmengden og 
næringsgrunnlaget for veterinærer 
og seminteknikere går ned. I dag 
betjener disse to gruppene 
hoveddelen av markedet, og vi 
har i tillegg eierinseminører og 
grendeinseminører i dagens 
 betjeningsmodell.

Framtidig semintjeneste 
utredes
For oss i Geno er det svært viktig 
å kunne tilby en god semintjen
este til våre medlemmer over hele 
landet. Dette er bakgrunnen for at 
vi har startet på et mer langsiktig 
arbeid knyttet til semintjenesten, 
og hvordan den bør utvikle seg i 
fremtiden. Vi har i første omgang 
gjennomført telefonintervjuer med 
kunder i ulike deler av landet, hvor 
vi har spurt om hva som er viktig 
for de i forhold til semintjenesten 
og hvordan de ønsker at den skal 

utvikle seg fremover. De fore
løpige svarene vi har fått er at det 
gjennomgående behovet er å få 
kalv i kua på det tidspunktet de 
ønsker, og at det er trygghet for 
semintjenesten. 

Grisgrendte strøk en 
utfordring
Vi ser at alle de fire betjenings
modellene; semintekniker, veteri
nær, eierinseminør og grendeinse
minør har både fordeler og ulem
per, og at det særlig er det å finne 
en god modell for seminbetjening 
i mer grisgrendte strøk av landet 

som er utfordrende. I vårt arbeid 
har vi også fått opp en del mulig
heter knyttet til nye/utvidede 
 tjenester, samarbeid med andre 
leverandører og bedre verktøy/
digitale løsninger i samhandlingen 
med våre kunder. Vi vil ta dette 
arbeidet videre i form av en bred 
kundeundersøkelse til høsten, for 
å få enda mer kundeinnsikt, og for 
å kunne rigge en god semintjene
ste som kan stå seg også i frem
tiden. Vi vil dele mer av dette 
arbeidet med dere i kommende 
utgaver av Buskap. Jeg ønsker 
dere en riktig fin sommer.

Geno utreder en god semintjeneste for framtida. Foto: Jan Arve Kristiansen



Mange alvorlige branner rammer landbruket hvert år hvor både menneskeliv og 
spesielt dyreliv og store verdier går tapt. Det viktigste du kan gjøre for å unngå 
at en brann starter på gården din er å ha god kontroll på det elektriske anlegget. 
Skulle det imidlertid oppstå brann, er det helt avgjørende at du får tidlig varsel.

Brannvarsling ut av tunet

GSM Eco Controller 2 egner seg godt til å få alarmen ut av 
tunet og til din mobiltelefon i form av push- og sms meldinger.

• Den kobles til alarmutgangen på din brannsentral.
• Du legger inn hvem som skal varsles selv og hvilken tekst de

skal varsles med.
• Du/dere varsles med push- og sms ved alarm.

Det hjelper lite at alarmen går på tunet hvis du ikke er der.

Levert av: Icas AS - Grini Næringspark 15 - 1361 Østerås - Tlf: 67 16 41 50 -  Epost: salg@icas.no

All erfaring forteller oss at hvert sekund teller når det 
gjelder brann og derfor blir varsling til mobiltelefon 
en viktig del av din beredskap som ansvarlig bonde. 

VEILEDENDE PRIS

3490,-
INKLUDERT MVA

GSM Eco Controller 2
El.nr: 64 014 35
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Ny metode vil gje auka avlsframgang for kolla-egenskapen.
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Avlsforsker i Geno

arne.gjuvsland@geno.no
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Å auka frekvensen av kolla 
dyr har vore eit mål i 
NRFavlen sidan 1990

talet. I starten var det viktigaste 
tiltaket at når ein rekrutterte etter 
kolla oksar så var det berre kolla 
søner som blei kjøpt inn. I 2012, 
da genotyping blei tatt i bruk til 
utvalg av testoksar, blei det også 
laga ein test for genetisk horn
status (kollagenotype). Dermed 
kunne ein skilla mellom hetero
zygot kolla (KH) og homozygot 
kolla (KK) oksar. I 2017 blei kolla 
tatt inn i avlsmålet og i 2019 blei 
vekta auka til 5.3 prosent av avls
målet. 

Låg sikkerheit bremsar 
avlsframgangen for kolla
I utrekninga av avlsverdi er det 
talet på kollaallel (allel er alterna
tive utgaver av samme gen) som 
går inn som egenskap. For geno
typa dyr bestemmer me dette 
med svært høg sikkerheit (>0.99). 
For ikkjegenotypa dyr er det fram 
til no hornanlegg registrert ved 
kalving som har blitt brukt. Figur 1 
viser fordelinga av genetisk horn
status og registrert hornanlegg for 
genotypa kalvar.  For ikkjegeno
typa dyr, blir denne fordelinga blir 
brukt til å rekna ut at forventa tal 
på kollaallel frå registrert horn

anlegg. Ei utfordring ved å bruka 
hornanlegg er at sjøl med perfekte 
registreringar vil ein ikkje kunna 
skilla mellom KH (heterozygot) og 
KK (homozygot kollet). I tillegg er 
det slik at ein del HHkalvar 
(homozygot horna) blir registrert 
som kolla eller ukjent og nær 25 
prosent av KHkalvane blir regis
trert som horna (Figur 1). Noko av 
dette er nok feilregistrering, men 
for ein del kalvar er det er vanske
leg å vurdera hornanlegget, spesi
elt for dyr med nyvler (sjå Buskap 
7, 2019). Uansett årsak fører dette 
til lågare sikkerheit (ca 0.8) for 
ikkjegenotypa dyr. I og med at 

12136 Hauen er en homozygot kollet (KK) NRFeliteokse. Foto: Jan Arve Kristiansen
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berre rundt 15 prosent av 
NRFkalvane blir genotypa 
begrensar dette avlsframgangen 
for kolla i heile populasjonen.

Ulike kjelder til informasjon 
om genetisk hornstatus
Hornanlegg seier mykje om 
genetisk hornstatus, men det er 
fleire andre relevante registrerin
gar. Til dømes vil avhorning tala 
for at dyret er HH, men dersom 
det er ein oksekalv er det også 
mulig at den er KH og har nyvlar. 
Genetisk hornstatus til far og 
mor eller  morfar inneheld også 
mykje informasjon. For ei ku som 
har fått fleire kalvar, vil registre
ringar på kalvane ha informasjon 
om kua sin genotype. Vidare er 
det  variasjon i kvalitet på regis
treringane mellom buskapar og 
graden av samsvar mellom regis
trerte hornanlegg og avhorning 
varierer. 

Korleis kan ein så kombinera alle 
desse registreringane for å laga 
ein god prediksjon (forutseiing) av 
den genetiske hornstatusen til eit 
dyr som ikkje er genotypa? Dei 
siste ti åra har det vore ei rivande 
utvikling innan maskinlæring og 
kunstig intelligens, med metodar 
som kan avdekka mønster i store 

datasett og bruka desse til å 
 predikera viktige egenskapar. Dei 
største gjennombrudda har vore 
innan analyse av komplekse data
typar som bilde, tekst eller data 
frå bruk av sosial medier. Desse 
nye metodane har vore prøvd ut til 
å rekna avlsverdiar, men har så 
langt ikkje fungert bedre enn dei 
tradisjonelle, lineære modellane. 
Men, etter å ha testa litt viser det 
seg at maskinlæring fungerer bra 
til prediksjon av genetisk horn
status. 

Maskinlæring gjer høgare 
sikkerheit
Tabell 1 gjer oversikt over data 
henta ut frå Kukontrollen, geno
typedata og slektskapsinforma
sjon. Dette datasettet kombinert 
med kjent genetisk hornstatus på 

dei genotypa dyra blei brukt til å 
trena opp maskinlæringsmodellar 
som kan predikera genetisk horn
status for alle dyr. Den beste 
modellen gjer sikkerheit på 0.93, 
ei klar forbedring frå dagens 
metode. Modellen predikerer talet 
på kollaallel ved å oppsumme
rera alle registreringane for eit dyr 
i eit desimaltall mellom 0 og 2. 
Figur 2 viser gjennomsnitt av 
 predikert mot faktisk genetisk 
hornstatus for genotypa dyr. Ved 
genotyping (svart) blir talet på 
 kollaallel bestemt nøyaktig. Ved å 
bruka registrert hornanlegg (raud) 
greier ein å skilla HHdyr frå KH/
KK, men talet på kollaallel blir 
klart undervurdert for KHdyra og 
kraftig undervurdert for KKdyr. 
Maskinlæring (grøn) gjer betre 
prediksjonar over heile linja, 

Tabell 1 Data frå Kukontrollen og Geno til prediksjon av genetisk 
hornstatus

Individ/buskap Data som blir brukt til prediksjon

Dyret som skal få predikert 
genetisk hornstatus

Alle dyr: Hornanlegg, avhorning, alder 
ved avhorning, kjønn og fødselsår

Kyr: Talet på kalvar, kolla kalvar og avhorna kalvar. 
Summen av kolla-allel frå fedrene til kalvane

Far, morfar og mormors far Genetisk hornstatus 

Mor Hornanlegg, avhorning og eventuelt genetisk hornstatus

Buskap Talet på dyr i buskapen, kor stor del av dyr 
i buskapen som er registrert som horna/
ukjent. Graden av samsvar (korrelasjon) mellom 
«registrert horna/ukjent» og avhorna. 
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Figur 1: Registrert hornanlegg og genetisk hornstatus for 127 232 genotypa kalvar fødde frå 2005 og seinare. 
Kalvane er gruppert etter genetisk hornstatus: HH (86 063 dyr), KH (37 208 dyr), KK (3 961 dyr) og registrert 
hornanlegg: Horna (79 056 dyr), Kolla (35 205 dyr) og Ukjent (12 971 dyr). Venstre panel: Fordeling av registrert 
hornanlegg (fargekode) for dyr gruppert etter kolla-genotype (x-akse). Høgre panel: Fordeling av kolla-
genotype (fargekode) for dyr gruppert etter registrert hornanlegg (x-akse).
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HHdyr får snittprediksjonar nær
are 0 (ingen kollaallel), KHdyr 
nær 1 og KKdyr godt over 1. 

Endring i avlsverdiar og 
forventa auke i avlsfram-
gang
Me implementerer denne for
bedringa i predikert genetisk 
hornstatus i avlsverdiutrekninga i 
løpet av sommaren 2021. Over
gangen frå bruk av hornanlegg vil 
gjera at avlsverdien endrar seg for 
mange dyr, men endringa vil gje 
bedre sikkerheit og dermed auka 
avlsframgang for kolla uten å 
endra vekta i avlsmålet. Alle semi
noksar blir genotypa før seleksjon, 
men på morsida er det mange 
gode dyr som ikkje er genotypa 
og desse dyra får no sikrare 
 verdiar for kolla. Ved utlisting av 
mødre til seminokseemne og 

aktuelle embryokviger vil kolla kyr 
havna lenger opp på lista og det 

vil dermed bli fleire kolla kalvar å 
selektera frå. 

AVL

Figur 2 : Samanlikning av metodar for prediksjon av genetisk 
hornstatus for genotypa dyr. Det faktiske talet på kolla-allel (x-akse) 
mot gjennomsnittleg predikert tal på kolla-allel (y-akse) ved bruk av 
registrert hornanlegg (oransje), maskinlæring (grøn) og genotyping (svart). 
For å unngå overtilpassing og overvurdering av maskinlæringsmodellen 
er det gjort kryssvalidering, der genetisk hornstatus blir halde utanfor for 
ein del av dei genotypa dyra under opptreninga av modellen og så 
samanliknar ein predikert status med fasiten etterpå.
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Episode 1 – Velkommen til Genopodden

Episode 2 – Biologitime

Episode 3 – Avlsarbeidet på ku og 
kartlegging av gener 

Episode 4 – Brunst og fruktbarhet

Episode 5 – Jubileumspod: 85 år med  
avl på Norsk Rødt Fe

Episode 6 – Kalv og kalvestell

Episode 7 – Oksesæd og innovasjon     
REDX og SpermVital

Episode 8 – Kjøttfe, brunst og 
inseminering

Episode 9 – «Naken uten spade» om jord,  
grovfôr og ny vekstsesong 

Episode 10 – Genetikk og avl på ku og gris  
siste nytt fra forskerne våre

Episode 11 – Beite - hvordan sikre de beste  
grønne enger for storfe

Episode 12 – Kalvestell fra avvenning til    
kalving

Ny episode publiseres den 
første onsdagen hver måned.

Finn podden ved å søke etter 
Genopodden på den appen 
du velger å bruke, eller hør på 
www.geno.no/genopodden.

Genopodden er Genos egen podcast. Programledere 
er Rasmus Lang Ree (redaktør Buskap) og Mari Bjørke
(kommunikasjonssjef Geno).



Vi leverer innredning og utstyr 
til både stor og småfe! Se mer på 

www.groland.no

Kjetil Helland    484 24 350 (Østlandet)
Knut Helliesen  959 77 490 (Hele Norge)

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

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



Kære bonde
Vi vil gerne tilbyde dig det innovative produkt 
AQUASTAR VANDMADRAS incl. AQUABOARD 
vandbryststop, som vil gøre en forskel for dig og 
dine køer. 

Med Aquastar vandmadrassen fås en række fordele, 
som er medvirkende til optimal mælkeproduktion...

 Vandet omslutter og tilpasser sig koens fysik, hvorved  
 trykpunkter undgås og dermed øget blodcirkulation.
 
 Vandet nedsætter koens varmestress, idet koens  
 varme bliver overført til hele vandlommen, således  
 at varmen ikke ophobes i  koen. Skal koen selv be- 
 kæmpe varmestress,  vil koens energi omdirigeres fra  
 mælkeproduktion til regulering  af dens indre varme.
 
 Komfort fremmer liggetiden, og jo længere koen  
 hviler og restituerer sig, jo bedre mælkeproduktion.
 
 Koens haser beskyttes for hudafskrabning - tykke  
 haser undgås grundet topdugens .bløde.overflade.og..
 vandmadrassens støtte.
 
Alt i alt betyder vandmadrassen øget mælke- 
produktion med bedre økonomi til følge.

Priser
Vandmadrassen fås i standardmål 115 cm., 120 cm.  
og 125 cm. Dog produceres madrassen ligeledes efter 
mål. Topdugen leveres i ruller – ingen samlinger til gene 
for koen.

Ved at kombinere en latexmadras med vand fås alle fordele 
i en madras – 7 cm. ren komfort og velfærd

Aquastar består af:

15 ÅRS
GARANTI

Staldmæglerne A/S   •   Tirslundvej 34   •   DK-6650 Brørup
Tlf. (+45) 76 60 00 03   •   info@staldmaeglerne.dk   •   staldmaeglerne.dk

På en normal liggeplads har 
koen ikke mulighed for at 
komme af med varmen der 
dannes ned mod underlaget.

Uden Aquastar

Varmen afledes også  
under koen gennem  
vandet i den smarte 
Aquastar vandmadras.

Med Aquastar

Vi står altid til tjeneste for yderligere spørgsmål, og sender gerne prøver på madrassen.
Vi håber at høre fra dig, så vi kan tage en snak om, hvad madrassen kan gøre for dit landbrug.

Venlig hilsen

Staldmæglerne 
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FRA BÅS TIL LØSDRIFT

TRE LØSNINGER

TEMA: BYGG

Buskap har besøkt tre bruk i Møre og 
Romsdal som har valgt ulike løsninger 
for å komme fra bås til løsdrift. En valgte 

å bygge melkekufjøs i forlengelsen av båsfjø
set, en bestilte nytt fjøs til 30 kyr, og en har 
bygd ut fjøset i flere etapper og har nå er 
murene på plass for en liggeavdeling med mel
kerobot. Ulike veier til målet, men en ting var 
felles for alle tre: Ønske om kjeller under fjøset. 
For noen var åpningen for dette den utløsende 
faktoren for at det ble bygging. 

I dette nummeret kan du også lese om planløs
ninger for sinku, med eksempler fra to bruk. Lars 
Erik Ruud skiver om hvordan du kan bygge billig.
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Tekst og foto

Når det gamle båsfjøset er for gammelt må det bygges nytt. Svanhild 
og Lars Kristian Kvernberg bygde til 30 melkekyr og har ikke angret 
på at de bestemte seg for å satse videre.

BYGDE NYTT

TEMA: BYGG

Svanhild og Lars Kristian 
Kvernberg driver melkepro
duksjon på Rød utenfor 

Eidsvåg en snau times kjøretur fra 
Molde, som nå også er kommune
navnet. På spørsmål om hva som 
utløste beslutningen om å ta skrittet 
fra båsfjøs til nytt løsdriftsfjøs nev
ner de en runde Tine hadde i 2018 
med søkelys på dette. At kravet om 
gasstett kjeller ved nybygg ble tatt 
bort var en utløsende faktor. 
 Vi ville bygge et fjøs der tyngde
krafta tar seg av møkka, forklarer 
Lars Kristian. – Spaltegulv er gir 
også tørrere og renere forhold for 
klauvene.

Svanhild trekker fram at en enorm 
interesse for dyr og landbruk 
gjorde at de hadde lyst til å fort
sette med melkeproduksjon. Utfor
dringen var et gammelt, trangt og 
mørkt båsfjøs og lite jord.  

Måtte bygge nytt
Økonomirådgiver i Tine, Frode 
Langeng, ble koplet inn for å sette 

opp driftsplan driftsplan. Å bygge 
videre på båsfjøset ble fort skrin
lagt. Lars Kristian slår kort og 
godt fast at å bruke om igjen «noe 
gammelt larv» ikke gir bra resultat. 
Da det var konkludert med 
nybygg ble det turer både til 
 Trøndelag, Nederland (med Fjøs
systemer) og Sverige (med DeLa
val) for å se på fjøs. Bestillingen til 
leverandørene var «lag et optimalt 
fjøs til 30  melkekyr» og valget falt 
på Fjøssystemer. Bygger er 23 
meter bredt, som er maksimal 
bredde ut fra stålkonstruksjonene. 
Lengden er 35 meter og av hen
syn til ved likehold ble det valgt 
sandwich i både vegger og tak. 
Ventilasjonen skjer med åpen kipp 
i taket og luker over vinduene 
som styres automatisk. Eneste 
vesentlige endring som ble gjort 
på tegningene var at fôrbrettet ble 
lagd litt bredere (3 meter) for ikke 
å avskjære muligheten til å kunne 
kjøre med fôrmikser. Det ble også 
lagd en gang slik at en kan 
komme «tørrskodd» fram til melke

Øvre Kvernberg i Molde kommune i Møre og Romsdal
• Svanhild og Lars Kristian Kvernberg
• Kvote på 265 000 liter (280 000 liter i år)
• Ca. 30 årskyr
• Ca. 9 700 kg EKM
• Oksekalvene selges ved 3 måneders alder
• 300 dekar dyrket (eid og leid) pluss noe beiter 
• 75 vinterfôra sauer

Aktuelle for å velge nybygg

Etter at nyfjøset på Øvre Kvernberg ble bygd har prisene 
gått i været, så Svanhild og Lars Kristian Kvernberg er 
glad de bygde da de gjorde. Foto: Turi Nordengen



23BUSKAP 5-2021

roboten. I enden av fjøset er det 
god plass til å tine rundballer. Fjø
set ble tatt i bruk i januar i 2020 
og kom på 8,5 millioner (se ramme). 
Innflyttingen og tilvenningen til 
roboten gikk knirkefritt. Svanhild 
og Lars Kristian er full av lovord 
som alle som var involvert i bygge
prosessen, og greier ikke komme 
på noe de er misfornøyd med. 

Billig fôring
Fôret kjøres ut med Avant så utfôr
ingsløsningen er billig. Siden alt 
kraftfôret gis i melkeroboten klarer 
de seg uten kraftfôrautomat. Det 
settes et tak på 13 kg (Elite 80 som 
brukes nå). Brukerparet mener og 
at det er med å sikre en god ku 
trafikk. Eneste problemet er at 
sinkyrne kan bli i litt for godt hold. 

Måtte kjøpe kvote
For å kunne søke Innovasjon 
Norge om støtte måtte kvoten 
opp i 250 000 liter. I 2019 hadde 
kjøp økt kvoten til 160 000 liter, og 
med ytterligere oppkjøp betød 
kvotekjøp alene en investering på 
1,6 millioner. Når kvoteprisen lig
ger på 15 til 16 kroner blir sum
mene fort store. Fjøset har 40 lig

Svanhild og Lars 
Kristian 
Kvernberg er 
skjønt enige om 
at en må ha 
interessen og 
være glad i dyr for 
å drive med 
melkeproduksjon.
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TEMA: BYGG

gebåser og 10 brukes til sinkyr og 
kviger. Avdråtten økte umiddelbart 
med flere melkinger og ligger nå 
på over 9 700 kg EKM. Målet er 
etter hvert å komme opp i en 
kvote på 300 000 tonn som vil 

passe bra med kapasiteten i fjøset 
og fôrgrunnlaget. 

Fungerer helt fantastisk
 Fjøset er helt fantastisk, sier 
Svanhild. – Det er lyst og luftig og 
det fungerer «fole bra» med bei
ting.

Dørene åpnes og kyrne går ut og 
inn som de vil hele døgnet fra mai 
til september. Svanhild og Lars 
Kristian har ikke måttet hente inn 
ei eneste ku til melking og forteller 
at det eneste de gjorde var å 
gjerde og sette opp dørene. Erfa

ringen er at i varme perioder er 
kyrne inn hele dagen, men beve
ger seg ut på beitet om natta. 

Velferdsavdeling ble prioritert bort 
i planleggingen og Svanhild og 
Lars Kristian synes ikke det har 
vært noe savn. De mener at for 
såpass små fjøs vil kostnaden 
være større enn nytten.

Ikke ei ku måtte sjaltes ut etter 
innflyttingen. I valget av okser var 
jur og utmelkingshastighet en pri
oritert egenskap med tanke på 
overgang til robotmelking. Avls

PENGER SPART
• Bruker Avant til utfôring
• Ikke kraftfôrautomat
• Ikke velferdsavdeling

Dette kostet det (i millioner)

Betong 2,3

Hus 2,3

Innredning og i-mek 

(inkluder A5 melkerobot og skraperobot) 2,9

Grunnarbeid 0,5

Elektriker 0,3

Rørlegger 0,150

Avant 0,220

Anleggsbidrag ny trafo 0,100

Sum kostnader 8,770 (pluss 
egeninnsats)

Støtte fra Innovasjon Norge 2

Støtte fra lokalt kraftfond 0,3

Anleggsbidrag ny trafo 0,1

Utlegg 6,37

I tillegg kommer 1,6 millioner til kvotekjøp. 

Båsfjøset var i så dårlig forfatning at 
eneste alternativet for Svanhild og Lars 
Kristian Kvernberg var å bygge nytt. 

Dobbelt pluss enkel liggebåsrekke på ene siden av fôrbrett og kalvebinger og 
kvigebinger med liggebåser på andre siden. 
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rådgiver setter opp avlsplanen i 
besetningen som har 100 prosent 
semin og GStester alle kvigekal
vene.

Søtmelk for dårlig
Svanhild og Lars Kristian blander 
melk med melkeerstatning for å få 
litt kraftigere fôring av kalvene. 
Oppskriften er 1 liter Alma pulver 
som blandes med 10 liter søtmelk 
og tilsettes tilstrekkelig varmt 
vann til å få drikketemperatur. De 
forteller at de ser effekten i form 
av bedre tilvekst. Kalvene fôres 2 
ganger for dagen med totalt 8 – 
10 liter. I høst observerte de 
symptomer på luftveisinfeksjoner, 
men fikk isolert de aktuelle kal
vene og det hele gikk over uten 
tap av kalver.

Mer (sommer-) melk
Svanhild og Lars Kristian synes 
de bør opp i en produksjon på 
300 tonn for å forsvare roboten. 
Det er også ønsker om å produ
sere mer sommermelk, men hittil 
har det ikke vært så enkelt å få til. 
Svanhild er litt bekymret for grov
fôret. Med økt produksjon må 
avlingene opp, og det skal skje 

med bedre gjødsling og at enga 
snus oftere. Siden arealet ikke er 
mer enn det bør være, innrømmer 
Lars Kristian at det må tenkes litt 
på mengde og ikke bare på kvali
tet. Hvis forholdene ligger til rette 
for det fortørkes graset, men de 
ser at hvis tørrstoffprosenten går 
over 30 – 35 går fôropptaket ned 
på grunn av dårligere smakelighet. 

Praktisk oppheng for kalvebøtter.

Tegningen ble gjort om med en 
gangvei som gjør det mulig å komme 
«tørrskodd» til melkeroboten.

Med vindbremsduk på gulvet i 
kalveboksen og halm oppå der igjen 
blir et lunt og drenerende underlag for 
kalvene. De er i enkeltboks 1 – 1,5 
uker før de kommer over i fellesbinge. 

En vegg ved kalvebingen hindrer trekk 
fra døra. 

C100- M10 - Y90 - K1
R29 - G149 - B92
#1d955c
Pantone 7725

Vi leverer skreddersydd storfeinnredning til 
både nytt og eksisterende fjøs fra  

SISU 
Hest & Husdyr 
leverer både 
uisolerte 
og isolerte 
bygg.

 

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

ENERETT
FOR 

NORGE
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Nytt mjølkekufjøs i forlengelsen av det  
gamle båsfjøset og kombinasjon av anbud  
og snekkere på timebasis ga løsdrift til 
gunstig pris.

BYGDE PÅ

TEMA: BYGG

Gården Skar ligger på 
Skardsøya rett sør for Hitra 
og har vært i familiens eie 

siden 1500  1600tallet. Jorunn og 
Svein Skar hadde et båsfjøs fra 
1977 med plass til 19 kyr, da de i 
2013 bestemte seg for å bygge et 
nytt fjøs til melkekyr og sinkyr, 
mens båsfjøset og en tidligere plan
silo ble bygd om til kalv og ungdyr. 

Nedskalerte
Tine tegnet først  det nye fjøset og 
mente det måtte bygges til 45 

melkekyr. Svein forteller at han 
syntes dette ble for stort med 
tanke på all kjøringen med gjødsel 
og fôr det ville innebære. Han ville 
heller ikke bli større enn at Jorunn 
og han kunne klare seg uten leid 
hjelp. Han gikk i tenkeboksen i ett 
år, og bestemte seg for å bygge 
med 38 liggebåser. 

Måtte få ned kostnadene
Jostein Silset i Felleskjøpet kom 
innom gården og hadde en  løsning; 
nytt påbygg med kjeller med åpen 
forbindelse, da det nå igjen var lov. 

Svein sier han var i tvil om hvor
dan han skulle realisere prosjektet 
uten å knekke økonomien. Han 
begynte å regne selv og benyttet 
det han hadde av bekjentskaper. 
Tomtearbeid ble utført av en 
kamerat på timer. Han fikk et bra 
tilbud på materialer lokalt, og inn

gikk avtale med to snekkere han 
visste var flinke. De arbeidet på 
timebasis. Grunnmuren ble lagt ut 
på anbud, og det ble et lokalt 
firma. Elektriker og rørlegger var 
også kjente folk, og jobbet på 
timer. Inventar i fjøset og imek 
(inkludert melkerobot) ble lagt ut 
på anbud og Felleskjøpet/Delaval 
ble valgt. Det opprinnelige pris
overslaget på 5 millioner kom ned 
på 4,270. Med et investerings
tilskudd fra Innovasjon Norge på 
900 000 kroner ble det det 
 fjøsprosjekt med gunstig prislapp. 
Nå skal vi ta med at fjøset ble tatt 
i bruk i januar 2014 og at det har 
vært en ikke ubetydelig pris  s tigning 
siden da.

Bevisst på egeninnsatsen
I byggeperioden hadde Svein 
 kviger i et fjøs på en annen gård 
og ville være nøktern i planleg

Skar i Aure i Møre og 
Romsdal
• Jorunn og Svein Skar
• 300 000 liter i kvote (i år)
• 31 melkekyr
• Ca. 9 400 kg EKM
•  Areal på 320 dekar (eid og leid) pluss 

noe beiter
• Framfôring alle okser

Aktuelle for å velge å bygge på

PENGER SPART
•  Gjenbruk av båsfjøset
•  Gjenbruk av melkerom
•  Kombinasjon bruk av lokale håndverkere og 

anbud
•  Utfôring med elektrisk truck
•  God planlegging og kostnadskontroll
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gingen av egeninnsatsen. Han 
prioriterte å rydde etter hånd
verkerne om kveldene og holde 
stålkontroll på papirene. Som 
byggeleder holdt han byggemøte 
og byggeprosessen gikk bra. 
Jorunn mener at grunnen til det 
kanskje var god planlegging og 
legger ikke skjul på et ekteman
nen liker å ha kontrollen selv. 

Bygde med kjeller
Fjøsprosjektet var satt på vent en 
periode fordi Svein trodde han 
ikke fikk lov til å bygge med åpen 
forbindelse til kjeller. Da han fikk 
avklart at han kunne det siden det 
var et påbygg til eksisterende fjøs 
med åpne forbindelse til kjeller, 
ble det fart i byggeplanene.
 Vinden ordner gassen, svarer 
Svein på spørsmål om tiltak mot 
de lumske gjødselgassene.  

– Jeg starter pumpa når det  blåser 
godt og åpner alle vinduer og dører. 

Skulle brukt litt mer penger 
i gamlefjøset
Jorunn og Svein synes fjøset 
 fungerer veldig bra. Det eneste 
Svein angrer på i ettertid er at 
han ikke la en million ekstra inn i 
ombyggingen av båsfjøset slik at 

de kunne fått til en velferdsav
deling. Selv med to sjuke/kal
vingsbinger blir det litt flytting av 
dyr han kunne unngått med en 
velferds avdeling. Dessuten ville 
han lagt inn spaltegulv fram mot 
fôrbrett i kalvebingene. En halm
binge til kalvene fra de er 10 
dager til avvenning ved to måne
der fungerer veldig bra.

Jorunn og Svein Skar er storfornøyd med fjøset. De angrer ikke på melkerobot og 
vil heller kjøre en gammel traktor enn å være uten den. 

Fôrbrett mot yttervegg, dobbeltrekke i midten og 
enkeltrekke mot andre yttervegg.

Det gamle båsfjøset ombygd til kalv og ungdyr.

Fjøset med påbygget lengst bort til venstre. 
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TEMA: BYGG

Selv om avskallingen av melke
produsenter har vært stor i dette 
området også, understreker Jor
unn at fagmiljøet er godt i Aure. 
Svein smetter inn at det er 
 planlagt «lønningspils» i mai for å 
feire etterbetalingen fra Tine. 

Spent på framtida
Jorunn og Svein har fire døtre. Ei er 
interessert, men fortsatt usikker på 
om hun vil ta over. Svein har igjen 
åtte år til han blir pensjonist og innen 

da må det være avklart. Hvis ingen 
av døtrene tar over blir kanskje den 
gamle slektsgården lagt ut for salg. 
Selv om Svein godt kunne tenke seg 
å være  kårkall er han og Jorunn 
enige om at det ikke skal legges noe 
press på døtrene om å ta over. 
Neste år forsvinner noe leid kvote 
slik at produksjonen må ned på 260 
tonn, men det gleder Svein seg til.
 260 tonn vil være en mer passe
lig produksjon blant annet med 
tanke på beite.

I sommer blir det også bygd et 
gjødsellager på et oppdyrket 
areal 2,5 km fra gården. Da kan 
gjødsel transporten gjøres unna i 
ledige stunder utenom travle 
 vårdager. Leie av lastebil til 
 transporten til mellomlageret er 
også et alternativ som Svein tror 
blir billigere enn å kjøre med 
egen traktor. 

Svein skar opp rista i kalvingsbinger 
og la platting over, skyver møkka 
under platten og ned i kjeller.

Plastplater i tak og vegger, enkelt 
renhold.

Fôret kjøres ut med en elektrisk truck. Den går stille og er driftsikker. Under 
utkjøring av fôr er det lett å observere brunst og kyr som nærmer seg kalving. 
Trucken kostet 174 000 kroner.

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

Smått til nytte

STERK BRUNST 
ØKER SJANSEN 
FOR DREKTIG-
HET 
I et tysk forsøk hadde kyr 
med sterke brunstsymptomer 
en drektighetsprosent på 33 
mot 26 hos kyr med svakere 
brunstsymptomer. I forsøket 
ble data fra aktivitetsmåler 
(Heatime) koblet til data for 
inseminasjon og drektighets
kontroll. Materialet omfattet  
3 706 inseminasjoner. 

Kvæg 3/2021



TRETTE, UROLIGE, 
TUNGE, HOVNE BEN?

HARD, TØRR ELLER 
SPRUKKEN HUD?

Kløe og svie

Lett psoriasis

Kviser

Insektstikk

Lett eksem

Tørre lepper

Tørr og sprukken hud

Lette forbrenninger

Ømme muskler og ledd

Lindring ved lette  
solforbrenning

Skrubbsår, gnagsår og 
småsår

Lindring av munnsår/ 
herpes

Og mye, mye mer.

Forslag til hva UTROLIG kan brukes på er 
basert på våre kunders uttalelser:

SALVEN SOM KAN REDDE SOMMEREN

Leggbalsam er spesielt utviklet til 
bruk for trette, urolige, vonde, 
tunge, verkende og hovne ben. 

Smøres på bena 
daglig (fra en til 
tre ganger om 
dagen etter behov). 
Masseres 
inn fra 
ankelen 
og opp 
mot 
lysken. 

Hælbalsam er et naturlig produkt 
som i utgangspunktet er til bruk 
på hælene. Gjennom 35 år 
har mange erfart at produktet 
også fungerer meget bra på tørr, 
sprukken og hard hud på andre 

steder av 
kroppen.

Klipp ut og send inn kupongen i dag! Porto er betalt. INGEN ABONNEMENT FORPLIKTELSER!  Frakt 69,- (Fraktfritt ved kjøp over kr 800,-) 

PRODUKTER FOR EN BEDRE HVERDAG

www.nesco.no

Klipp ut og send inn kupongen i dag! Porto er betalt. INGEN ABONNEMENT FORPLIKTELSER!  Frakt 69,- (Fraktfritt ved kjøp over kr 800,-) 

Fyll ut kupongen og send inn din bestilling

Tilbudene varer t.o.m. 15. august 2021, eller så lenge lageret rekker.
Med forbehold om trykkfeil og prisendringer i perioden.

Navn:  ....................................................

Adresse:  ................................................

................................................................

Postnr./sted: .......................................

Tlf.:  ........................................................

Bu
sk

ap
 n

r. 
5 

– 
20

21

Nesco International AS
Avd. Bedre hverdag
Svarsending 3037
0092 OSLO

(Skriv tydelig og bruk BLOKKBOKSTAVER)

INGEN ABONNEMENT FORPLIKTELSER!
Kontakt kundeservice for spørsmål og bestilling

SMS-bestilling: Send SMS til 1963. Start melding med 2233 skriv deretter produktnavn – str. – antall – navn – adresse. 

Telefon: 33 04 51 00 (hverdager 09:00-15:00)

Den er fantastisk. 
Jeg har brukt den på 
utslett, mannen min 
bruker den på kro-

nisk utslett, betennelse i tannkjøttet, 
hemorider (egen boks), og brannsår. 
Har alltid flere bokser, og har nå 
brukt den noen år. – Elin Sollie

SnO Håndkrem har en lett tekstur og trekker 
raskt inn i huden. Kremen består av både  
reparerende, mykgjørende og pleiende  
ingredienser som bidrar til å gjenopprette 
hudens vitalitet, samt beskytter mot tørrhet og 
irritasjon.  
Velegnet til sensitiv hud - Dermatologisk 
testet. Uten fargestoffer og parfyme.

N Y H E T !

FOR TØRR, SPRUKKEN 
OG SÅR HUD PÅ HENDENE

kr 149,- 
INTROTILBUD! 

Ord. pris 249,-

Antall

UTROLIG universalsalve 50 ml

UTROLIG universalsalve 15 ml

PAKKETILBUD:  
UTROLIG 50 ml + 15 ml 

Hælbalsam 250 ml

Hælbalsam  100 ml

Leggbalsam 250 ml

Leggbalsam  100 ml

Sno Håndkrem 100 ml

kr 295,-

kr 169,-

kr 349,-

kr 265,-

kr 349,-

kr 265,-

kr 149,-

kr 399,-

kr 399,-

kr 249,-

kr 464,- kr 379,-

NYHET
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Lars Erik Ruud
Førsteamanuensis 

Høgskolen i Innlandet
lars.erikruud@inn.no

Kostnadene per kvoteliter (=inntektsgrunnlaget) øker mye for de små 
og mellomstore besetningene. Dermed blir det mer og mer vanskelig 
å få til byggeprosjekt med god lønnsomhet.

UTFORDRINGER GIR «NYE» 
LØSNINGER?

TEMA: BYGG

Tabellen viser fordelingen av 
besetninger på driftsform 
og størrelse. De som er i 

løsdrift har i stor grad forsvart 
investeringen med å utvide kvote
grunnlaget. Dette har vært mulig 
gjennom utkjøp av andre mjølke
produsenter. De som skal bygge 
nå framover har ikke samme 
mulighet for å øke kvotene uten at 
det ender med et «dekk og die
sellandbruk»  fordi de holder til 
på gårder begrenset av fjorder, 
fjell og skoger.

De som skal bygge nå bor på 
Vestlandet, Agder og dalstrøk på 
Øst landet, mens de som har bygd 
holder til i Trøndelag, Jæren og 
flatbygdene på Østlandet.

Andre løsninger framover
Vi må jo håpe på økte rammer for 
fjøsfinansiering framover, men 
kanskje kommer vi også til å se en 
del «nye» løsninger:
•  Ny bølge med «kaldfjøs» og stor 

egeninnsats
•  Nye former for å ta tida til hjelp: 

trinnvis utbygging (kommer 
leverandørene opp med kon
septer som er tilrettelagt for en 
slik trinnvis utvidelse?)

•  Utnytte restverdi i eksisterende 
bygg for eksempel til ungdyr

•  Leie seg fjøs på bygda? (nytt liv 
i naboens fjøs)

•  Sette bort kvigeoppdrettet? 
•  Selge kalv – og kjøpe tilbake 

rekrutteringsdyr?
•  Endret rekrutteringsprosent. Lav 

rekrutteringsprosent og mange 
laktasjoner per ku gir mindre 
behov for mange rekrutterings
plasser

•  Økt ytelsesnivå også i mindre 
besetninger = færre båsplasser. 
Båsfjøsene ligger på 7 271 kg i 
snitt, mens AMSbesetningene 
ligger 1000 kg høyere = 10 pro
sent færre kuplasser.

Tabell. Driftsform og størrelse

Figur 1. Byggekostnader og kvote. Melkekvote i tusen liter på x-aksen 
og byggekostnader i tusen kroner per kvoteliter på y-aksen. Tallene 
bygger på søknadene til Innovasjon Norge Innlandet. Rød 
bakgrunnsfarge = dårlig lønnsomhet. Grønn = god lønnsomhet.
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Driftsform Antall % Årskyr gjennomsnitt. Årskyr Kg mjølk Kraftfôr/100 kg EKM

Båsfjøs 3807 55,3 17,9 68286 7252,7 29,9

Løsdrift 3028 44,0 41,4 125381 8247,7 30,8

Ukjent 49 0,7 27,0 1356 7299,0 27,9

6884 100 28,3 195023 7690,5 30,3



Økt norskandel: 
75- 80% norskandel i fôr � l høytytende 
melkeku og 92-96% � l okser på intensiv 
fôring

Stabilt vommiljø:  
Selv ved intensiv produksjon og høye 
kra� fôrmengder

Fullverdige kra� fôr: 
Tilsa�  vitaminer og mineraler, 
varmebehandlet og lagerstabil

Bruk av ALKA- kra� fôr 
sammen med grovfôr er en 
unik mulighet � l norsk mat 
på norske ressurser!

norgesfor.no All� d der for deg

Alkalisk korn
– Spiller på lag med mikrobene i vomma

Ta kontakt 

med din lokale 

mølle for en 
fôrprat!

ALKA
KORN

N
O

R
SK  M

AT  PÅ  N O R S K E  R

ESSU
R

SE
R
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BYGGER  ETAPPEVIS

Rasmus Lang-Ree
rlr@geno.no

Tekst og foto

TEMA: BYGG

Atle Huus Farstad har bygd ut i flere etapper, og nå har murene 
kommet opp for det som skal bli liggeavdeling for melkekua.

Eldste delen av båsfjøset på 
Orheim gård i tidligere 
Fræna kommune er fra 

1930 tallet, mens hoveddelen er 
fra 1964. I flere omganger mellom 
1985 og 2017 ble det bygd ut i 
bredden med 17 binger for ungdyr 
og forlenget med 18 båsplasser. 
Nå er Atle Huus Farstad i gang 
med å bygge på i lengderetnin
gen. Gjødselkjelleren er ferdig 

støpt og snart vil bygget med lig
gebåser, melkerobot og teknisk 
rom reise seg. 

– Jeg har hatt løsdriftskravet 
hengende over meg og måtte ta 
en avgjørelse. Alternativet med å 
ta ut båser for å få til sjukebinger 
var ikke aktuelt, så enten var det å 
bygge om til løsdrift eller legge 
ned, sier Atle.

At sønnen Elias (18) som nå går 
på landbruksskole og er interes
sert i å ta over er også en faktor 
som spiller inn.

Bruke fôrbrettet i båsfjøset
Atle er opptatt av gjenbruk der det 
er mulig. Ungdyrbingene ble bygd 
ved å trekke ut fjøstaket og bygge 
på i bredden. Han bygger ikke 
fôrbrett i det nye løsdriftsfjøset. 
Kyrne vil bruke fôrbrett i båsfjøset. 
Her skal de 18 båsene, som opp
rinnelig ble bygd der de gamle 
siloen sto, fjernes og bli til 42 ete
plasser. Gulvet tas opp og det blir 
lagt spalter. Her har Atle tenkt ut 
en original løsning der han  svei
ser sammen tre skinnegående 
Orkel appetittvogner som da blir 
like lange som fôrbrettet. Vognene 
vil bli fylt fra luke i enden av fôr
brettet. Med fylling en gang i døg
net og vognene stående sta
sjonært mellom fyllingene blir det 
en billig og tidsbesparende måte 
å fôre på. Skinnebanen og rund
ballkutteren i etasjen over kan 
med denne løsningen gjenbrukes. 

Orheim i Hustadvika kommune i Møre og Romsdal
• Solfrid Flataker (samboer) og Atle Huus Farstad
• Kvote på 306 000 liter (375 000 liter fra 2022)
• Avdrått på ca. 7 500 kg EKM
• Ca. 40 årskyr
• Areal på 600 dekar (400 eid)
• Full framfôring av egne oksekalvene pluss noe innkjøp

Aktuelle for å bygge i flere trinn

Ved å trekke ut taket på fjøset og bygge ut i bredden fikk Atle lagd en rimelig 
ungdyravdeling. Utfôring med Orkel appetittvogn.
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Nybygg med fleksibel 
liggebåsplassering
Nybygget på 15 x 29 meter vil ha 
dobbelt liggebåsrekke i midten og 
liggebåsrekker mot begge lang
veggene. Den ene siden er for
sterket så den kan gjøres om til 
kjørbart fôrbrett om det skulle bli 
behov for det. Dobbeltrekka blir 
lagd i tre og plassert oppå spalte
gulvet, slik at hele rekka kan for
skyves for å gi bedre plass til et 
fôrbrett om det kommer. Til 

sammen blir det 63 liggebåser, 
som er 13 flere enn dagen 
båsplasser. I enden av nyfjøset 
blir det port ut til beite pluss port 
for utlasting til slakt. Takviftene i 
nyfjøset skal kunne snus slik at de 
blåser ned. Kombinert med vifte i 
gjødselkjelleren som trekker lufta 
ut, skal risikoen for problem med 
gjødselgass bli minimal. Kalv , 
sinku og kviger pluss kalvings/
sjukebinger vil få plass i den eldre 
delen av båsfjøset. 

Mesteparten av jorda rundt 
fjøset
Med kjøp av en nabogård har Atle 
komme opp i et areal på 600 
dekar (med beiter). Det er 2,5 km 
å kjøre til jordet lengst unna, men 
mesteparten av jorda ligger rund 
fjøset. Alt graset legges i rundball.

– Rundballer er fleksibelt og jeg 
kan gjøre det alene, sier Atle. 
Han legger til at de som oftest er 
to og da slås graset med butter

PENGER SPART
• Bruker fôrbrett i båsfjøset
• Billig utfôringsløsning

 Må tilby noe annet enn en gammel båsfjøs hvis ungdommen skal være 
interessert i å ta over, sier Atle Huus Farstad som er godt i gang med å bygge om 
til løsdrift. – Dessuten har du da noe som kan selges, om ingen vil ta over. 

Om ikke lenge vil det nye løsdriftsbygget reise seg  
over gjødselkjelleren. Og da blir fjøset på Orheim 70 
meter langt.

Denne delen av båsfjøset skal bygges om til kalv, ungdyr 
og sjukebinger.
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fly ene dagen og rakes og pres
ses neste dag.

For å få færre baller å presse og 
transportere er Atle opptatt av for
tørking. Med 1 500 – 1 600 baller 
som presses hvert år er tørr
stoffprosenten en viktig faktor for 
tidsbruken. Men alt med måte – 
blir graset for tørt går det ut over 
smakeligheten og fôropptaket går 
ned. 

Melkerobot med drektig-
hetstest
Bonden på Orheim er nøktern 
med investeringer, men med 
nybygget kommer det en DeLa
valmelkerobot. Atle har tatt med 
RePromodulen som måler inn
holdet av hormonet progesteron i 
melk og ut fra det kan brukes til 
brunstkontroll og drektighets
undersøkelse. De siste 10 årene 
er det samboer Solfrid Flataker 
som har stått for melkingen i til
legg til lederjobb på et fiskeopp
drettsanlegg.

Mye fjøs for pengene
Atle forteller at han ikke har inngått 
noen avtale om fjøsbygget ennå, 
men at det vil bli lagt ut på anbud. 
For støping av gjødsekjeller og gulv 
leide han inn en lokal murer, og for 
innredning og melkerobot er det 
inngått avtale med Felleskjøpet. 
Kostnadsoverslaget er på nesten  
8 millioner kroner. Innovasjon Norge 

har innvilget investeringsstøtte på 
2,290 millioner inkludert 400 000 
kroner for bruk av trevirke. Atle er 
sikker på at når byggeprosjektet er 
ferdig har han et velfungerende 
 løsdriftsfjøs med en prislapp som 
ikke er avskrekkende. Produksjo
nen vil øke for etter kvotekjøp fra en 
nabo vil grunnkvota komme opp i 
370 000 liter neste år.

TEMA: BYGG

Her skal de 18 båsene fjernes og legges spaltegulv. Tre sammensveisede Orkel 
appetittvogner som blir like lang som fôrbrettet skal stå «parkert» her. Den ny 
liggeavdelingen kommer i forlengelsen av fjøset bak fôrvogna.

Smått til nytte

ALTERNATIV TIL PASTEURISERING
Australske forskere har utviklet en ny teknologi for prosessering av melk som de hevder bevarer mer av næringsstoffer og 
smak. Haelen®teknikken anvender trykk i stedet for oppvarming for å ta knekken på bakteriene i melka og forlenge 
holdbarheten. Forskerne bak teknologien hevder at sammenlignet med pasteurisering vil melka ha høyere nivåer av B2 
og B12, høyere fosfataseaktivitet, bevarer nøkkelenzymer som gjør melka enklere å fordøye og bevarer mer av farge og 
smak. Melka skal få en holdbarhet i kjøleskapstemperatur på 60 dager mot 14 dager for pasteurisert melk. De første 
produktene basert på melk prosessert med den nye teknologien skal komme på markedet inneværende halvår.

www.dairyherd.com

BARE HVER 20. MELKEBONDE I EU ER UNDER 35 ÅR
European Milk Board er bekymret for rekrutteringen. Bare 5 prosent av melkebøndene er under 35 år. Kun 14 prosent er i 
alderen 35 til 44 og det forteller at rekruttering er en stor utfordring for næringen.

Kvæg 5/2021



forutsigbare strømpriser med solceller!
Strømmen er en stor utgift, og det er vanskelig å planlegge 
økonomisk med en varierende strømpris. Med et solcelleanlegg 
vet du cirka hvor mye strøm som blir produsert hver måned. 
Det reduserer risikoen ved plutselig høye strømpriser, fordi 
du har et lavere innkjøp fra strømnettet enn normalt. Du betaler 
ingen avgifter eller nettleie på strømmen som blir produsert. 

Når anlegget er nedbetalt har du helt gratis strøm!Når anlegget er nedbetalt har du helt gratis strøm!

Solceller er som skapt for fjøs!
Fjøset er levende 24 timer i døgnet og det kreves mye energi
til ventilasjon, belysning, maskiner, og mye mer. Samtidig er 
som regel flere andre driftsbygninger og hus i bruk. Dette 
utgjør mye strømforbruk hver dag. Strømmen fra produksjonen
kan både brukes i fjøset, men også fordeles til andre deler av 
gården som trenger den.  

Sjekk dine muligheter, helt gratis!
Ved forespørsel så kan vi lage en simulering på dine bygg, 
helt gratis. Du får en rapport som gir informasjon om: 
Strømproduksjon, nedbetalingstid, dekningsgrad av 
strømforbruk mm. 

For gratis rapport: Send e-post til pal.traaholt@multifag.no

7 KJAPPE FAKTA OM 
SOLCELLEANLEGG!

1. Hva er nedbetalingstid?
Svar: 8-15 år

2. Hva er levetiden? 
Svar: 30-40 år

3. Er snø et problem?
Svar: Nei, som regel ikke

4. Lønner det seg i Norge?4. Lønner det seg i Norge? 
Svar: Ja, det gjør det!

5. Hvor kan jeg montere solceller? 
Svar: Vegg, tak og bakke

6. Når er det størst produksjon?
Svar: April til september 

7. Hvor leverer dere? 
Svar:Svar: Agder, viken, Oslo og 
Vestfold & Telemark
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forutsigbare strømpriser med solceller!
Strømmen er en stor utgift, og det er vanskelig å planlegge 
økonomisk med en varierende strømpris. Med et solcelleanlegg 
vet du cirka hvor mye strøm som blir produsert hver måned. 
Det reduserer risikoen ved plutselig høye strømpriser, fordi 
du har et lavere innkjøp fra strømnettet enn normalt. Du betaler 
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kan både brukes i fjøset, men også fordeles til andre deler av 
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Sjekk dine muligheter, helt gratis!
Ved forespørsel så kan vi lage en simulering på dine bygg, 
helt gratis. Du får en rapport som gir informasjon om: 
Strømproduksjon, nedbetalingstid, dekningsgrad av 
strømforbruk mm. 

For gratis rapport: Send e-post til pal.traaholt@multifag.no
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SLIK BYGGER DU 
BILLIG – EN KAKE-
OPPSKRIFT
«Det er mange veier til Rom» hadde kanskje vært en bedre overskrift, 
for hadde det vært så enkelt som å følge en bestemt kakeoppskrift, 
så hadde vel alle bygd billig? De fleste drømmer likevel om å bygge 
billig, men hva innebærer det egentlig?

Lars Erik Ruud
Førsteamanuensis 

Høgskolen i Innlandet
lars.erik.ruud@inn.no

Prosjektleder 
Innlandsfjøset

TEMA: BYGG

Aller først må det presiseres 
at drømmen om å bygge 
billig nok dreier seg om å 

bygge «lønnsomt» og ikke nød
vendigvis «billig». Billig dreier seg 
kun om prisen på prosjektet, 
mens lønnsom ser på investerin
gens størrelse i forhold til inn
tektene som skapes på bakgrunn 
av denne investeringen.

Småbrukerparadokset
For å være lønnsom må investe
ringen skape mest mulig verdi for 
hver investerte krone. Det vil si at 
det som oppfattes som billig på 
en gård med stor kvote, slett ikke 
behøver å være billig på en gård 
med mindre inntektsgrunnlag. 
Men det betyr heldigvis også at 
det – teoretisk sett – ikke er noe 
hinder for å få til en like lønnsom 
investering på en liten eller mel
lomstor gård som på en stor. Vi 
har imidlertid erfart at ulike tek
niske løsninger kan benyttes til 
svært ulike besetningsstørrelser. 
Det betyr at om en bestemt mjøl
kerobot, en gjødselrobot eller fôr
ingsutstyr skal benyttes i en 
besetning på 20 kuer sammenlik
net med en med 60 kuer, blir 
kostnaden per ku eller per kg 
mjølk tre ganger så stor i den 

minste besetningen. Ekstra pro
blematisk blir det når mange av 
de små og mellomstore heller 
ikke har mulighet for å øke inn
tektene gjennom volumvekst. En 
må derfor i praksis være en 
bedre økonom og ingeniør, og 
finne andre og billigere løsninger 
på disse gårdene.

Inntektene så store som 
mulig
Skal du sammenlikne lønnsom
heten mellom ulike investeringer, 
er det fire faktorer som er i spill; 
inntektene og kostnadene, samt 
at også rente og en tidsfaktor er 
med i bildet. Balanseringen av 
disse fire faktorene er krevende, 

Hvis investeringskostnaden må skjæres mye ned må det skje i den tidlige idéfasen. 
Når en først begynner å bygge er mye av løpet lagt. Foto: Jan Arve Kristiansen
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men gir oss også en rekke mulig
heter for å skape lønnsomme 
 løsninger. For å begynne med inn
tektene, så bør de jo være så 
store som mulig. Kvota er den 
enkeltfaktoren som i størst grad 
bestemmer inntektene, men det 
er likevel en del ting å passe på. 
Fylles kvota? Elitemjølk og som
mermjølktillegg? Kjøttinntekter? 
Økte inntekter gjennom foredling? 
Kostnad for kvote ved kjøp/leie? 

Tidsfaktoren den meste 
oversette lønnsomhets-
variabelen
Kostnadene bør være så små som 
mulig, og her kommer billige bygg 
inn. I tillegg må en vurdere drifts 
og arbeidskostnadene. Renta er i 
en viss grad styrt av Norges 
Banks styringsrente. Den siste 
faktoren er en tidsfaktor, og er 
antakeligvis den mest oversette 
av lønnsomhetsvariablene. Dette 
skyldes nok vår menneskelige 
«utålmodighet» om at vi vil ha alt 
på plass nå i dag – og så får det 
bare ta den tida det tar å tilbake
betale lånet. Greier vi derimot å 
snu om på denne tanken, er det 
mye å hente økonomisk på å ta 
tida til hjelp. Det forutsetter imid
lertid en god planlegging – ikke 
bare for å få på plass en løsning i 
dag, men også for flere trinn kan
skje tiår framover i tid. Et eksem
pel kan være å utsette byggingen 
av hovedfunksjoner som ungdyr 
og sinkuoppstalling gjennom å 
utnytte restverdien i eksisterende 
bygningsmasse. Da kan en bygge 
for mjølkekua i dag for et langt lavere 
beløp, men så må en  antakeligvis 
løse ungdyr og sinkuplassbehovet 
om en del år (for eksempel ved å ha 
sinkua i det eksisterende båsfjøset 
fram til  løsdriftskravet omfatter disse 
fra 2034). 

Ved å ta tida til hjelp kan en altså 
redusere omfanget av det som må 

bygges i dag, noe som har svært 
mye å si for byggekostnadene og 
lønnsomheten i prosjektet. Om en 
greier å utsette deler av en inves
tering i for eksempel 3 til 15 år, 
gjør det store utslag på både 
lønnsomhet og nattesøvn. Til 
dette hevder mange at en får mer 
for pengene ved å bygge alt nytt 
nå i dag, og det har de jo rett i. 
Det er likevel en svært dårlig trøst 
å få kvantumsrabatt på RollsRoyce 
når det du har råd til er en bruktbil.

Bortvalg
For å få til en endring av prosjek
tets totalkostnad i størrelses
orden «millioner», må det skje i 
den  tidlige idéfasen, typisk ved at 
en  kutter ut noe. Ideen om at 
man kan tvinge en lite lønnsom 
løsning til å bli lønnsom langt ute 
i innkjøps og byggefasen bør en 
legge død først som sist. Det er 
bortvalgene som virkelig monner 
når det skal spares. Om du ope
rerer med en kostnadsgrense på 
for eksempel 6 millioner kroner, 
og har fått en pris på et nytt fjøs 
på 1011, så må du kutte «grovt». 
Teoretisk sett er det tre nivåer en 
kan kutte på. Det nivået som 
monner mest, er å kutte hoved

funksjoner. Dette er for eksempel 
å følge grepet over om å kutte 
(utsette) ungdyr og sinkuopp
stalling gjennom å benytte eksis
terende løsninger. Det neste 
nivået innebærer å kutte arealer 
siden plass koster penger. Det er 
spesielt de arealene som ikke 
kan forsvares gjennom at de gir 
inntekter som er viktige å få 
 kuttet ned på for lønnsomheten 
sin skyld. Eksempler på dette kan 
være breie kjørbare fôrbrett, stor 
fôrsentral og store birom. Det 
siste kutt nivået er å kutte i kvali
teter eller funksjonalitet. Det kan 
være å kjøpe brukt i stedet for 
nytt, bygge uisolert i forhold til 
full isolert eller å velge enkel 
mekanisering fremfor automatikk. 
Enkel mekanisering inneholder 
færre sårbare komponenter enn 
automatiske løsninger, er billigere 
og har ofte lengre levetid.

Tabell. Forenklet sammenligning av investering på 6 millioner i dag, mot 
4,5 i dag og 2,5 om 13 år. Beregningen er gjort med utgangspunkt i 
totalt 23 års løpetid. 13 år er tida fra i dag til løsdriftskravet i 2034. 
Tabellen viser at det i dette eksemplet er mer lønnsomt å dele opp 
investeringen (høyere internrente) – sjøl om det er lagt inn en ekstra 
bygningskostnad på 1 million mer totalt i bygg pluss en driftsmessig 
ulempe på 50 000 kr hvert år i hele perioden.

År 0 1 13

Investering -6 000 000

Inntekter 1 250 000 1 250 000

Utgifter -650 000 -650 000

Netto kontantstrøm -6 000 000 600 000 600 000

Internrente 8,45 %

År 0 1 13

Investering -4 500 000 -2 500 000

Inntekter 1 250 000 1 250 000

Utgifter -700 000 -700 000

Netto kontantstrøm -4 500 000 550 000 -1 950 000

Internrente 9,18 %

BORTVALG SOM 
MONNER
• Hovedfunksjoner
• Areal
• Kvalitet/funksjonalitet
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TEMA: BYGG

Alle tilvalg og bortvalg har en 
 konsekvens, så det er viktig å 
tenke seg godt om – men noen 
valg er enklere enn andre. Det å 
kjøpe en brukt mjølkerobot i 
 stedet for en ny i en mindre 
besetning, gjør at investerings
størrelsen fort kan reduseres med 
en halv eller trekvart million. Sjøl 
om den brukte roboten vil ha en 
kortere restlevetid, vil den være 
enkel å bytte ut den dagen en har 
kontroll på økonomien igjen etter 
en større utbygging. 

Billige bygg
Det er også mye å hente på å 
bygge billig. I dette ligger en god 
strategisk plan i bunnen sammen 
med en god kalkyle og en 
gjennom tenkt plan for entreprise
form og byggeledelse. Deretter 
må vi skille på enkle løsninger og 

dårlige  løsninger. En enkel løs
ning kan ha både stor kapasitet 
og være rasjonell i daglig drift 
uten at den er dårlig av den 
grunn. Mange har også en ten
dens til å bygge svært solid og 
dyrt med tanke på at «når en 
først skal bygge, så…». Summen 
av mange «tar du den, så..» kos
ter imidlertid penger, og oppleves 
ofte av neste generasjon som et 
problem når den solide betong
veggen plutselig står i veien for 
en ny plan. I generasjonsper
spektiv er det nok om å gjøre å 
finne noe som er passe solid og 
«godt nok», og ikke  nødvendigvis 
det beste som finnes. Det er 
også mye å hente på «masse
produksjon», enten i form av 
egenproduserte eller innkjøpte 
elementer av ulike slag. Egen
produserte elementer, for eksem
pel produsert av eget trevirke 
 vinterstid, kan åpne for kortere 
byggeperioder. Dette gjør at flere 
kan utnytte de begrensede 
mulighetene som etter hvert er 
på en gård til å tilføre egeninnsats. 
Andre grep er å spare på betong
volum, tillate søyler inne i bygnin

gen eller å benytte litt mer alterna
tive løsninger som stolpehus, 
 fagverksbjelker og kanskje også 
enklere driftsopplegg med frostfrie 
fjøs, uisolerte fjøs eller utegang.

Regn på lønnsomhet sjøl
Om vi sammenlikner en investe
ring i dag på 6 millioner kr (alter
nativ 1 øverst i regnearket) med 
en investering på 4,5 millioner i 
dag + 2,5 millioner om 13 år 
(alternativ 2 nederst i regnear
ket), så er fortsatt lønnsomheten 
større i det siste eksemplet – sjøl 
om vi også legger til for eksem
pel 50 000 kr hvert eneste år i 
«drifts ulempe». Søk etter funk
sjonen internrente (IR) i Excel, 
og lag deg noen regnestykker – 
jo høyere tall jo bedre. Det ligger 
også instruksjonsvideoer på 
YouTube om hvordan du bereg
ner lønnsomhet med dette verk
tøyet. Verktøyet er litt grovt, men 
gir deg muligheten for å sam
menlikne lønnsomheten for helt 
ulike idéer. De fleste blir overras
ket over den positive effekten på 
lønnsomheten av å spille på 
tidsfaktoren.

RÅD FOR LØNNSOM FJØSBYGGING
•  Størst mulig inntekt (fyll kvota. Mer sommermjølk? Økte kjøttinn

tekter? Foredling?)
•  Hold kostnadene nede (gjelder både investerings og driftskostnader)
•  Utnytt tidsfaktoren (trinnvis utbygging? Enkel mekanisering med 

lang levetid?)
•  Bortvalg er det som monner (hovedfunksjoner, areal, kvalitet)
•  Tenk «godt nok»
•  Arbeid utgjør mest av total byggekostnad (tenk rasjonelle bygge

måter for eksempel med elementer)
•  Spar på betongen og bygg enklere (stolpehus, uisolert, frostfritt…)
•  Sammenlikne lønnsomheten sjøl for ulike alternativ (regn ut 

internrente i Excel)

      tendens til å bygge svært solid og 
dyrt med tanke på at «når en først skal 
bygge, så…»

MYHRES
maskinomsetning as

Høyjordveien 686, 3158 Andebu
957 24 006 • post@myhresmaskin.no 

myhresmaskin.no

JYFA galvaniserte dyrehengere.
Mange modeller.

Tuff-Mac 10 tonn maskin/rundballe-
henger. 

Tuff-Mac 8 tonn dumperhenger.



Med styrken og råskapen fra generasjoner 
Fra 1. januar 2021 ble de norske selskapene Underhaug, Reime & Co, Rekord System 
og Globus en del av Herde Industrier og samlokalisert på Nærbø i Rogaland.

herdeindustrier.no

Norskprodusert innredning

Fangfront

Reime sin innredning er utviklet i 
samarbeid med den norske bonden og 
produsert og overflatebehandlet i norge. 
Dette er innredning som varer  
og som er skapt for norske forhold.

Herde Industrier har det meste innen innendørs 
mekanisering i fjøs: Innredning til storfe, småfe og 
gris, gjødseltrekk, rister, porter og rekvisita.

Kontakt vår forhandler, Reime Landteknikk for 
mer informasjon.

Behandling, inseminering, samt 
arbeid i binge eller på forbrett kan 
være arbeid forbundet med stor 
fare for liv og helse. Høyere krav til 
sikkerheten for dyr og røkter gjør 
derfor at bruk av fangfront stadig 
blir mer aktuelt ved innredning av 
driftsbygninger for storfe.
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Helge Øksendal
Økonomirådgjevar/ 

fagleiar i Tine
helge.oksendal@tine.no

Knut Ingolf Dragset
Leder Kunde og 

 medlemstjenester
knut.ingolf.dragset@geno.no

TEMA: SOMMERMELK

Hva koster det å vente med inseminering av 
den store kviga til september, hun som kunne 
vært inseminert i juni?

For å lykkes med insemine
ring på vår og sommer er 
det noen utfordringer som 

må løses. Som vårt regneeksem
pel viser, vil økonomien i produk
sjon av sommermelk gir rom for 
investeringer som kan løse disse 
utfordringene.

Regneeksempel
Eksemplet tar utgangspunkt i ei 
kvige som ut fra alder og størrelse 
skal insemineres i juli 2021. Videre 
har vi sett på de økonomiske 
 konse kvens ene av at den i stedet 
blir inseminert i september, 
grunna utfordringer knytta til 
beite. Vi har forutsatt en leveranse 
på 6 640 liter i første og 8 140 liter 
i senere laktasjoner.

Dette har liten innvirkning på 
 økonomien i 2021. Kviga opptar i 
begge scenarier en ungdyrplass 

hele året, blir inseminert og må ha 
mat hver dag.

Inseminering i juli
Ved inseminering i juli, blir kviga til 
ku i april istedenfor juni 2022. 
Antall ungdyr blir det samme. 
 Kalven tar over for kviga. Sjøl om 
antall ungdyr forblir det samme, vil 
en kalv gi større lønnsomhet enn ei 
kvige på overtid. Dekningsbidraget 
for en okse utgjør gjerne kr 750 
per måned – kr 1 500 for to måne
der. To ekstra oppdrettsmånedene 
for kvige utgjør ca. kr 600 i ekstra 
vedlikeholdsfôr. Ekstra tilvekst og 
tilvekstfôr er ikke medregnet.

Inseminering i september
Ved å inseminere i september 
istedenfor juli, får vi ei ku mindre i 
apriljuni 2022. Dette vil føre til 
både lavere melkeleveranse og 
mindre sommermelk. Leveransen 

blir 1 152 liter lavere og omsetnin
gen kr 6 038 lavere. Ved like fôr
kostnader per liter, reduseres 
 dekningsbidraget tilsvarende.

I 2023 vil kviga i begge scenariene 
være ku hele året. De 305 lakta
sjonsdagene vil dels være slutt
laktasjon som førstekalvsku og 
dels startlaktasjon som eldre ku. 
Som ku har kviga som ble insemi
nert i juli 2021 fortsatt ha mere 
sommermelk. I tillegg entrer hun 
tidligere andre laktasjon og får 

Tabell. Økonomi ved inseminering i juli og september.

2021 2022 2023 2024 SUM

Melkeinntekter ved ins. i juli 21, kr  32 421  42 940 43 623 118 984 

Melkeinntekter ved ins. i september 21, kr 26 383 40 979 42 797 110 159 

Tapte melkeinntekter, kr  - 6 038 - 1 961 - 826 - 8 825 

Ekstra oppdrettsfôr kvige, kr - 600  - 600 

To måneder tapt kalveoppdrett (okse), kr - 1 500  - 1 500 

Sum tap  - 9 289 - 1 961 - 826 - 12 077

Det kan være utfordrende å sjekke 
brunst og inseminere når kvigene er 
på beite. Foto: Anja Våg Skjold

SOMMERMELK

KVIGA SOM 
GLAPP
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også noe høyere leveranse i 2023. 
Fra 2024 og utover har vi kun 
effekten av sommermelk. Denne 
er vedvarende. 

For kviga som kalver forsinka, blir 
største tapet melkeleveransen. 
Dette tapet blir større jo lengre 
forsinkelsen er. Blir i tillegg 

 kalvinga forsinka i tidsrommet 
april til oktober, får vi nedgang i 
andelen sommermelk. Sistnevnte 
blir i tillegg årlig.

Smått til nytte

MELKEFORBRUKET OPP 48 PROSENT FOR DE UNDER 35 ÅR
Salget av melk og meieriprodukter i Norge økte i 2020 som følge av covid19, og økningen fortsatte i første kvartal i år. 
Fra Irland rapporteres det at i gruppen under 35 år har forbruket av meieriprodukter økt med hele 48 prosent under 
pandemien. Det er spesielt de under 35 med små barn som har økt forbruket, forteller tall fra National Dairy Council. 
Sammenlignet med 2019 viste en spørreundersøkelse at pandemien har redusert andelen som oppgir de følger noen 
spesielle dietter. 15 prosent færre oppgir de følger lavkarbodietter, 8 prosent færre at de følger laktosefrie dietter og 4 
prosent færre oppgir at de følger vegansk diett.

www.agriland.ie
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TEMA: SOMMERMELK

Kvigebeiter ligger ofte et 
stykke fra gården slik at 
den daglige visuelle brunst

kontrollen kan by på større utfor
dringer enn når kvigene er i fjøset. 
Det er også forskjell på spekteret 
av brunsttegn som kvigene viser 
når de går ute sammenlignet med 
når de går inne, spesielt om 
 kvigene står på bås. For å sjekke 
brunst på kviger som står på bås 
er det mange som ser etter slim
ing og blødning. Dette er gode og 
sikre brunsttegn for båskviger, 
men disse brunsttegnene er verre 
å oppdage på beite. Kviger som 
går løse, enten det er i binge inne 
eller på beite ute, vil endre adferd 
og bli mere aktive rundt brunst. 

Sekundære brunsttegn
Alle dyr, også mennesker, har en 
intimsone rundt kroppen og spe
sielt hode, der de ikke slipper 
andre innenfor unntatt i helt spesi
elle tilfeller. Et slikt tilfelle er i 
 perioden rundt brunst for storfe 
sin del. Det dannes da grupper på 
to eller flere dyr som er nære 
hverandre over tid og utveksler 
sekundære brunsttegn, såkalt 
SAG (seksuelt aktive gruppe). 
Slike sekundære brunsttegn kan 
være kjevehviling, sniffing i områ
det endetarm/kjønnslepper, hode

knuffing og ridning. Noen i gruppa 
gir oppmerksomhet, såkalte 
 sendere, mens andre i gruppa får 
oppmerksomhet, såkalte motta
kere. Det kan være krevende å se 
hvilke dyr som sender og hvilke 
dyr som mottar oppmerksomhet. 

Sender eller mottaker
Om kviga er sender eller mottaker 
gir et bilde på hvor hun befinner 
seg i brunsten. Senderne er gjerne 
i startfasen, på tur inn i brunst. 
Hun oppsøker andre  kviger og 

gjerne da slike som er kommet 
lengre i brunsten. Det vil variere 
hvor mye tid en kvige tidlig i brun
sten vil bruke til sosial aktivitet i en 
SAG. De er litt til og fra og er i til
legg til brunstaktivitet også opptatt 
av andre ting, som å få seg mat og 
å tygge drøv. Det vil oftest være for 
tidlig å inseminere ei kvige som er 
sender. Mottakeren, den kviga 
som er i sentrum av oppmerksom
heten, er gjerne mere stabil i sin 
oppførsel. Her er det bare brunst 
som står i hode og hun bruker 

SAG. Kyr som oppholder seg nær hverandre over tid og sender og mottar 
brunsttegn. Foto: K L Breivik

For å finne ut hvem som sender og hvem som mottar må dyra observeres over tid 
uten å forstyrres. Foto: K L Breivik.

Knut Ingolf Dragset
Leder Kunde og 

 medlemstjenester
knut.ingolf.dragset@geno.no

BRUNST OG BRUNST-
TEGN PÅ BEITE
Brunstegnene ute på 
beite er litt forskjellig 
fra når de er inne og 
da spesielt på bås.
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mindre tid på spising og drøvtyg
ging. Et klassisk tegn på at kviga 
er mottaker er at hun står stille når 
andre kviger rir på henne. Slike 
kviger er klare for inseminering.  
Dersom ingen av de andre av 
 kvigene er med på leken og gir 
mottakeren oppmerksomhet, vil 
mottakeren selv kunne innta en 
aktiv rolle, oppsøke andre kviger, ri 
på disse og sende brunsttegn. 
Dersom man finner tidspunktet der 
kviga endrer status fra sender til 
mottaker og inseminerer ved første 
mulighet etter dette har man best 
sjanse til å treffe riktig. Denne 
adferdsendringen er sterkt korre
lert med tidspunkt for eggløsning. 

Observere uten å forstyrre
For å få med seg nyansene i dette 
samspillet av adferdsendringer, er 
det viktig å kunne observere kvig
ene uten å forstyrre dem. Lyden av 
en firhjuling som vanligvis også har 
med seg en kraftfôrbøtte kan være 
nok til at brunstaktiviteten stopper 
opp. Skal man lykkes med insemi
nering på beite er det viktig å 
bruke tid på brunstobservasjoner 
flere ganger i døgnet. Adferd
sendringer er ofte tydelig ere og 
 lettere å observere enn  tradisjonelle 
brunsttegn og de kan observeres 
på avstand. Sommeren er en travel 
tid og det kan være vanskelig å pri
oritere tid til brunstobservasjoner. 
Da kan en aktivitetsmåler være løs
ningen. Det finnes gode løsninger 
som ikke er avhengig av tilgang til 
strømnett. Regnestykket viser at 
det er rom for å investere i  hjelpe   
midler for å kunne inn kassere 
gevinsten med å lykkes med 
 inseminering på beite. Se for øvrig 
 artikkel side 46.

Stress virker uheldig
Når kviga er klar for å insemineres 
kan det være noen praktiske 

utfordringer for å få utført selve 
insemineringen. Kviga bør jo helst 
stå fast når inseminøren kommer. 
God kommunikasjon mellom 
 inseminør og produsent er derfor 
 viktig slik at insemineringstid kan 
avtales så godt som mulig og 
 produsent får god tid til å gjøre 
kviga klar for inseminering. Der
som kviga jages over hele beite 
eller må fanges med lasso mens 
inseminøren står og venter, vil 
dette føre til stress, både for 
 produsent og dyr. Eggløsnings
tidspunkt styres av et intrikat 
 system av hormonsvingninger, der 
LH (Luteiniserende Hormon) 
 spiller en viktig rolle. LH har kort 
halveringstid og skilles ut i pulser. 
Både frekvens og amplitude må 
være riktig for at eggløsningen 
skal skje. Siden LH og stress
hormoner, som for eksempel cor
tisol, til en viss grad skilles ut fra 
de samme organene i kroppen, vil 
stresspåvirkning kunne forstyrre 
LHpulsasjonen og dermed gi for
sinket eggløsning. Egget blir 
 gammelt og får dårligere kvalitet. 
Har egget dårlig kvalitet vil også 
det gule legemet, CL, kunne 
påvirkes slik at det ikke produse
rer tilstrekkelig mengde progeste
ron til å opprettholde drektigheten 
når det befrukta egget, embryoet, 
skal feste seg inn i livmora.    

Tilrettelegging for 
inseminasjon
Det finnes mange gode løsninger 
for fiksering av kviger for insemi
nering på beite. Løsninger som 
ikke fører til stress hverken for 
produsent, inseminør eller kvige. 
Fôrhekker med fangfront er et 
godt alternativ. Det er viktig med 
trening på forhånd. Er kviga vant 
til å få kraftfôr i fôrhekken og bli 
hengende fast en kort stund, er 
terskelen lav for å la seg lure før 

Hodeknuffing. Kan være vanskelig å skille fra maktkamper. 
Foto: Guro Sveberg.

Typisk eksempel på SAG. Her ses både kjevehviling og slikking. 
Ut fra øyeblikksbilde kan det se ut som om kua i midten er 
mottaker og klar for inseminering, mens de to på sidene er 
sendere og muligens tidlig i brunsten. Foto: Guro Sveberg.

Kjevehviling. Foto: Guro Sveberg

Ridning. Om kua rir eller blir ridd på regnes som 
likeverdige brunsttegn. Foto: Guro Sveberg.
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inseminøren kommer. Brunstige 
dyr er ofte ikke så opptatt av mat 
og kan noen ganger, til produsen
ten og inseminørens frustrasjon, 
bare sirkle rundt fôrhekken uten å 
la seg fange. Da kan det være en 
god løsning med lettgrinder rundt 
fôrhekken for å begrense området 
og øke sjansen for en god og 
stressfri fiksering. Det finnes også 
mere avanserte løsninger med 
grindsystemer som leder mot en 
behandlingsboks. Hele flokken 
 drives inn mot behandlingsboksen 
og dyra som ikke skal insemine
res, slippes gjennom boksen inntil 
riktig dyr er på plass. Dette må 
gjøres kort tid før inseminøren 
kommer da kviga ikke kan bli 
 stående i en behandlingsboks 
over lang tid. 

Drektighetskontroll
Til slutt bør resultatet av insemi
neringen sjekkes med en drektig
hetskontroll. Sjansene er store for 
at resultatet av drektighetskontrol
len er positivt. Årstidsvariasjonene 
for IO56 (dyr som ikke er løpt om 
etter 56 dager) viser at best 
 resultat av inseminering på lands
basis oppnås i 2. og 3. kvartal, 
altså på vår og sommer. 

Mobil fôrhekk med fangfront. Foto: T Hammer Fôrhekk med lettgrinder rundt hos Lars Bergsli. En god og robust løsning.  
Foto: Anne Hege Hunskaar Tajet.

Figur. Resultat ikke-omløp 56 dager (IO 56) gjennom året.

Sil-All 4x4+ er ikke etsende og sliter ikke på 
redskaper og maskiner. Dette gjør at Sil-All 4x4+
er det trygge valget innen ensilering.  

Sil-All 4x4+ har soppdrepende egenskaper 
og er basert på det anerkjente Sil-All 4x4. 
Du får selvsagt de fordelene du forventer - 
som raskere fermentering, redusert tørrstofftap, 
bedre bevarte proteiner og høyere fordøyelighet. 
I tillegg gir Sil-All 4x4+ ekstra aerob stabilitet og 
forhindrer tørrstofftap under oppfôring.

Du finner mer informasjon og kontakt opplysninger 
her  go.alltech.com/sil-all
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Behandlingsboks. Foto: Privat.
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Kristin Mengshoel
Produktansvarlig  

for SenseHub i Geno
kristin.mengshoel@geno.no  

Vegard Urset
Sjef for aktivitets- 

måling i OS ID
vegard.urset@osid.no

I beitesesongen kan det være utfordrende å drive brunstkontroll.   
Med aktivitetsmåler kan du få inseminert til rett tid også når dyra er på beite.

PRODUSER MER 
SOMMERMELK MED 
AKTIVITETSMÅLER

Uansett om du har kyrne 
dine på seterbeite eller på 
innmarksbeite, brukes det 

gjerne mindre tid på tilsyn og 
annet stell om sommeren. Dette 
gjør at det kan bli vanskelig å få 
fanga opp brunsten hos dyra, 
særlig hos kvigene. Dermed blir 
det en utfordring få inseminert til 
riktig tid, slik at du kan produsere 
god sommermelk neste år. Med 
aktivitetsmåling har du imidlertid 
full oversikt over dine dyrs brunst, 
aktivitet og helse, også om som
meren. Aktivitetsmåleren Sense
Hub gir deg løpende informasjon 
om hvor de ulike dyra befinner 
seg i brunstsyklusen, og du får 
varsel når det optimale tidspunk
tet for inseminering nærmer seg. 

Inseminer til rett tid, også 
om sommeren
Kombinerer du aktivitetsmåling 
med en god fanghekk, blir insemi
nering enkelt å få til, også om som
meren. Ved inseminering til ønsket 
tid, får du opprettholdt ønsket kal
vingsintervall og kalvingstidspunkt. 
Når aktivitetsmåleren sender brun
stvarsel på et dyr som allerede er 
inseminert, har kviga eller kua trolig 
kasta. Da kan du på et tidlig tids
punkt planlegge neste insemine
ring, slik at du ikke havner for langt 
på etterskudd i forhold til det kal
vingsintervallet du foretrekker.

Lett å avsløre medløperne
Ute på beite kan det være van
skelig å skille de brunstige dyra 

fra medløperne. Med SenseHub 
er ikke dette lenger et problem. 
Hos kyrne som er brunstige, går 
drøvtyggingsaktiviteten ned, mens 
den naturlig nok ikke gjør det hos 
medløperne. Denne drøvtyggings
aktiviteten vises via grafer i Sen
seHub, og slik kan du enkelt sile 
ut medløperne.

Anslår sannsynlig drektighet
Mange foretrekker å inseminere 
før dyra slippes ut på beite, men 
på beite kan det være vanskelig 
å fastslå om dyra, og da spesielt 
kvigene, er med kalv. I slike 
 tilfeller kan aktivitetsmåling 
hjelpe deg med å anslå sannsyn
lig drektighet, og du slipper å 
vente til innsett om høsten med 
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å finne ut hvor mange dyr som 
faktisk ble drektige. Det anbefa
les likevel å drektighetskontrol
lere ved innsett for å være helt 
sikker. 

Avdekker helseproblemer
SenseHub fanger opp unormal 
endring i aktivitet og drøvtygging 
og varsler dette med alarm. 
Også når dyra er ute på som
merbeite vil du få tidlig varsel 
om sykdom, utilpasshet og 
 hendelser som kan påvirke 
 individets og besetningas helse. 
Slik blir det også mulig å 
behandle tidlig i sykdomsfor
løpet, eller sette i verk fore
byggende tiltak allerede før syk
dom oppstår.

Ta med deg aktivitetsmåle-
ren på setra
Med pakken SeterSenseHub kan 
du nå enkelt ta med deg aktivi
tetsmåleren din på setra. Løsnin
gen driftes med vanlig 12volts 
strømforsyning fra solcelleanlegg. 
Inkludert i pakken er både kabel, 
strømforsyning og veggbrakett til 
controlleren. Dermed er det kun 
selve controlleren som må tas 
med fra gården når du ønsker å ta 
i bruk anlegget på setra di. For at 
løsningen skal fungere, kreves det 
god 4Gdekning i området.

Fungerer også på inn-
marksbeite
Om du har dyra gående ute i 
nærheten av gården din, er 

 dekningsområdet til Sense
Hubantenna så stort at det 
 dekker både fjøs og nærliggende 
beiter. Du kan også utvide rekke
vidden ved å koble til flere anten
ner. Dyra må befinne seg innenfor 
antennas rekkevidde kun én gang 
i døgnet for å få registrert data
ene, og dette kan du enkelt få til 
ved å plassere vannkilden eller 
salt og mineralsteinen i nær
heten av antenna.  

Øre eller hals
Når du bruker SenseHub, kan du 
velge om dyra skal ha øre eller 
halstransponder. Du kan også 
kombinere de to typene i samme 
besetning. Mange som har dyr på 
utmarksbeite foretrekker øre
transponderen, slik at man slipper 
å bekymre seg for at halstrans
ponderbåndet setter seg fast i 
busk og kratt. Velger du øretrans
ponder, slipper du også å regulere 
halsbåndet på kvigene, som fort
satt er i vekst, gjennom somme
ren.

Brukervennlig
SenseHubprogrammet er så 
enkelt og lettfattelig at aktivitets
måleren trygt kan overlates til 
andre, om du har dyra på felles
seter eller har arbeidshjelp på 
setra eller hjemme på gården. 
SenseHubappen finnes i tillegg 
på 30 språk, så hvis røkteren din 
har et annet morsmål enn norsk, 
vil han sannsynligvis kunne bruke 
programmet på sitt eget språk. 
Flere brukere kan ha tilgang til 
samme SenseHubsystem, via 
mobilappen, slik at også «vikaren» 
din får tydelig varsel om brunst, 
dyr som må ha tilsyn og andre 
hendelser som bør sjekkes. Og 
selv om du er borte fra dyra dine 
og travelt opptatt med andre ting 
om sommeren, er informasjonen 
om besetningas ve og vel alltid 
lett tilgjengelig på mobilen din.

Med aktivitetsmåler på beite eller seter kan du få inseminert til ønsket tid og få et 
kalvingstidspunkt som gir mer sommermelk.  Foto: Rasmus LangRee
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Hvis Fylkesmannen hadde fått viljen sin i 1995 hadde det ikke vært 
noen melkekyr igjen i Harangsfjorden i Nordland. Uten melkeproduk-
sjon på Haugen hadde hurtig båtanløpet fort blitt en saga blott og med 
det grunnlaget for et lokalsamfunn «bortafor, innafor der ingen trudde 
nokon kunne bu». 

MELKEBRUKET SOM 
HOLDER LIV I LOKAL-
SAMFUNNET

Heldigvis ble det politisk 
omkamp i fylkestinget i 
Nordland den gangen og 

brødrene PaulArne og Svein 
Gaupen fikk tilskudd til å bygge 
om båsfjøset som hadde huset 
dyr sammenhengende siden 
1883. Produksjonen lå da på 30 
tonn melk. Ombyggingen til 
 løsdrift kom i mål under kalkulert 
pris, og dette ble starten på 
 investeringer i flere etapper fram 
til dagens fjøs med 27 melkekyr 
og ei kvote på 262 000 liter.

 Det var enten å bygge eller å 
slutte. Hadde vi ikke fått klarsignal 
fra Fylkestinget den gangen 
hadde det ikke vært noen melke
produksjon her i dag, slår Paul
Arne fast.

Bygde i flere etapper
I 1995 støpte PaulArne og Svein 
en stor kjeller og bygde to fjøs 
oppå (se bildet av fjøset). Det ene 
ble til løsdriftsfjøs med 10 ligge
båser og en fiskebeinstall med tre 
plasser og ble tatt i bruk 1997. 

Det andre fjøset sto uisolert fram 
til 2000 da det ble fylt opp med 
slaktegris. Dette prosjektet som 
ble sluttført i 1997 hadde et tak  
på rentefritt investeringslån på 
530 000 kr. På grunn av stor 
egen innsats, særlig med støping 
av kjeller, ble bare 340 000 brukt. 
Da driverne på Haugen senere 
søkte om å få ut de resterende 
170 000 fikk de nei, fordi det for
rige  prosjektet hadde blitt for bil
lig! Ny kamp mot den byråkratiske 
mølla, og etter hvert nådde de fram 
i  fylkestinget denne gangen også. 

Grisen ut og to fjøs blir til ett
I 2008 ble slaktegrisproduksjonen 
lagt ned og de to fjøsene slått 

Rasmus Lang-Ree
rlr@geno.no

Tekst og foto

Haugen i Bindal kommune i Nordland
• PaulArne og Svein Gaupen (brødre)
• Kvote i år på 262 000 liter
• Avdrått på 11 160 kg EKM (nr. 19?? på avdråttslista)
• 27 melkekyr
• 220 dekar slås (eid og leid), 100 dekar beiter, 730 dekar skog 
• Full framfôring okser

Aktuelle for å satse på et sted du ikke trodde du ville finne et robotfjøs

      I 2020 tok roboten over tildelingen 
av mineralblanding
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sammen. Løsdriftsfjøset ble bygd 
om til kalv og ungdyr og grise
huset ble det nye kufjøset. En 
fiskebeinstall med fire plasser og 
kraftfôrstasjon ble satt inn. Og 
med hyppigere tildeling av kraftfôr 
gikk avdråtten opp. Jord fikk de 
leid fra sauebønder som sluttet. 
En fordel PaulArne og Svein har 
er billig jordleie, for etterkom
merne som nå bruker småbrukene 
i Harangsfjorden som ferieboliger 
er interessert i at graset blir 
 høstet. For en av leieavtalene er 
det utleier som betaler ei flaske 
konjakk for å få graset slått. 

Roboten gjør sitt inntog
I 2016 ble det lagt gummikledt 
spalteplank i oksebingene og i 
melkekuavdelingen. En skrape
robot tar seg av renholdet. 
 Problemer med haltheter etter litt 
hektisk brunstaktivitet har helt for
svunnet etter at gummien ble lagt 
på. I 2019 kom melkeroboten inn 
på fjøset og med det en ny hver
dag for PaulArne og Svein. I 
2020 tok roboten over tildelingen 
av mineralblanding, og Svein 
kommentarer at da har de kontroll 
på at alle får i seg det se skal. Før 
beiteslipp legges det inn mineral

bolus i vomma, og for å bidra til 
god brunst utpå høsten. Samtidig 
med utbygg for å gå plass til robo
ten, ble fjøset utvidet i bredden for 
å få plass til en liggebåsrekke til. 
Da Buskap er på besøk er nytt 
prosjekt på gang. Byggingen av 
ekstern møkkum i godt i gang. 

Med litt overbelegg i fjøset er det 
en del forutsetninger som må 
være på plass.

 Det må være nok fôr på fôr
brettet hele tida, drikkekarene må 
være rene og fungere som de 

Paul Arne og Svein Gaupen har bygd opp haugen fra et utgammelt båsfjøs der de produserte 30 tonn til et moderne robotfjøs med 262 000 liter i 
kvote. Foto: Ragnhild Borchsenius
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skal, kraftfôrautomaten må være 
tunet og renholdet må være bra, 
forteller PaulArne. – Da får vi for
delt kutrafikken og får en rotasjon 
som fungerer. Vi er mye i fjøset og 
følger med og hvis det er noe som 
ikke fungerer reduserer vi litt på 
kutallet.

Toslåttssystem
PaulArne og Svein tar to slåtter 
og mener for mye av enga ville gå 
ut med et treslåttssystem. Vær
forholdene kan gjøre det krevende 
nok å berge to slåtter enkelte år. 
Normalt tas førsteslåtten mellom 
15. og 20. juni og andreslåtten 
rundt 10. august. Alt legges i 
rundball og graset fortørkes før 
pressing. Hvis været er bra med 
nordavind og sol slås graset med 
skiveslåmasken og strengen 
 ligger til dagen etter. I andreslåt
ten rakes tre strenger sammen. 
Selv om det er ønske om bra tørr
stoffprosent ser de at opptaket 
går ned hvis prosenten kryper 
opp mot 40. Brødrene synes en 
tørrstoffprosent på 28 – 30 er det 
beste og Ensil+ brukes på alt. Ved 
gjenlegg sås det Vintersterk 
 frøblanding. Brødrene har også 
fokus på grøfting, kalking og jord
prøver og kjøper rådgiving fra NLR. 

Arealet som disponeres gir ikke 
grunnlag for økt produksjon, og 
det må brukes den del kraftfôr. 
Det er Energi 80 eller 90 premium 
som brukes og taket settes på 
1516 kg. 

 Vi må kompromisse litt på 
 høstetidspunktet for å få nok for, 
sier Svein.

Ikke spare på feil ting
PaulArne mener det ikke er på 
ensileringsmidler og plast det skal 
spares. Han forteller at de bruker 
breiplast først og så seks lag med 
strekkfilm. Da blir ballen tett og en 
unngår dårlige partier fordi det har 
kommet til luft. Fordelen med brei
plast er at den ikke fester seg slik 
som nett og spesielt på vinteren blir 
ballene mye enklere å «avduke».

Ferge en gang i måneden
Melka leveres hver tredje dag på 
hurtigbåten som har to daglige 
anløp. PaulArne skryter av sam
arbeidet med Tine og en bra ord
ning med kompensasjon for å 
kjøre melka til kaia og rengjøring 
av tanken. PaulArne og Svein har 
fått til en avtale med Fylkeskom
munen om at de kan få inn en bil
førende ferge en gang pr. måned. 
Da kan de få levert kraftfôr, sendt 
dyr til slakt eller levert tømmer.
 Det er hurtigbåtanløpet og den 
månedlige ferga som gjør at vi 
kan bo her, slår PaulArne fast. 

Hver tredje dag leveres en tank med melk på hurtigbåten.

I tidligere tider var det bosetting mange steder innover 
fjordene i Bindal. Nå har småbrukene blitt feriesteder, men 
i Harangsfjorden er det 12 fastboende.
Det har sine sider å bo i et lite lokalsamfunn med dårlige 
kommunikasjoner. PaulArne legger ikke skjul på at det 
var en tøff overgang uten forberedelse for en trettenåring å 
flytte til Bindalseidet for å begynne på ungdomsskolen og 
bare komme hjem i helgene.
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Med i avlsarbeidet
PaulArne og Svein er samvirke
bønder og ønsker å være med på 
laget. De er opptatt av avl og føl
ger avlsplanen nøye. To oksekal
ver har blitt levert til Geno, og i til
legg har det vært forespørsler om 
flere aktuelle okseemner. De skry
ter av veterinærene som også er 
inseminører. 
 Veterinærene bruker legeskyss
båt for sjukebesøk og insemine
ring, og for oss betyr det enormt 
mye at det systemet er oppe og 
går, slår PaulArne fast. Han leg
ger til at de også er veldig godt 
fornøyd med Tinerådgiverne.

På Haugen er det konsentrert 
høstkalving og derfor blir det ofte 
sammenfallende inseminasjoner.
 Det har hendt flere ganger at vi 
har hatt både 5 og 6 kyr som har 
blitt inseminert på samme dagen, 
forteller Svein. – Da bruker vi 
SpermVital på de som er i tidligste 

laget eller hvis det er stormvarsel 
og har hatt bra resultater med det. 

Flere fordeler med konsentrert 
kalving er at kvigene blir kjønns
modne og oksene slaktemodne 
samtidig. En annen fordel er 
 rengjøring og vask når bingen 
tømmes helt. Dessuten gir det 
muligheter for litt ferieavvikling om 
sommeren.

Kalveråd
PaulArne og Svein er nøye med 
råmelkestildelingen og har alltid et 
lager med råmelk i fryseren. I 
kalve boksene brukes det rikelig 
med høy. Når kalvene skal flyttes 
over i binge tar de noe av høyet 
og legger i liggearealet, og da 
søker kalvene dit. Melkefôringen i 
binge skjer med automat.

Høster ressurser 
Uten melkekyrne i fjøset på 
 Haugen hadde ikke alle jordene 

med frodig grønt gras innover 
Harangsfjorden blitt høstet. Nå 
omdannes disse ressursene til 
mjølk og kjøtt og er forutsetningen 
for båtforbindelse som gjør det 
mulig å bo her. PaulArne og 
Svein har slåss mot byråkratiet 
som ikke mente det var levelig her 
og bygd opp en moderne melke
produksjon. De har gjort pessi
mistene til skamme, og innsatsen 
de har lagt ned i bruksutvikling 
har bidratt til å opprettholder et 
lite lokalsamfunn. 

I 1995 ble det støpt kjeller og bygd to fjøs oppå. I høyre del er det nå kalv og 
ungdyr og til venstre melkeku.

      det ikke er på ensileringsmidler og 
plast det skal spares

Fagkoordinator grovfôr i Norsk Landbruksrådgiving, 
Ragnhild Borchsenius, som var med på besøket hos 
PaulArne og Svein konstaterer det er bra vekst og mye 
kløver i enga 20. mai. Hun kom med et godt 
gjenleggsråd til brødrene: Sprøyt den gamle enga med 
400 ml glyfosat pluss et plantevernmiddel som tar 
høymole og andre ugras glyfosat ikke tar. Når det følges 
opp med sprøyting av gjenlegget er utgangspunktet godt 
for ei eng med lite ugras. 
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FRUKTBARHET

Hvorfor akkurat det ordet? Og hva slags 
funksjon har hormonet?

HORMONSNADDER FOR NYSGJERRIGE

ØSTROGEN

I gresk mytologi kan vi treffe selve sjefsguden, Zevs og hans hus
tru, Hera som var ekteskapets skytsgudinne. Nymfen IO var 
prestinne for Hera, og Zevs falt pladask for henne. Da Hera 

avslørte dem en gang de var sammen, forsøkte Zevs å dekke over 
det hele ved å forvandle IO til ei hvit kvige! Men Hera lukta lunta og 
krevde kviga som gave fra Zevs, og så sendte hun en klegg etter den. På 
gresk heter kleggen Oistros. Og kviga? Den ble like urolig som ei brunstig kvige vanligvis er, og løp hvileløst over 
 jorden! Slik ble oistros synonymt med brunst, eller østrus, og hormonet fikk navn fra samme historie. 

Hvordan ser det ut? 
Østrogen består av 4 karbonringer; tre er 6ringer 
og en er 5ring som har bundet til seg hydro
genatomer, OHgrupper og en metylgruppe. 

Hvor kommer det fra?
Østrogen har antakelig vært viktig fra tidenes morgen! Siden dette hormonet 
både finnes hos en del insekter og i alle virveldyr, antas det at hormonet har 
hatt sin plass fra tidlig i evolusjonshistorien.
Østrogen lages av kolesterol. Vi hører jo vanligvis om det skadelige kolesterolet, 
men det har viktige oppgaver i kroppen, og en av dem er å være utgangspunkt 
for dannelse av hormoner. Produksjonsapparatet sitter i eggblærene (folliklene) på 
eggstokkene, men det produseres faktisk litt østrogen i binyrene, i fettvevet og i 
hjernen også. 

Foto: Hilde Beate Hunskaar. 

Dette hormonet er vel forbeholdt hunkjønn?
Niks! Østrogen har betydning hos begge kjønn. 
Blant annet er det med å bestemme hvor høye 
menn skal bli! I balanse med testosteron, er 
 østrogen viktig for sædproduksjon og kjønnsdrift.
Det produseres litt østrogen i testikler, men hos han
kjønn dekkes 80 prosent av behovet ved å omdanne 
testosteron til østrogen i mange ulike vev. 

Betydning bare for kjønnsmodning og 
brunstsyklus? 
Nei, da! Østrogen har stor betydning for læring, 
hukommelse og humør. Det påvirker kjønnsorganer 
og urinveier, bekkenmuskler, hjerte og blodkar, 
bein, hud og hår og slimhinner og hjerne. Og det er 
en viktig antioksidant som beskytter nervecellene 
mot skade. 

Tegning: Formel østrogen. Sunniva Anette Hunskaar Tajet
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Funfacts
Visste du at østrogen gjør 
at brunstslim på sitt 
aller mest trådtrek-
kende danner vakre 
krystaller? Krystallene 
kan likne palmegreiner 
og bregner.

Visste du at hunfrosken 
 venter med brunst til 
hun hører vakker 
hanfrosk- kvekking? 
Med flott  froskesang 
stiger  østrogen - 
nivåene, og klare egg 
kan befruktes.

Tegning: Sunniva Anette Hunskaar Tajet
Hvordan kan østrogen gi sliming i den ende 
enden av kua og brunstatferd i den andre?
Hormoner gir effekt ved å binde seg til reseptorer i 
kroppens celler. Avhengig av hvor i cellen reseptoren 
sitter, trigges ulike kjemiske signalsystemer. Hvis 
 østrogenet fester seg til reseptorer på celle overflaten, 
kan en lynrask effekt være en lokal flodbølge av kal
sium. Responsen på det er avhengig av type celle. 
Spesialceller i livmorhalsen som  danner slim, påvir
kes på denne måten. En annen respons kan være å 
initiere hormonfrigjøring, som i hypofysen i hjernen. 

Hva er synlige østrogeneffekter i kuas 
brunstsyklus?
Hormonet er ansvarlig for både sliming og hoven 
vulva og for den typiske brunstatferden. Veterinæ
rer og inseminører som «ser med  fingrene» når de 
 inseminerer, kan kjenne østrogeneffekten på liv
moren som i brunsten er stram og blodfylt og klar 
for å ta imot et embryo.

…og brunstatferd i den andre? Foto: Kari Lise Breivik.

Setter østrogenet seg fast på reseptorer inni cellen, 
kan østrogen+reseptor bevege seg inn i celle kjernen, 
feste seg til spesielle steder på DNA og aktivere 
gener slik at cellen begynner å produsere proteiner. 

Brunstatferd oppstår ved blanding av reseptor
bindinger og påvirkning av flere kjemiske systemer. 

Hvordan kan østrogen gi sliming i den ene enden av kua….
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Avlsforsker Tyr

Fenotypetesten på Staur har vært et viktig 
tiltak i den norske kjøttfeavlen og testen er i 
stadig utvikling.

TYRS FENO-
TYPETEST 
PÅ STAUR  
I STANGE

KJØTT

Tyrs fenotypeteststasjonen 
på Staur ble offisielt åpnet 
27. august 1998 av fylkes

mannen i Hedmark, Sigbjørn 
Johnsen. Før dette var det noen 
testforsøk i samarbeid med ulike 
aktører, men det var nå en kom 
skikkelig i gang

Automatisk måling av 
individuelt fôropptak
Det spesielle ved fenotypetesten 
på Staur er automatisk måling av 
hver enkelt okses fôropptak – 
både grovfôr og kraftfôr og, indivi
duelle kroppsvektregisteringene. 
Dette muliggjør beregning av fôrut
nyttelse på individnivå. Da stasjo
nen ble åpnet i 1998 gikk det 
 rykter om at en forsøksstasjon i 
SørAfrika hadde tilsvarende 
muligheter, og vi vet at flere andre 
land har tilveksttester, men få eller 
ingen registrerer individuelt fôr
opptak slik som vi gjør på Staur. 

Første testomgang på Staur ble 
avsluttet våren 1999. 60 okser ble 
testet, 15 okser av hver av rasene 
Aberdeen Angus, Charolais, 
 Hereford og Simmental.

Viktig for avlsarbeidet
Fenotypetesten på Staur har vært 
et positivt tiltak i den norske kjøttfe
avlen. Faste rammer og seleksjons
kriterier for hvem som skal bli avls
okser, og spesielt seminokser, er 
viktig for kontinuiteten i avlsarbeidet. 
Regelverket har naturlig nok endret 
seg noe på 20 år – det er en natur
lig utvikling. Dette fordi man har 
måttet finne ut hva som fungerer og 
hva som ikke gjør det, og fordi avls
framgang og ny tilgang på verktøy 
har gitt mulighet for å stramme inn. 
Slik vil det også være i fremtiden. Et 
av verktøyene som har kommet til 
underveis er avlsverdier, som ikke 
fantes på kjøttfe da teststasjonen 
åpnet i 1998. Avlsverdier for pro

duksjonsegenskapene kom først to 
år etterpå, og det tok enda flere år 
før det kom avlsverdier på fødsel
segenskaper. Innføringen av del og 
totalindekser i 2016 ga nye mulig
heter for et mer helhetlig og mål
rettet avlsarbeid, dette brukes nå 
aktivt i seleksjonen av testkandi
dater inn til Staur. 

Fordelingsnøkkel for 
testplassene
En klar begrensning med test 
stasjonen er antall okser det er 
plass til, og antall raser som skal 
testes på de få plassene som er. 
Staur ble bygd med plass til 60 
okser, og ble allerede fem år senere 
bygget ut for å få plass til 20 flere 

      Det spesielle ved fenotypetesten 
på Staur er automatisk måling av hver 
enkelt okses fôropptak
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okser. Siden 2003 har det vært 80 
okser i hver testomgang, og ideelt 
sett er kanskje også dette for lite. 
En organisasjon som skal drive 
fenotypetest på fem raser kunne 
trengt 35 teststasjoner. Det har 
hele veien vært en kamp om test
plassene. I starten var antall test
plasser likt fordelt mellom rasene, 
men det ble ganske raskt endret til 
en fordelingsnøkkel som baserte 
seg på seminsalg og populasjons
størrelse. Fra 2018 har også for
delingsnøkkelen inkludert ungokse
bruk og vektregistreringer. 

Økt profesjonalitet
Alt i alt så ser en på de 
endringene som har vært gjort 
gjennom årene som positive. Det 
er mer profesjonalitet rundt tes
ten, og avlsarbeidet kan bli tatt 
mer seriøst når det settes skikke
lige krav til de oksene som 
 kommer ut av Staur, være seg 
som seminokse eller som 
gårdsokse. Begrenset kapasitet er 
en utfordring, og setter høye krav 
til de som tar ut testkandidatene. 
Forhåpentligvis kan vi i årene 
framover få nye verktøy til å hjelpe 

oss med å velge de riktige 
 testkandidatene, som for eksem
pel genomisk seleksjon.   

Testomgangen 2020-2021 
Testomgangen 20202021 skriver 
seg inn i historien som en av de 
friskeste årgangene vi har hatt. 
Det har ikke vært noen uhell eller 
alvorlig sykdom, og mer enn 60 
okser ble bydd frem på auksjonen 
24.april. Dessverre måtte auksjo
nen 2021 også avholdes som net
tauksjon, og det gjør nok noe 
både med priser og oppslutning.  

I fôrtroa er det vekt slik at det registreres nøyaktig hvor mye hver av oksene spiser. Fôrtroa lukkes med en sjalusigardin når 
fôrvogna går, ellers ville det blitt registrert som om noen "spyttet ut" fôr, når den åpnes igjen er det populært å spise av det 
ferske fôret. Foto: Tyr
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KJØTT

Okseauksjonen markerer på 
mange måter avslutningen av en 
testomgang og arrangeres vanlig
vis som en stor festdag på Staur. 
Men de to siste årene har det altså 
vært annerledes på grunn av corona.

Kriterier for aktuelle 
testkandidater
Men det er mye som skjer før en 
okse kommer så langt som til å 
være auksjonsgodkjent. Det hele 
starter hos oppdretter som får en 
oksekalv av en av de rasene vi 
driver nasjonal avl på (Hereford, 
Limousin, Charolais, Aberdeen 
Angus og Simmental). Kalven må 
tilfredsstille de kravene som er satt:
•  Fødselsdato mellom 21.12. og 

31.03.
•  Stambokførbar og raseren 

Limousin, Charolais, Simmental, 
Hereford eller Angus

•  Sønner etter prioriterte fedre blir 
prioritert (med forbehold om at 
fedrene er innafor kravene til 
avlsverdier og fortsatt er aktuelle 
fedre). De prioriterte okse
fedrene er annonsert i oksekata
logen for den aktuelle insemine
ringssesongen. 

•  Mora må ha over 90 i fødsels
indeks og generelt være ei god ku

•  Normalt lett fødsel og fødsels
vekt innafor rasens krav 

•  Innmeldt i Storfekjøttkontrollen 
med fødselsvekt og ha egne 
avlsverdier. 

•  Besetningen skal ikke være 
pålagt veterinære restriksjoner 
eller hatt levende importerte dyr 
(født i utlandet) inn i besetning 
de siste ti år. Utenlandsk sæd/
embryo skal ha oppfylt 
Koorimps tilleggskrav til doku
mentasjon ved importtidspunktet.  

Om produsenten ser at oksekal
ven tilfredstiller kravene og gene
relt er en fin kalv kan denne mel
des på til test, og det gjøres via 
Storfekjøttkontrollen. I samme 
omgang sendes det også inn hår
prøver for å kunne DNAteste 
oksen. Hårprøven er først og 
fremst for å kontrollere avstam
ning, men fra 2020 har også kal
vene blitt genotypet.  

Utplukk og besiktigelse
Av alle de påmeldte kalvene 
 gjøres det så et utplukk som 
besiktiges fysisk. Kalvens mor blir 
besiktiget samtidig. På bakgrunn 
av dette velges testkandidatene 
ut. Kandidatene settes inn på 
Staur i tre grupper fordelt etter 
alder. I utgangspunktet ønsker en 
flest mulig i de to første gruppene 
med kalver.

På Staur får de først litt tid til å 
venne seg til nytt miljø og nytt fôr, 
samt at de gjennomgår en helse
sjekk. Selvsagt får de besetnin
gens merker, men de får også 
elektroniske merker som leses av 
hver gang oksen spiser. Dyrenes 
vekt og fôropptak registreres ved 
bruk av RFIDleser som leser av 
elektroniske øremerker. Hver gang 
oksen går inn i grovfôrtroa 
registreres det hvor mye fôr som 
blir borte (spist) og hvor lang tid 
oksen står i troa. Oksene tildeles 
bestemte kraftfôrrasjoner, og blir 
veid hver gang de går inn i kraft
fôrautomaten. Alle disse registerin
gene danner grunnlaget for oksens 
rangtall.  Poenget med fenotype
testen er å sette oksene under så 
like som overhode mulige forhold 
slik at miljøfor skjellene elimineres.

Lineærkåring
Ved ett års alder gjennomføres en 
lineærkåring der en ser på hele 
dyret. Det benyttes ultralyd for å 
se på ryggmuskel og intramusku
lært fett, klauver vurderes og ulike 
vitale mål blir registrert. Dette med 
klauver er noe det ofte er fokus på 
og alle okser på Staur er innom 

Tyrs fenotypeteststasjon ligger i naturskjønneomgivelser på Staur Gård i Stange.
Foto: Tyr

Harmoni i bingen. Foto: Tyr
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klauvboksen like etter kåring for å 
få en nøye vurdering av klauvene 
fra undersiden. Klauvene spikkes 
ved behov. Klauvene fotograferes 
også fra alle vinkler, og det er ikke 
uvanlig at okser ryker ut på grunn 
av dårlige/uønska klauvstatus.

Ved enhver testomgang er det en 
viss andel av oksene som slaktes. 
De resterende blir såkalt auksjons
godkjent og noen få av hver rase 
blir seminokser. Oksene som skal 
selges på auksjonen håndteres 
mye i forkant. De klippes, fotogra
feres, skal ha veterinærattest og 
de som skal bli seminokser testes 
også for ridelyst og sædkvalitet.

Økt norskandel i fôret i 20/21
I tråd med Tyrs strategi om 
 bærekraftig storfekjøttproduksjon 

har kraftfôret Formel Linnea vært 
benyttet i fenotypetesten siste år. 
Fôret består av høy norskandel og 
er uten soya og palmeolje. Det har 
fungert veldig bra, men målsettin
gen om høy grovfôrkvalitet er 
 fortsatt vesentlig for å oppnå 
gode resultater. I forhold til grov
fôret som står på menyen på 
Staur, så har Norsk Landbruks
rådgivning ansvaret i forhold til å 
finne det eksakte slåttetidspunkt.

Ønsker at så mange dyr 
som mulig genotypes
Tyr har et ønske om å beregne 
genomiske avlsverdier, og 
begynte i 2020 med genotyping. 
Tyr hadde allerede rutiner for inn
sending av hårprøver for av 
stamningskontroll, og valgte det 
samme systemet for genotyping. 

Hårprøvene sendes til Neogen i 
Skottland for analysering. Når det 
er samlet inn genotyper på et til
strekkelig antall dyr vil genomiske 
avlsverdier publiseres. Så langt er 
det hovedsakelig stambokførbare 
dyr som blir genotypet, men det 
er mulig å også sende inn hår
prøver på ikkestambokførbare 
dyr. Tyr ønsker at det genotypes 
så mange dyr som mulig. Gjen
nom genotypingen får man også 
svar på noen egenskaper som 
styres av enkeltgener, som for 
eksempel kollethet. Tyr har 
 genotypet alle norske seminokser, 
samt andre dyr med historiske 
data som kan bidra til referanse
populasjonen. 

Vi har syreustyret du trenger til slotten!

Serigstad Agri AS - fra eng til fôrbrett
GP-serien

OneTouch Feeder
Automatisert fôringsløsning

MP-serien

www.serigstad.no
ordre@serigstad.no | 46854665

Smått til nytte

KORTERE OG MER UTYDELIG BRUNST
Forskere ved Sveriges landbruksuniversitet (SLU) har gjennom 16 år registrert brunstsymptomer på SRB og Holstein ved 
forsøksgården Jällaskolan. Studien viser en trend der brunstene har blitt kortere og brunstsymptomene mer utydelige for 
begge raser. SRB (Svensk Rød Boskap) hadde gjennomgående litt lengre brunster, bedre brunststyrke og bedre 
drektighetsresultat enn Holstein. Gjennomsnittlig brunstlengde var 54 timer, med 6 timer lengre brunst for SRB enn 
Holstein. Høy avdrått ved inseminering hadde negativ innvirkning på drektighetsresultat. 

Husdjur 3/2021
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Tekst og foto

Smeneset, Averøy kommune i Møre og Romsdal
• Einy og Vegard Smenes
• Signe Lovise (2 år)
• Karin og Robert (Vegards foreldre) 
• Melkekvote på 160 000 liter
• Avdrått på ca. 7 000 kg EKM
• Ca. 25 årskyr
• 300 dekar dyrket pluss beiter
• Oksekalvene selges 3 måneder gamle

Vegard Smenes synes det er et tankekors at mens andre jobber mindre og mindre, må bonden jobbe mer og mer. 
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Vegard Smenes (34) har gått 
en god skole. Faren Robert 
startet i begynnelsen av 

70tallet med 4 kyr og 20 dekar 
med jord. Mye arbeid er lagt ned 
på veien fram til dagens drift med 
25 melkekyr og siloslått på 300 
dekar. Som for faren har ikke 
 hektisk hverdag vært til hinder for 
at Vegard også har søkt oppgaver 
utenfor gården. Tidenes yngste 
Genostyreleder har rukket å få 
med seg organisasjonserfaring fra 
produsentlag, rådet i Tine, lokalt 
bondelag og fylkesbondelag.  

 Jeg liker å bli utfordret og 
utviklet ved å få testet meg på 
andre områder enn gårdsdriften. 
Som bonde går du mye alene og 
det er lett å bli smalsporet. Da er 
det nyttig å treffe andre og få nye 
impulser.

Moderne båsfjøs
Båsfjøset på Smeneset på Aver
øya er fra 1972 og har blitt bygd 
på i flere omganger. Ungdyrav
deling ble bygd i 2004, og i 2014 
ble melkerommet flyttet og taket 
hevet. Skinnebane, automatiske 
avtakere og skinnegående kraft
fôrvogn ble også montert. Bås
fjøset har nå 34 båsplasser og 
noen brukes til kviger. Heving av 
taket og bedre ventilasjon resul

terte i et helt annet fjøsklima, og 
det kommer godt med for en som 
sliter litt med kuallergi. Resultatet 
har blitt et moderne båsfjøs som 
er lyst, trivelig og effektivt. Slik 
sett haster det ikke for Vegard 
med investering i løsdrift. Kalvings
binger vil ikke være noe problem 
å få til innen 2024, men lite beite
arealer rundt fjøset og mye ned
bør ser Vegard på som den største 
bøygen i planleggingen av løsdrift. 
Han tenker derfor i retning enten å 
kjøpe en annen gård med bedre 
forutsetninger for beite og bygge 
nytt løsdriftsfjøs der. Sommerdrift 
på en annen gård kan også være 
et alternativ. For næringa mener 
Vegard løsdriftskravet blir en 
kjempeutfordring. Mange av de 
som står igjen driver mjølkepro
duksjon i båsfjøs har få kyr og føl
gen kan bli en stor strukturendring 
i næringa. 

Prøver det nye
Vegard har brukt limousinsæd på 
de kyrne han ikke vil rekruttere 
etter, men har nå gått mer over til 
å bruke embryo på en del av 
disse dyrene. Det kan være greie 
produksjonsdyr, men med lave 
avlsverdier. Alle kvigekalver 
GStestes, for å få dyr med så 
sikre avlsverdier som mulig. Han 
forteller han har prøvd noe 

kjønnsseparert sæd og setter opp 
to avlsplaner; en med bruk av 
kjønnsseparert sæd og en for 
konvensjonell sæd, embryo eller 
Limousin. Hvis inseminøren ikke 

Vegard Smenes er 
glødende opptatt av 
landbruk og melke-
produksjon og er 
ikke redd for å søke 
utfordringer hverken 
som tidenes yngste 
Geno-styreleder eller 
som melkebonde på 
Averøya.

Når kona Einy har travle arbeidsdager i helsesektoren og 
Vegard skal kombinere gårdsdrift med styrelederverv 
 kommer det godt med at Vegards foreldre hjelper til både 
med gårdsdrift og ungepass. Signe Lovise (2) liker å være 
med far både i fjøset og på traktoren.

Fjøset er like velholdt på utsiden som på innsiden.
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har kjønnsseparert sæd etter en 
av de oppførte oksene er det bare 
å velge fra den andre avlsplanen, 
og det vil bli brukt en okse som 
passer til kua uansett. Han og 
faren har en klar arbeidsfordeling:

 Jeg setter opp avlsplanen og far 
gjør jobben, sier Vegard med et 
smil og legger til at faren gjør en 
fenomenal jobb med brunst
kontroll og oppfølging med inse
minasjon og drektighetsunder
søkelse. Et FStall på 104 forteller 
det meste om den saken. Med en 
så flink brunstkontrollør ser ikke 
Vegard noe behov for aktivitets
måler. 

Tiltak til rett tid i grovfôr-
dyrkinga
Genostyrelederen er svært opp
tatt av grovfôrdyrkinga, selv om et 
uforutsigbart kystklima kan stikke 
kjepper i hjulene for det som 
 planlegges. Nylig kjøpte Vegard en 
gård like ved med 100 dekar dyr
ket. Arronderingen er krevende 
med skifter fra 200 kvadratmeter 
og opp til 50 dekar. Ett skifte er fire 
km fra gården, men i gjennomsnitt 
ligger kjøreavstanden på rundt én 
km. Mye myrjord kombinert med 
ditto nedbør er krevende.

 Jeg er avhengig av god drene
ri ng og lett utstyr, forklarer 
Vegard. Han kjører med mye – og 
slitte – dekk og understreker hvor 
viktig det er å gjennomføre tiltak 
til rett tid. Graset slås med 

 dobbeltkutter som har fått 
påmontert fire ekstra hjul for å 
dempe marktrykket. Selv om 
ekspertene sier det ikke er laglig 
før det slutter å renne i drens
rørene går det ikke å følge den 
anbefalingen på Averøya.

Eget utstyr
Nesten alt graset legges i tårn
siloer (900 kubikk), og slåtten 
skjer med eget utstyr. Mens faren 
kjører dobbeltkutteren kjører 
Vegard til og fra med to hengere 
med karmer. Forholdene for for
tørking er for usikre så graset 
 kjøres i silo direkte. Til nå har 
begrenset areal gjort at Vegard 
måtte satse på store avlinger for å 
få nok fôr. Avlingene har ligget på 
1 200 kg tørrstoff pr. dekar. For å 
få til dette har han satset på eng 
dominert av timotei, mye gjødsel 
og ikke slå for tidlig. Med mer 
areal gjennom gårdskjøpet vil 
Vegard nå prioritere å slå tidligere 
for å få en høyere fôrenhets
konsentrasjon. 

Enga snus hvert 7. eller 8. år og 
dette legges det arbeid i. Vegard 
forteller at han begynner på 
 høsten med å renske jordekanter 
og kanaler og kjøre på jord om 
det er nødvendig. Frøblandingen 
som brukes er Spire surfôr nor
mal, men iblandet mer timotei slik 
at den utgjør to tredjedeler. Bak
grunnen er at engsvingelen ellers 
kan gjøre at for mye av timoteien 
går ut. 

Stor hjorteplage
Hjortestammen på øya har økt 
mye og gjør stor skade på enga. 
Vegard mener mange har opptil 
50 prosent avlingstap på grunn av 
hjorten. Selv har han måttet sette 
opp 2 km med viltgjerde. Stam
men må reduseres, men det er et 
tungrodd system å nå fram i. På 
Låvøya er det gåsa som er et 
 problem, men den har blitt holdt 
noenlunde i sjakk med skade
felling og fugleskremsel.

Gjøre ting lettvint
Vegard synes det er nok arbeid på 
gården i dag og har ingen vyer om 
å øke produksjonen noe vesentlig. 
Han ønsker å produsere kjøtt i til
legg til melk, men litt økning i 
avdråtten kan være aktuelt. Målet 
er å få i kua mer grovfôr. I dag lig
ger kraftfôrprosenten på 30 og 
målet er å få den ned til 27. 

Å prøve å gjøre ting lettvint er ei 
rettesnor i drifta på Smeneset. To 
gjødselkummer er satt opp og 
derfra skal gjødsla spres med 
slangespreder. Selv med vanske
lig arrondering vil mellomlager og 
slangespredning spare mye tid, 
og effektivisering er et krav som 
henger over alle bønder.

 Mens andre jobber mindre og 
mindre, må bonden jobbe mer og 
mer, slår Genostyrelederen fast.  
– Vi tvinges til effektivisering, men 
den er kapitalkrevende og vi må 
binde mye kapital for å spare tid. 

Vegard mener to ting må gjøres: 
Effektivitetskravet i jordbruksopp
gjøret må fjernes (bonden må få 
sitte igjen med gevinsten) og 
årsverkstallet må justeres ned. 

Funnet måten å gjøre det 
på med kalv
I kalveoppdrettet forteller Vegard 
at det har vært litt prøving og 

OM VEGARD
• Utdannet agronom ved KVS Lyngdal 20032006
• Tok over gården 2015
• Styreverv i lokalt bondelag og fylkesbondelag
• Produsentlagsleder siden 2015
• Rådsmedlem i Tine SA fra 2019
•  Deltatt på blant annet Kurs i landbrukspolitikk, Bli med og Ta grep i 

regi av Norsk Landbrukssamvirke
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 feiling på veien fram til noe som 
fungerer. Kalvene får så mye 
råmelk de klarer å drikke de to 
første målene og deretter 4,5 liter 
pr. fôring. Fra å fôre kalvene to 
ganger pr. dag prøvde de fire og 
så tre ganger med litt mindre por
sjoner. Nå får kalvene søtmelk 4,5 
liter to ganger om dagen i seks 
uker og i tillegg fri tilgang til kraft
fôr. Premium kraftfôr fungerer 

godt, og da slipper kalvene over
gang til annet kraftfôr. Nedtrap
pingen av melk skjer forsiktig fra 
femte uke. Mengden melk trappes 
ned før overgang til en fôring pr. 
dag. Kalvene får i tillegg noe lun
kent vann, og hvis det er behov 
for det kan de få melk ut i 7. uke. 
Vegard mener det er viktig å 
unngå flytting i forbindelse med 
avvennningen. Han skulle ønske 

de hadde mer plass slik at kal
vene kunne gått i samme bingen 
14 dager etter avvenningen. 

Ambisjoner for avlen
For Vegard bunner interessen for 
avl i å legge et godt grunnlag for 
drifte både når det gjelder dyr og 
jord. Han mener NRFkua må 
være frisk og holdbar og ha gode 
egenskaper for det som har mye å 
si for økonomien og hverdagen til 
bonden. Ei ku med dårlige egen
skaper blir som vassjuk jord – et 
dårlig utgangspunkt for produk
sjon. Av utfordringer som det må 
tas tak i nevner han jurslepp, der 
han tror fotoprosjektet vil bidra 
med mer objektive registreringer.

 NRFkua må være blant de tre 
beste rasene i verden, slår Vegard 
fast. 

Den nye Genostyrelederen tar 
fatt på vervet med både entusi
asme og store ambisjoner på 
NRFkuas og Genos vegne.

Båsfjøset på Smeneset er moderne, lyst og trivelig.

1735 Varteig • 918 45 004 • ole@bergerud-gaard.no • www.bergerud-gaard.no

HØSTTILBUD PÅ PLATER - UT ÅRET!
- melkerom - egnet til ALLE dyreslag

 - tekniske rom - upåvirket av fukt og skitt
 - våtrom - enkle å holde rene/vaske
 - husdyrrom - lette å bearbeide/montere

Stort utvalg av lagerførte varer i Norge. Tykkelse 1,5 - 42 mm. 

 Plastplater til alle formål. PP og PE plast

-10%
PÅ HEL PALL

Typer plast PE-PP-PET 
Mange forskjellige dimensjoner.
Stort lager i Norge, rask levering

Plastplater

1735 Varteig - Tlf. 918 45 004 - ole@bergerud-gaard.no
www.bergerud-gaard.no

1735 Varteig • 918 45 004 • ole@bergerud-gaard.no • www.bergerud-gaard.no

HØSTTILBUD PÅ PLATER - UT ÅRET!
- melkerom - egnet til ALLE dyreslag

 - tekniske rom - upåvirket av fukt og skitt
 - våtrom - enkle å holde rene/vaske
 - husdyrrom - lette å bearbeide/montere

Stort utvalg av lagerførte varer i Norge. Tykkelse 1,5 - 42 mm. 

 Plastplater til alle formål. PP og PE plast

-10%
PÅ HEL PALL

Smått til nytte

VEILEDER FOR 
NØDSLAKTING
Mattilsynet har publisert en 
revidert veileder for nødslakting. 
Du finner veilederen ved å gå 
inn på mattilsynet.no og søke 
på «veileder for nødslakt».

NESTE NUMMER 
AV BUSKAP   

KOMMER I DIN 
 POS TKASSE  

CA. 15. SEPTEMBER
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Åse Margrethe 
Sogstad

Spesialveterinær HT 
storfe i Animalia

ase.sogstad@animalia.no

Ei samla norsk storfenæring har vedtatt å etablere et Dyrevelferds-
program for storfe gjennom ei felles bransjeretningslinje. 
 Dyrevelferdsprogrammet for storfe vil tre i kraft fra 1. januar 2022. 

DYREVELFERD

Dyrevelferdsprogrammet 
(DVP) inkluderer alle storfe
produsenter med mer enn 

10 storfe, og omfatter ca. 99 pro
sent av alle storfe og ca. 93 pro
sent av alle besetninger. Besetnin
gene vil innrulleres i dyrevelferds
programmet over en periode på 
16 måneder. Hovedformålet er å 
sikre en kontinuerlig forbedring av 
velferden hos norske storfe og 
dokumentere status. 

Hvorfor behøves et 
dyrevelferdsprogram?
Det er et stadig økende fokus på 
dyrevelferd hos norske forbrukere 
og i norsk husdyrnæring. For
brukerne har generelt høy tillit til 
den norske husdyrbaserte mat
produksjonen. Dette fortrinnet må 
vi ivareta for å sikre en fortsatt 
bærekraftig og konkurransedyktig 
mjølke og kjøttproduksjon. Pro
grammet skal altså dokumentere 
status og regelverksetterlevelse, 
samt ivareta og forbedre dyrehelse 
og dyrevelferd i norske storfebe
setninger. Dette skal skje gjennom 
at veterinær og produsent i sam
arbeid finner forbedringsområder. 
Dette samarbeidet, sammen med 
målrettet rådgiving fra veterinær, vil 
skape gode forutsetninger for 
lønnsom produksjon.

Hele næringa står bak
Hele storfenæringa står bak 
 programmet. Det vil si Kjøtt og 
fjørfebransjens landsforbund (KLF), 
Nortura, Qmeieriene, Tine, Tyr, 
Geno, samt faglagene Norges 
 Bondelag og Norsk Bonde og 
Små brukarlag. Animalia har ko 
ordinert prosessen med utvikling 
av programmet. En egen referan
segruppe med produsenter har vært 
konsultert underveis. Det samme 
har Den norske veterinærforenin
gen (DNV) og ulike fagmiljøer.  

Veterinærbesøk blir sentralt 
Et viktig element i dyrevelferds
programmet er veterinærbesøket. 
I løpet av en innrulleringsperiode 
på 16 måneder fra 1. januar 2022 
til 1. mai 2023 skal alle storfebe
setninger med mer enn 10 dyr ha 
gjennomført et slikt DVPbesøk. 
Produsenter må selv inngå avtale 
med en veterinær om besøk og 
besøk hver 16. måned deretter. 
Under DVPbesøket skal veteri
næren gå gjennom hele storfe 
besetningen sammen med produ
senten, og spørsmål om utvalgte 
velferdsindikatorer skal besvares 
og dokumenteres i et samarbeid 
mellom veterinær og produsent. 
Eksempler på slike dyrebaserte 
indikatorer er renhet, hold og 
 halthet.

En egen veileder for DVPbesøket 
er laget slik at produsenten kan 
være forberedt på besøket og 
veterinær skal få best mulig 
grunnlag for å utføre et nyttig 
besøk. Veilederen vil utpå høsten 
være tilgjengelig på animalia.no. 

Det vil komme mer informasjon 
om dyrevelferdsprogrammet for 
storfe utover året. Se også http://
animalia.no, der det fortløpende 
vil bli lagt ut informasjon. 

Et viktig punkt i dyrevelferdsprogrammet er veterinærbe
søket. Innen 1. mai 2023 skal alle storfebesetninger med 
mer enn 10 dyr ha gjennomført et slikt DVPbesøk, og det 
skal inngås avtale om slikt besøk hver 16. måned. Foto: 
Rasmus LangRee

NÅ KOMMER DYRE-
VELFERDSPROGRAMMET 
FOR STORFE
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Søskenbarna Markus og Emma med den  
veldig snille kua Adriana. Foto: Frida Årseth
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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

LESERNES SIDE

Flagget til topps

Erlend Solberg har sendt oss det 
fine bildet og skriver til oss den 31. 
mai: Vi har nå ca. 35 dekar med 
rugraigrasbeite. Et skifte på 30 
dekar som er delt opp i 3 skifter, og 
et lite skifte på 5 dekar som har 
vært brukt som beite til mjølkekua i 
flere år og blei pløyd opp i fjor høst. 
Det blei gjødslet med ca. 3 tonn/
dekar med kumøkk og sådd 10 kg 
rug og 3 kg raigras per dekar den 
26. april, og det er planlagt 2 over
gjødslinger med Grønn NPK 532. 
Kua ble sluppet ut på det første 
skiftet lørdag 29. mai da jeg syntes 
rugen begynte å bli lang, og erfarne 
på området sier at jeg må slippe 
utpå tidligere enn hva jeg tror. Kyrne 
har til nå gått bare en dag på hvert 
skifte for å unngå for mye skader. 
Akkurat nå er det en del dyr som er 
avsint, så er ikke mer enn 21 som 
melker. Etter at kyrne ble sluppet ut 
på beite økte den daglige melke
mengden med ca. 100 kg på 2 
dager, og det merkes best på de 
høgtytende. Det fôres fortsatt litt 
inne da det er en del ungdyr i fjøset, 
men kua spiser nesten ikke noe av 
det som ligger på fôrbrettet.

Smått til nytte

DE DANSKE MELKERASENE ER LIKEVERDIGE
Beregninger utført av Dansk Holstein som viste økonomiske fordeler med Holstein sammenlignet med RDM blir tilbakevist 
av Seges. Selv om Holstein i Danmark bidrar med mer i melkeinntekt pr. årsku enn RDM og Jersey understreker Seges at 
det er mer enn ytelse som påvirker det økonomiske resultatet. Noe av forskjellen i ytelse skyldes også at Holstein generelt 
står i noe større besetninger der det er vanligere med melking tre ganger i døgnet enn RDMkyr. Når faktorer som 
arbeidsforbruk, fruktbarhet og helse tas med i regnestykket kommer forskjellen ned på DKK 350 pr. årsku, men da er ikke 
forskjelle ri kjøttproduksjon, ungdyroverlevelse og fôreffektivitet tatt med. Seges konkluderer derfor med at de danske 
melkerasene – som tidligere beregninger har vist – er økonomisk likeverdige. 

Kvægnyt 9/2021



Ved å inseminere på sommeren sikrer du deg en kalv av god 
kvalitet, i tillegg til å kunne produsere mer sommermelk neste år

www.geno.no/sommermelk
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DAGBOK FRA VANGEN GÅRD

Jeg kommer ofte i tanker om 
hvor fantastisk vakkert det 
er når våren kommer, og alt 

våkner til nytt liv. Jeg kjenner på 
en ekte glede, som blir sterkere 
for hvert år. Tenk å være så heldig, 
og få oppleve dette igjen og igjen, 
det er godt og ta innover seg hvor 
takknemlig en er over livet. 

Det er en spesiell vår, med usik
kerhet rundt korona, akkurat nå er 
familien i ventekarantene, grunnet 
smitte i en skoleklasse. Vi venter 
på vaksine, og tenker på hvor 
utrolig heldige vi er, som bor i 
Norge… 

Brudd i forhandlingene
Og det er brudd i jordbruksfor
handlingene. Det måtte bli det i år, 
etter at næringa ble løfta som en 
av de samfunnskritiske i fjor, for 

En ny vår, jeg og vi  
har trua, igjen! Fra å 
nesten tviholde på 
vinteren, og den siste 
snøen, fordi en kvier 
seg litt for at det tar 
løst, og går i ett til godt 
utpå høsten – men 
også fordi en gjerne  
vil ha med seg flere 
vårskiturer i fjellet.

Nina Ranøien
Mjølkeprodusent

nina.ranoien@gmail.com

Tekst og foto
BUNDET PÅ HENDER 
OG FØTTER TIL 
 VERDENS BESTE JOBB

Denne gjengen får lett fram godfølelsa! 
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så å bli avfeid med et skambud.  
I tillegg har vi et bondeopprør, 
som på mange måter er «over   
påtide», jeg er enig i at nok er 
nok! Vi er både undervurdert og 
under betalt.

Å se norsk landbruk og matpro
duksjon få stor oppmerksomhet, 
og uvant mye fokus, det gjør noe 
med meg. Jeg blir ekstra stolt 
over å være bonde, over å være 
en del av dette grunnfjellet, som 
alle tar så selvfølgelig. Landbruket 
har alltid vært der. Aldri har 
avstanden mellom oss som pro
duserer maten, og de som spiser 
den, vært lengre enn nå.  

Samtidig så er det bare trist å se 
den interne striden i næringa, der 
det rettes knallharde skyts mot 
hverandre, mellom faglaga, 
 produksjonene, områdene og 
bruksstørrelsene. Joda, det skal 
være rom for uenighet og disku
sjon. Men på det nivået det nå har 
foregått, er det ødeleggende. Jeg 
håper at vi som næring, sammen, 
kan bidra positivt til at vi får staka 
ut en ny, og endra kurs. Åpen krig 
internt er bare ekstra næring for 
«motspillerne» våre. 

Håp om en knakende god 
vekstsesong
Mai har gått i en forrykende fart, 
og etter en kald start, har veksten 
kommet i gang her. Det er utrolig 
hvordan en nesten ser at det blir 
grønt, det gir håp om en kna
kende god vekstsesong. Nå er 
kunstgjødsla kommet ut på eng 
og beite, og møkka er ute. De to 
siste åra har vi leid slangespred
ing, noe vi nok ikke kommer til å 
slutte med. Helt utrolig arbeidsbe
sparende! En kan ikke annet enn 
å la seg imponere. Og når en i til
legg tar med effekten av å få 
møkka rett ned i bakken, mindre 
marktrykk, og kan søke tilskudd – da 

er det absolutt verdt det. Vi er hel
dige som har jorda liggende slik til 
at det kan kjøres på det meste av 
arealet. 

De siste dagene har vi fått kraftig 
regn, noe som gjør bare godt nå. 
Joda, det blir bra i år!

Kua kommet ut
Mjølkekua har vært ute på lufting 
et par dager, et godt øyeblikk for 
hele familien, idet damene stor
mer ut, yr og glad, litt forvirra, og 
spretne som kalver. Det er godt 
det ikke gis stilpoeng! Nå er det 
ikke lenge til kalver og kviger også 

skal ut på beite. Vi har aldri hatt 
så få sinkyr på starten av somme
ren, og det utfordrer logistikken 
hva beiter og beitedyr angår. Jeg 
er godt fornøyd med å kunne 
 produsere mye mjølk på somme
ren, når den er best betalt, og 
Tine har mest bruk for den. Vi har 
forventning til å få kommet i gang 
med beiting nær kufjøset, i hvert 
fall til neste sesong når nydyrking 
er i mål. Det er bærekraftig at kua 
henter maten sin sjøl, det er riktig 
og viktig med beitedyr! Målet er å 
få sådd noe av arealet på tidlig
sommeren, og å ta ei lita avling på 
det i høst. 

Å få være ute er en av fordelene med bondelivet. Det finnes ikke mye som er 
vakrere enn skogen om våren.

      blir ekstra stolt over å være  bonde, 
over å være en del av dette grunn
fjellet, som alle tar så selvfølgelig
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Ungdyra på beite i annen 
bygd
Jeg liker at ting går sin vante 
gang, og å slippe og forandre alt
for mye på ting. Men kombinasjo
nen flere dyr og leid jord, gjør at vi 
skal ha ungdyr på et beite i ei 
anna bygd i sommer. Fantastisk 
fint og stort beite, i bratte bakker, 
og en tidligere avløser bor der, og 
gleder seg vilt til å få verdens 
vakreste kviger som sommer
gjester. Ei trygghet for meg at 
noen kan se etter dem, dette blir 
nesten som å sende ungene ut i 
verden på egen hånd. Heldigvis er 
det vanlig å ha dyr innafor et gjerde!     

Tanker rundt gjerding på 
ukjente marker
Jeg kjenner på det når jeg går ute 
med gjerdearbeid, hvor deilig det 
er og gå i vårskogen, kjenne lukta 
og høre fuglene,  og være på 
jobb! Samtidig blir jeg ettertenk
som, fordi grunnen til at jeg gjer
der på ukjente marker, er at vi er 
blitt større, vi har utvida drifta. Vi 
har fulgt politikken, og vi har 

effektivisert, vi har bygd, vi har 
tredobla produksjonen fra vi tok 
over gården i 2003. Det er med litt 
tungt hjerte jeg vet at jorda som vi 
skal beite nå, har vært slått, og en 
gang var et bruk. Det var grunn
laget for levebrødet til en familie, 
om en går et godt stykke tilbake i 
tid. Vi kommer ikke til å slå, dels 
fordi det er så bratt og jeg sender 
ikke gutta mine ut i de bakkene. 
Men også fordi vi har jord som er 
både enklere, og mer effektiv, 
nærmere gården. Ikke har jeg nok 
beitedyr i år, til å få beita det 
«hardt» nok. Jeg vil ikke være et 
ledd i at det skal gro igjen rundt 
oss, jeg ønsker ikke at vårt drifts
opplegg skal gå i den retningen, 
at vi ikke benytter alt arealet vi har 
tilgang til. Men, jeg ønsker at vi 
skal ha kapasitet til arbeidsmeng
den, og vi må ta noen valg, der
som vi skal skal rekke over alt, og 
holde hodet over vann. Vi løper 
allerede fort nok. Som ei ung 
dame jeg kjenner uttrykte det: 
«Det ser ut som det er mye å 
holde på med her». «Det virker 
nesten uendelig». Og noen ganger 
er det akkurat slik det føles, og 
arbeidsoppgavene vil ingen ende 
ta. På dårlige dager virker det 
uoverkommelig, mens en på gode 
dager kan føle seg nærmest 
uovervinnelig! Det aller viktigste 
trikset jeg har lært meg for å over
leve som bonde og bondefamilie, 
er å glede seg over og sette pris 
på det vi har gjort. 

Mye spennende som skjer 
om dagen
Det er mye spennende som skjer 
om dagen, vi har kjøpt ei ny gam

mel harv, og vi venter på ei slå
maskin. Fornyelse og videreut
vikling er viktig, både for å lette 
arbeidet, og for å gi motivasjon. 

Dattera på bruket har tatt trak
torlappen, og er ivrig på å prøve 
seg i våronna. Stas for alle når ho 
kjørte dyrevogna med sinkyrne til 
deres ferieparadis. Og når en har 
en storebror som, forholda tatt i 
betraktning, er en tålmodig veile
der, går det fint.

Yngstemann har gått fra å være 
lidenskapelig kaninfarmer til å 
satse på småskala eggproduk
sjon. For et par uker siden kom 
hanen Kjell til gards, og han har 
med seg sjefen, Valborg. I tillegg 
har vi fem tidligere «produksjons
høner», som alle heter Pricilla. Det 
er en morsom gjeng, og vi får 
noen egg om dagen. En behagelig 
flokk, som er artige å bli kjent 
med. 

Bykser videre i høyt tempo
Mai er på hell og vi bykser videre, 
i høyt tempo, for det meste for
nøyde med tilværelsen. Om det er 
aldri så mye brudd eller opprør, så 
skal jobben gjøres på gården. For 
meg og oss er det viktig å holde 
fokus på at vi gjør dette fordi vi 
liker det, og vi har stor grad av 
 frihet midt i travelheta. Likevel, 
iblant spekulerer vi på om det er 
verdt det, alt arbeidet. Å tenke på, 
ta vare og legge til rette for dyra 
døgnet rundt. Året rundt. År etter 
år. Ja, jeg sier som ei overskrift på 
en treffende kommentar om land
bruk i VG; «Bundet på hender og 
føtter til verdens beste jobb».

DAGBOK FRA VANGEN GÅRD

      På dårlige dager virker det
uoverkommelig, mens en på gode
dager kan føle seg nærmest
uovervinnelig!

Kaninene har flytta til naboen, og huset kunne ikke stå 
tomt. En hane og seks høner er nytt tilskudd til buskapen.



Vi har det meste rimelegare enn dei fl este!

Tlf. 57 69 48 00

Klauvboksar
to modellar, med og utan botn.

Klauvpleie 

www.nessemaskin.no

Drikkeutstyr 

Gjerdeutstyr

Gi dyra rikeleg tilgang på vatn.
Vi har drikkekar, trau, vendetrau og behaldarar i plast i mange modellar. 

Secur gjerdeapparat for nettdrift og 
batteri. Mange modellar.

Alt du treng til elektrisk gjerde. 
Tråd/band, stolpar, isolatorar m.m 

Silofolie

Underfolie og 
svart/kvit silofolie

Fleire storleikar

Sidemontert lastestativ for type T-2 VV og T-2 Kombi

GJØDSELPUMPER 
FOR ENHVER 
DRITTJOBB!

Hatleveien 4, postboks 14, 
4368 Varhaug

Telefon 51 79 35 50
www.jaerbu.no Produsent til norske bønder siden 1938

Ekstrautstyr!
Trådløs 
fjernstyring!

w w w . s y s t e m b l o k k . n o

Systemblokk AS har i en årrekke produsert forskjellige 

produkter til landbruket, vår patenterte tørrstablings-

blokk med not og fjær har vært benyttet til de fleste 

bruksområder og er nok kjent for de fleste. I de siste 

årene har vi stadig utvidet vårt sortiment og kan i 

dag hevde at vi er en av de «store» leverandørene i 

landbrukssegmentet.

i vårt sortiment inngår :

Betongfundamenter og betongsåle, betongvegger, gjødselhåndtering,

traktorlodd, plansilo, låvebro og gjødselkum

GJØDSELKUM
Systemblokk Gjødselkum er en tett konstruksjon 

som tåler varierende væsketrykk, mekaniske 

påkjenninger og temperaturforskjeller.

Gjødselkum har innvendige vaiere som øker tan-

kens levetid. Kombinasjonen av innvendige vaiere, 

not og fjær løsning med gummilister i skjøtene, 

tykkelse og betongkvalitet gjør dette til en av de 

beste gjødselkummene på markedet!
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Anja Våg Skjold
Fagleder fôring i Tine

anja.vag.skjold@tine.no 

Erik Brodshaug
Spesialrådgiver i Tine
erik.brodshaug@tine.no

Fleksibilitet og tilsyn er viktige stikkord når vi snakker beitebruk. En 
god plan som justeres i vekstsesongen og etter vèret er enkelt for oss 
rådgivere å anbefale, men det er krevende å ta hensyn til alle faktorer i 
praksis. Det blir lett til at vi kommer i etterkant og ser for sent at det 
burde vært gjort endringer i dyretall, flytting eller tilleggsfôring. 

BEITE EN VIKTIG 
RESSURS

TEMA: BEITE

Jevnlig tilsyn og god oppføl
ging er nok det beste midlet 
for å sikre ønsket vekt og 

holdutvikling på dyra. Da må vur
deringer og endringer gjøres 
underveis. Å ha faste «punkter»  å 
sjekke på tilsynsrunden gjer det 
enklere å fange opp behov for 
endring i rett tid. Holdvurdering, 
vurdering  av pels (glans/lengde), 
sjekke for sår/skader, vurdering av 
beitekvalitet, mengde beitegras 
og så videre.  

Nøkkelen er å følge tett opp
Beite er en viktig ressurs på gar
den og må utnyttast godt. Sidan 
ulike dyregrupper har ulike behov 
blir gjerne fastlåste mønster fulgt, 
og det kan for så vidt være god 
strategi. Men da blir nøkkelen å 
følge tett opp. Selv om sinkyrne 
ikke blei feite på kulturbeite i fjor 
eller kvigene var blanke og fine 
etter fire måneders beiteperiode i 
fjor, betyr ikke det at det går like 
godt i år.  

Beiteslipp på opptur 
Ikke vent for lenge med å slippe 
dyra på beite, kan ikke sies for 
ofte. Enkelt å si, men akk så kre
vende i praksis med tusen andre 
gjøremål i en travel vår. 
Slå gjerne en del av beitearealet 
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en gang på våren framfor at det 
går for langt. Effekten på gjen
veksten er enorm i en periode 
hvor dagene er lange og tempera
turen god. Når graset har skutt for 
å sette frø, er jobben gjort og vek
sten vil avta raskt. Dersom vi får 
beita av graset tidlig vil iveren 
etter å få satt nye skudd opprett
holdes bedre og tilveksten i beitet 
økes. 

Gjerding til besvær 
Gjerding oppleves som hyggelig 
arbeid inntil et visst omfang. Ingen 
ting er så trivelig som å gå over et 

godt oppsatt gjerde, høre på 
fuglesangen og se etter at alt er 
som det skal etter vinteren før 
dyra skal ut. De fleste har vel 
også opplevd det motsatte, å 
jobbe mot klokka fordi gjerdet 
krever betydelig vedlikehold og 
dyra skulle vært ute for lengst. 
Om det er gjerde kun for storfe er 
det jo ikke all verden som kreves. 
En eller to sterke og holdbare 
strømførende tråder holder dyra 
på plass. Bruk energien på solide 
hjørner for å kunne stramme trå
den godt nok, så er mye gjort. Det 
er med gjerding som det meste 

annet, med litt ekstra innsats ett 
år, vil du lette jobben betydelig i 
mange sesonger framover og 
kunne glede deg over å sende 
dyra på beite uten stadig eng
stelse for om de er på plass. 

Handtering viktig redskap 
Ikke vær for engstelig for å hand
tere dyra, helst mange ganger, 
både i forkant og i løpet av beite
sesongen. Det kan kjennes som 
litt stressende arbeid der og da, 
men vil betale seg godt. Lær dyra 
tidlig å følge etter kraftfôrbøtta, 
det vil gjøre all flytting lettere både 
mellom beiter, utskilling av sjuke 
dyr og ikke minst ved sanking og 
innsett til høsten. Storfe liker mye 
bedre å følge etter enn å bli jaget 
på bakfra. 

Dersom dyra er vant til god hånd
tering på beite er det mindre 
arbeid å flytte enkeltdyr eller grup
per utover vekstsesongen. Skulle 
noen mot formodning komme på 
avveie, vil dyra helst følge sin 
trygge «hyrde» og bli med tilbake 
dit de kom fra. De vil huske at når 
bonden med bøtta dukker opp er 
det som regel for å få nytt og 
bedre beite. 

Storfe er fra naturens side flokk
dyr, og flytting eller jaging av 
enkeltdyr, er en sikker vei til pro
blemer. Lær deg å lese dyra dine 
godt og ta alltid med hele gruppa, 
selv om du ikke nødvendigvis skal 
ha tak i alle. Det er lettere å slippe 
noen tilbake igjen.  

Beitelæring 
Beitelæring, der ein for eksempel 
slipper et par sinkyr sammen med 
dei yngste kvigene gir rolige dyr, 
mindre splittelse i flokken, færre 
nedrente gjerder og tidligere bei
teopptak. Slik lærer dei yngste 
kvigene gode beitemanerer, hvor 
det er drikke, hvor de kan hvile og 

Beitende dyr og norsk natur er 
en uslåelig kombinasjon. 
Foto: Anja Våg Skjold
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ikke minst å komme til kraftfôr og 
tilsyn. Er flokken urutinert er det 
vanskelig å komme tett nok på til 
å kunne gjøre gode evalueringer 
underveis. 

I det siste har digitalt sporingsut
styr og digitale gjerder kommet 
som et godt hjelpemiddel for å 
holde bedre kontroll på hvor dyra 
befinner seg for å lette tilsyn og 
kontakt.  

Effekten av å dele 
Så godt som alle beiter gjør seg 
mye bedre av å bli delt opp i hen
siktsmessige teiger. Det kan by på 
noe mer arbeid, men hviletid gjør 
ekstremt mye for grasveksten og 
dermed også tilveksten på dyra. 
Oppdelingen kan gjøres med 
enklere flyttbare og fleksible gjer
deløsninger 

Evaluering av beitet
Evaluering av beitekvalitet og 
mengde må gjøres jevnlig, da 
vèret har stor påvirkning på vek
sten på beitet. For eksempel kan 
beitet virke grønt og grasrikt, men 
om dei gode beiteplantene er 
nedspist kan næringsopptaket bli 
for lavt. Dersom dyr som stagne
rer i vekst, blir lange og matte i 
pelsen og taper hold, tyder det på 
at næringsopptaket har vært for 
lavt. Da kreves ofte god tilleggs
fôring for å ta de raskt opp igjen, 
og supplering med kraftfôr blir 
ofte nødvendig. Beitearealet per 
dyr kan økes når grasveksten og 
graskvaliteten avtar utover som
meren eller supplering med annet 
godt grovfôr kan være et godt 
alternativt. Fôring i fanghekk gjør 
det enklere å føre godt tilsyn, 
måle brystmål, behandle enkelt

dyr eller inseminere kviger på 
beite. Dyra bør hentes ned fra fjell 
og utmark i rett tid, før beitet er 
snauspist og heller gå på kultur
beite i siste del av beiteperioden.  

Kompensasjonsvekst
Underfôra kviger vil med ekstra 
fôrstyrke ha god kompensasjons
vekst de påfølgende månedene 
etter svak tilvekst. Unge dyr er 
spesielt effektive til å ta igjen tapt 
tilvekst. Eldre kviger kan fort bare 
bli feite. Dersom drektige kviger 
ligger noe etter i vekstløpet kan 
ekstra godt grovfôr være et bedre 
alternativ for å unngå at dei bare 
blir feite, enn å gi mer kraftfôr.  

Dyra trenger mer energi til aktivitet 
når dei er på beite, samt til å takle 
energityver som snyltere og var
metap viss det er mye kaldt eller 
vått vèr. Det er derfor vanskelig å 
forutsi behovet for tilleggsfôr i 
beiteperioden, både fordi aktivi
tetsnivået er vanskelig å anslå, og 
ikke minst fordi energiinnholdet i 
graset endres ukentlig.  

Minst 800 gram tilvekst
Kviger yngre enn 12 måneder bør 
vokse over 800 gram per dag både 
med tanke på gunstig jurutvikling 
og fornuftig  innkalvingsalder. Der
som 712 måneder gamle kviger 
skal følge veiledende tilvekst er et 
frodig innmarksbeite å foretrekke 
første beitesommer. Ofte trenger 
de i tillegg en liten kilo kraftfôr per 
dag de siste månedene av beite
perioden. Eller dei kan settes tidli
gere inn og få en kortere beiteperi
ode der dei bare «skummer fløten» 
på det beste beitegraset. Da kan 
for eksempel det fallerende sein
sommerbeitet brukes på dei litt 
eldre kvigene som har gått i 
utmark tidligere i sesongen. 

Det kan også være ein god 
 strategi å ta inn kviger som snart Unge dyr treng godt beite. Foto:Erik Brodshaug
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skal insemineres tidligere på høs
ten for å ha kontroll med tilvekst 
rundt inseminering. Og gi drektige 
kviger tilgang på større beitearea
ler i slutten av beitesesongen når 
beitet fallerer. 

Ta høyde for periode med 
kompensasjonsvekst
På rikelig beite av god kvalitet kan 
en ok tilvekst på 700 gram per 
dag være oppnåelig for unge 
 kviger, men dessverre opplever vi 
at mange kviger vokser vesentlig 
mindre enn dette selv på inn
marksbeite. Og siden dette uan
sett er lavere tilvekst enn ønskelig 
er det like greit å planlegge for en 
periode med god kompensa
sjonsvekst etter beiteperioden. Så 
kan perioden heller forkortes 
 dersom kvigene raskt oppnår 
 riktig vekt. Det vil også ofte være 
en god plan å supplere med godt 
grovfôr eller kraftfôr i siste del av 
beiteperioden. 

I utmark kan kviger tilbakelegge 
store avstander og det kan være 
en av grunnene til at tilveksten 
sjelden er høy på denne beitety
pen, men den helsemessige 
gevinsten med høy aktivitet er 
heldig. Dette kan gi friske, robuste 
kviger til de skal heim og kalve 
om høsten. På denne beitetypen 
er det ekstra viktig at dei er store 
og fine før beiteslipp og blir tatt 
hjem tidlig nok til riktig oppfôring 
før kalving. 

Kompensasjonsvekst ingen 
fordel 
Heldigvis får vi si, er naturen inn
rettet slik at dyr som av en eller 
annen grunn ikke har vokst slik 
det helst skulle i en periode, vil 
kunne respondere med å ta igjen 
det tapte nokså raskt, når 
næringstilgangen bedrer seg.  
Dette betyr ikke det samme som 
at slik kompensasjonvekst er noe 

vi bør legge opp til som en årviss 
«redningplanke» for dyr som har 
vært for lenge ute på for dårlig 
beite. 

Det aller beste for dyret er en så 
jevn og god tilvekst som mulig for 
at spesielt ungdyra skal få tatt ut 
sitt fulle vekstpotensiale og ikke 
avleire for mye fett og bli korte og 
butte. 

Kalv må ha tilleggsfôring 
I tillegg til godt tilsyn ikke minst 
for å sikre god sosialisering av 
kommende produksjonsdyr, må 
det være godt tilrettelagt for til
leggsfôring av kalver på beite. 
Selv om kalvene er små, er det 
som regel de som bør ha den 
største daglige tilveksten og det 

vil kreve god og stabil næringstil
gang. Det kan være nødvendig 
både å tilleggsfôre med kraftfôr 
og godt grovfôr, avhengig av bei
tekvaliteten. 

Parasittene er på plass 
Det er ingen grunn til å tro at det 
ikke er parasitter i beitearealer 
som blir brukt til storfe år etter år. 
Vi har vel alle hørt at vekselbeiting 
mellom ulike arter er en effektiv 
metode for å begrense smitte
presset, men ikke så mange har 
den muligheten lenger. Mange har 
nok vent seg til en eller annen 
form for forebyggende behandling 
mot snyltere i alle fall for alle dyr 
som er på beite for første gang. 
Eldre dyr vil som regel ha oppar
beidet seg tilstrekkelig immunitet. 

Mineraltilskudd er viktig for dyr som får lite kraftfor. Foto:Erik Brodshaug

      Dersom 712 måneder gamle 
 kviger skal følge veiledende tilvekst er 
et frodig innmarksbeite å foretrekke 
første beitesommer
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Snylteproblematikken er ikke like 
stor tidlig i sesongen, men vil øke 
etter hvert. Det kan være lurt å 
sko seg for at det vil utvikle seg et 
visst trykk av snyltere i løpet av 
sesongen og behandle forebyg
gende for det. Alternativet er å 
oppdage at de dyra som var 
minst og kanskje litt skrantne ved 
beiteslipp, faktisk står på stedet 
hvil utpå sommeren. Da har 
 skaden skjedd, og det vil være 
mye å ta igjen. Som regel betyr 
det i praksis betydelig nedsatt 
produksjonsevne, enten det gjel
der kjøttproduksjon eller melke
produksjon. Og ikke bare på kort 
sikt, men faktisk for hele levetida. 

For forskriftsmessig forebyggende 
snyltebehandling, legg en plan 
med veterinæren din. Resistens er 
et problem også her, så det kan 
være lurt å ha en langsiktig og 
god strategi. 

Sinkyr på beite 
Sinkyr har generelt lavt energi
behov i alle fall fram til tiden like 
før kalving og vil kunne utnytte 
relativt dårlig beite godt. Et godt 
produksjonsbeite kan i mange til
feller bli for kraftig kost for 
sinkyrne. Det skader absolutt ikke 
med litt småkuppert terreng, mye 

mosjon og bevegelse er en god 
opptakt til en ny laktasjon. Når det 
lir mot høst og beiteveksten avtar, 
kan det være en god investering å 
hente hjem igjen sinkyrne et par 
tre uker før forventet kalving for å 
fôre dei opp til kalving og venne 
seg til ny fôrrasjon. 

Mineraler og vitaminer
Godt ungt beitegras er normalt en 
god kilde til både mineraler og 
vitaminer, men beiteveksten vil 
variere og mange av beitedyra har 
liten eller ingen tilgang til kraftfôr 
på beite. Behovet er aller størst 
for unge kviger i sterk vekst, men 
også eldre drektige kviger og 

sinkyr vil kunne ha behov for til
skudd av mineraler og vitaminer 
for å bygge reserver for kom
mende laktasjon.  

Det finnes flere metoder. Den 
enkleste er kanskje å gi tilskudd i 
form av slikkesteiner/bøtter eller 
mineraldispensere fritt til dyra på 
beite. Det har også blitt vanlig å 
legge ned såkalte boluser eller 
kapsler i vomma på dyra ved bei
teslipp som vil løse seg gradvis 
opp gjennom sesongen. Det er 
mange mineralpreparat på marke
det, men vær oppmerksom på at 
ikke alle inneholder det som skal 
til for å dekke totalbehovet. 

Ta styring på det du kan styre
Godt beitemanagement handler 
om å forsøke å unngå tilfeldigheter, 
ta styring på dei faktorene du kan 
styre, evaluere og endre planen 
underveis, justere dyretall etter 
vekstsesongen, ta hjem dei yngste 
kvigene tidligere enn dei eldste og 
så videre. Den  viktigste suksess
faktoren er å føre et jevnlig beitetil
syn slik at du klarer å fange opp 
tidlige «faresignal» på at planen din 
må endres. Får du til dette er det 
få ting som er så trivelig som å la 
dyra høste fôret sitt selv i sitt 
naturlige element. 

Drektige kviger på tilvenning til beite og robot sammen med melkekyr. Foto: Anja 
Våg Skjold.

Smått til nytte

TIDSPUNKT FOR FØDSELSHJELP
Forskere ved University of British Columbia i USA fulgte 567 kyr i kalvingsperioden 
for å se på kalvingsprosessens betydning for børbetennelse. Ved normal kalving 
hadde ikke kalvingens varighet noen betydning for risikoen for børbetennelse. Ved 
fødselshjelp viste det seg at både for tidlig og sen inngripen økte risikoen for 
børbetennelse. Minst risiko var det hvis en begynte med fødselshjelp ca. 130 
minutter etter at andre fosterblæren (amnionblæren) var synlig. Forskeren advarer 
mot å gripe inn med fødselshjelp for kort tid etter at amnionblæren med fosterdeler 
har blitt synlig.

Hoard`s Dairyman 25. april 2021
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BEITING OG MJØLKE-
ROBOT GÅR BRA – 
MYTE ELLER SANNING?
Eit nyleg avslutta samarbeidprosjekt mellom forskarar frå Nord 
universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet og NIBIO tar for seg 
etablerte myter og oppfatningar om fordelar og ulemper ved beite i 
kombinasjon med automatisk mjølking.

Haldis Kismul
Stipendiat/veterinær 

Nord universitet 
Steinkjer

haldis.kismul@nord.no

Tekst og foto

Bakgrunnen for det seks
årige prosjektet var den 
frustrasjonen, uroa og 

 usikkerheita mange produsentar 
gav uttrykk for då beitekravet i 
2014 vart gjeldande også for laus
driftsfjøs. Mykje av denne usikker
heita kom frå opplevde praktiske 
utfordringar med beite i større 
besetningar. Ein del virka også 
kome frå ein rekke oppfatningar, 
påstandar og grunnførestillingar 
om beitedrift i besetningar med 
høg avdrått, spesielt med tanke 
på kombinasjonen av AMS (auto
matisk mjølking) og beite, vel
etablert bland både produsentar, 

rådgivarar, veterinærar og forval
ting. Eitt av måla med prosjektet 
var å setje sanningsinnhaldet i 
nokre av desse oppfatningane av 
beite og AMS på prøve. 

Inga skilnad mellom 
manuelt og automatisk 
påsett av mjølkemaskin
Første myte undersøkt var 
påstanden «Det går ikkje å kombi
nera AMS og beite utan ein bety
deleg nedgang i avdrått». Altså, at 
det går å ha lakterande kyr på 
beite der dyra vert henta til manu
elt påsett, men ikkje der dei sjølv 
må oppsøke mjølkemaskina. 

Dette er ein grunntanke som i stor 
grad vil kunne påverke korleis ein 
tenker om og planlegg for beite, 
men finnes det ein slik universell 
årsakverkingseffekt? 

Basert på produksjons og gards
data frå 450 norske mjølkebruk 
vart det berekna ein respons på 
beiteslepp i form av endring i yting. 
Kva for mjølkingssystem som vart 
nytta under beitesesongen bidrog 
ikkje til å forklare skilnadane 
 mellom gardar eller mellom kyr i 
avdråttsendring. Utifrå dette er det 
altså inga støtte for at det er ein 
automatikk i at garder som mjølker 
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med AMS skal ha noko dårlegare 
resultat med å ha kyra sine på 
beite enn andre. 

Høg beitedel trenger ikkje 
bety avdråttsfall
Andre påstand sanningstesta: 
«Det er umogleg å oppretthalde 
en høy avdrått med en høy 
 beitedel i dagsrasjonen». At dette 
stemmer ved enkeltbruk eller i 
enkeltsituasjonar herskar det liten 
tvil, men er det som ein regel 
umogleg å få til? 

I den same studien som er nemnt 
over, var kvar gard klassifisert til å 
nytte beite, mosjonsbeite eller 
 luftegard som mosjonsløysing for 
kyr i laktasjon, ut ifrå uteområde 
og estimert beitedel i dagsrasjo
nen. Heller ikkje denne variabelen 
bidrog til å forklare endring i avdrått.

I ein serie forsøk vart to grupper 
høgavkastande kyr (3045 kg 

EKM og 95130 dagar i mjølk ved 
start) gitt tilgang til anten beite 
eller mosjonsbeite under deler av 
døgnet, og heldt innandørs under 
resten. Kyra i mosjonsbeitegruppa 
hadde fri tilgang på grassurfôr, 
beitegruppa fekk halve grovfôr
rasjon inne og var forventa å 
hauste resten sjølv. Dei ulike for
søka skilde seg i når dei to grup
pene hadde tilgang til å gå ut; på 

Kyr som har halve grovfôropptaket sitt 
frå beite kan oppretthalde same 
avdrått som kyr som får heile 
dagsrasjonen i form av grassurfôr. 

Å få kvila i fri utstrekning, uhindra av innreiing og anna, kan ha positiv effekt på velferd og helse.
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dagen, på natta, eller med beite
tilgangen oppdelt mellom morgon 
og kveld. 

I forsøket med dagbeite og for
søket med beitetilgang morgon og 
kveld var det ingen statistisk 
 sikker skilnad mellom ytinga til 
kyra i dei to gruppene, til trass for 
ein lågare mjølkingsfrekvens i bei
tegruppa. I nattbeitegruppa hadde 
mosjonsbeitegruppa ein høgare 
yting i kg mjølk, men omrekna til 
energikorrigert mjølk var det heller 
ikkje der nokon skilnad mellom 
gruppene. 

Så er det umogleg å oppretthalde 
avdrått hos kyr som sjølv må 
hauste ein stor del av grovfôr
rasjonen sin sjølv? Nei, umogleg 
er det ikkje – inga systematisk 

skilnad mellom besetningar med 
høg og låg beitedel i sumarrasjo
nen var å finne, og det er vist i for
søk at det fint går å halde same 
avdråttskurve for kyr som har 
halve grovfôropptaket sitt frå beite 
som kyr som får heile dagsrasjon
 en i form av grassurfôr, så lenge 
beite er tilstrekkeleg i både 
mengde og kvalitet.  

Friheit til å velje viktig
Dei neste oppfatningane om beite 
som er granska omhandlar 
eigentleg meir om intensjonen bak 
beitekravet, enn fordelar og ulem
per med beiting. Sjølv om innfalls
vinkel og argumentasjon kan vari
ere, er essensen mykje det same: 
Beitespørsmålet er meir eit nos
talgisk pålegg enn eit reelt vel
ferdstiltak. Ein hyppig innvending 

mot beitekravet er at eit slikt 
pålegg berre gjer meining for 
 båsfjøs, då moderne storfebygg 
har vel så høg, om ikkje høgare, 
velferd enn å ha kua ute. 

Åtferdsobservasjonar frå beite
forsøk gjer ein innsikt i kva kua 
sjølv vel når ho har høvet til å velje 
når ho har tilgang til å gå på beite 
kontra når ho har tilgang til eit 
mosjonsbeite – om ho vel å gå ut 
eller ikkje, korleis ho vel å nytte 
tida ho eventuelt er ute, og når ho 
eventuelt føretrekk å vera ute.

Uavhengig av kva slags uteom
råde dei hadde tilgang til, vistes 
ein sterk motivasjon til å gå ut og 
oppsøke uteområda. Alle kyr i 
både behandlingar hadde kortare 
elle lengre opphald utandørs ved 
kvart observasjonstilfelle. Kyra 
med tilgang på mosjonsbeite 
valde til og med å avslutte eit 
pågåande silomåltid innandørs for 
å gå ut på eit beiteskifte meir eller 

Å synkront uttrykke basalåtferd som beiting, utforsking og kvile i sjølvvalde sosiale grupperingar vert 
nytta som eit mål på kuvelferd.

Mosjonsbeite tilbyr dyra mjukt 
liggeunderlag, kvile i fri utstrekning, og 
høve for normal sosial åtferd. 

      Kyr med halve grovfôropptaket frå beite
hadde same avdrått som kyr med full rasjon
grassurfôr og berre tilgang på mosjonsbeite
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mindre fritt for gras av beitbar 
høgde så snart portane vart opna. 

Tider av døgnet der kyra 
valde å gå inn
Det var derimot også tider av 
døgnet der kyra valde å gå inn, 
framfor å opphalde seg utandørs; 
midt på dagen og midt på natta. 
Dette gjaldt også kyra med 
avgrensa surfôrrasjon, som under 
beitetilgangstimane ikkje hadde 
tilgang på silo innomhus. Det var 
inga skugge på skifta nytta i for
søka. Dagtid var nok dette difor 
mest truleg ein søken etter 
skugge meir enn eit ynskje om å 
vera inne, då innandørs klima til 
trass for god ventilasjon var bety
deleg varmare og fuktigare enn 
utandørs.  Nattetid vart denne 
åtferda tolka til meir å vera eitt 
uttrykk for heime og trygg leiks
kjensle, då både grupper gradvis 
forlenga tid nytta ute frå forsøks
start til forsøksslutt. 

Tilgang til uteområde verkar ha 
ein appell utover det å vera ein 
fôrressurs som overgår moderne 
innandørsfasilitetar, men å sjølv få 

styre når og kor kan virke vel så 
viktig for kuvelferda. 

Beite tyder noko for kua
Ein annan hyppig møtt påstand er 
at det ikkje er velferdsfordelar 
med beite kontra andre utandørs 
mosjonsareal; at kyr ikkje bryr seg 
om kva slags uteområde dei har 
tilgang til – dei er nøgd så lenge 
dei får vera ute.  

Samlege kyr i mosjonsbeite
gruppa syna også beiteåtferd 
gjennom å leite fram enkeltstrå å 
bite av, dette indikerer at sjølve 
handlinga er ein såkalla basal
åtferd – eit handlingsmønster som 
gjer dyret noko meir, utover det å 
berre fylle vomma. Å gje tilgang til 
eit område der dei har høve til å 
dekke dette behovet vil dermed 
vera positivt for kuvelferd. 

Sjølv om både beitegruppe og 
mosjonsbeitegruppe viste ein 
sterk motivasjon til å vera utan
dørs, så tilbakte kyra på beite 
 statistisk sikkert mykje meir tid 
utandørs enn gruppa på mosjons
beite. Dette var også tilfellet om 

ein ser vekk frå all tid denne 
gruppa la ned på å beite for å 
dekke inn manglande fôrrasjon 
innandørs. 

Finnes inga høve for å gje beite
tilgang er tilgang til ein luftegard 
betre kuvelferd enn inkje. Like 
fullt, det å gje tilgang til eit rikt 
beite har noko ekstra å tilby kyra 
utover det eit mosjonsbeite eller 
ein luftegard gjer. Er tilgang på 
beiteareal nær mjølkerobot for lite 
for besetninga kan kontrollert til
gang på eitt ordentleg beite under 
avgrensa delar av døgnet ha ein 
betre velverdseffekt enn kontinu
erleg tilgang på luftegard.

BEITE VERSUS 
 MOSJONSBEITE
•  Kyr med halve grovfôropptaket frå beite 

hadde same avdrått som kyr med full rasjon 
grassurfôr og berre tilgang på mosjonsbeite

•  Kyr på beite hadde lågare mjølkingsfrekvens 
enn kyr på mosjonsbeite, utan at dette 
påverka avdrått, mjølkekvalitet eller jurhelse

•  Kyr med tilgang på beite var ute lenger, og 
nytta meir tid til å kvile utandørs, enn kyr 
med tilgang til mosjonsbeite

•  Av dei undersøkte avgrensa beitetidene 
undersøkt, viste kyr både på beite og 
mosjonsbeite ein større utnytting av til
gjengeleg utetid morgon og ettermiddag/
kveld enn midt på dagen eller nattestid

•  Beitetildeling morgon og kveld gav også 
lengst beiteaktivitet og høgast estimert 
 beiteinntak

•  Tid ute nattestid auka som sumaren skred 
fram og dyra i aukande grad kjende seg 
heime på uteområda 

•  Kyr på mosjonsbeite mista motivasjon for å 
gå distansen til det grasdekte skiftet etter 
som sumaren skred fram, og var i aukande 
grad å finne i sorteringsområdet rett utføre 
 f jøsdøra eller liggande i drivgangen.  

•  Kyr på beite auka derimot tid ute, tid på 
 beitet og tid til å beite, etter som beite
sesongen skred fram
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Solveig Goplen
solveig.goplen@geno.no

Tekst

Tidlig beiteslipp på produktivt beite gir  
stort beiteopptak i tre måneder. Ytelsen og 
trivselen øker.

PÅ BALLEN

Da Buskap var på leiting 
etter besetninger med 
robot og beiting i midten 

av mai måtte Buskap til Bagn som 
ligger i Valdres. 21 dager etter at 
snøen lå på jordet er kyrne i gang 
med aktiv beiting av friskt beite
gras. Få dager senere er det 
døgnbeiting. Rett utenfor fjøset 
ligger et beiteareal på 70 dekar, 
hvorav halvparten er eng og den 
andre halvparten er vårsådd rug/

raigras. Det er 5. året Hølera sam
drift sår rug/raigras. Det har svart 
til forventingene. Rugen er rask 
om våren og raigraset holder ut 
utover høsten. Bøndene i Hølera 
samdrift prioriterer ikke møkk på 
beite. Arealet er høstpløyd og sås 
så tidlig som mulig. Det gjødsles 
med 3 gjødslinger med 20 kg 
2526. I tillegg er det pløyd ned 
husdyrgjødsel på høsten. De har 
testet ut skålharving av arealet, 

Hølera Samdrift i 
Sør Aurdal kom-
mune i Innlandet
• 5 aktive deltakere
•  475 000 liter i kvote  

(88 000 er leid)
• Ca. 600 dekar  2,5 slåtter
•  70 dekar fulldyrket beite til 

mjølkekyr (halvparten rug/
raigrasbeite)

Vår, forsommer og høysommer er den beste beitetida. Da er tilveksten på graset stor. Det er lett å bli for sein med beiteslippet. 1015 cm er mer 
enn nok for å slippe dyra til ved første avbeiting. Maks avstand til fjøs ca. 400 meter. Foto: Privat

Hølera Samdrift har vært i drift 
siden 2011 og har 5 aktive 
deltakere. Representert ved 
daglig leder Mikael Olmhus.
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men plogen er fortsatt den fore
trukne redskapen.

12 skifter
Vårbeitet av eng deles i tre skifter 
for å sikre rask og effektiv avbeiting 
og unngå tråkkskader. De har god 
erfaring med litt romslige skifter på 
1015 dekar på første avbeiting. 
Når rug/raigrasarealet er klart i 
midten av juni deles alt beitearealet 
i 12 skifter totalt. Hver dag får kyrne 
adgang til både rug/raigras og eng. 
Fritt valg og ingen styring. Tidlig 
beiteslipp gir gode vaner og ku 
trafikken er bra. Det kan finnes 
noen eldre kyr langt ute i laktasjo
nen som ikke gidder å gå inn for å 
få et par kg kraftfôr. De må hentes. 
Men hentekyr er og en fordel for da 
må en ut i beiteområdet og kan 
legge merke til viktige detaljer som 
en ikke ser fra fjøsdøra.  To dører, 
en på langvegg og en på tverrvegg, 
sørger for ut/inngang for kyr. Fri tra
fikk, vatn inne og en 70 meter lang 
vei som rustes opp hvert andre år 
sørger for at kyrne ikke vegrer seg 
for å gå.  På fôrbrettet er et relativt 
fiberrikt, men smakelig fôr. I tillegg 
kan de og spise litt halm.

Kraftfôret reduseres og 
mjølkmengden øker
I samråd med sin fôringsrådgiver, 
Bjørn Ola Sætha, reduseres kraft

fôret med et par kg ved beiteslipp. 
Kyrne responderer positivt med å 
holde ytelsen, noen øker også i 
mengde.  Mikael Olmhus forteller 
at det å ha sparringspartere 
 gjennom beitesesongen som kan 
faget er viktig. Selv om de er fem 
kuintereisserte bønder i samdrifta 
som liker å sette seg mål så er det 
godt å ha en fagperson å drøfte 
mulige endringer med.

Ei morenerik jord med mye sand 
sikrer rask opptørking og det fin
nes flest gode beitedager. Beiting 
fra tidlig vår og heller avslutte litt 
før er kanskje noe av suksessen. 
Utover i september når nettene 
blir lengre, og høstregnet kommer 
er det ikke like stas.

Forbedringsark
Gjennom beitesesongen blir det 
gjort notater som munner ut i et 
forbedringsark som er viktig for 
styring året etter. Det gjelder å 
ikke bli bakpå med oppgaver. Del
pro, sammen med fjøslogg og 
Sencehub er det som danner 
grunnlag for beslutninger. 

På Hølera samdrift legger de opp 
til kalvingsfri i juli og tidlig august. 
Det passer godt ut med tilgang på 
utmarksbeite, ferieavvikling og 
fôrdyrking. Grovfôrkvalitet er et 

forbedringsområde. de mener 
selv at de absolutt har noe å gå 
på i forhold til kraftfôrforbruk. Mer 
godt grovfôr er noe de jobber 
med og skal forsterke fokus på i 
sommer. 

Strategisk avsining
Strategisk avsining av kyr slik at 
de kan nytte utmarksbeite er og 
viktig tilpassing til ressurser. Erfa
ringene er og at om en gir kyr en 
måned ekstra på utmarksbeite så 
blir de ikke feite. Derimot kalver i 
friske og i god kondisjon. Det å ta 
ut noen fra den mjølkende gruppa 
er som regel positivt. Bedre plass 
og kapasitet holder gjerne leve
ransen oppe. Et annet grep de 
ønsker å ta er å endre fra vinter
kalving til kalving i februar/mars 
for om mulig  å levere mer mjølk 
når prisen er høgest.  Per i dag er 
leveransen ganske jevn gjennom 
året.

Skikkelig veg gir god adkomst til beitene og kyrne vegrer seg ikke for å gå fram 
og tilbake. Nærmest fjøset trengs mest vedlikehold. Foto: Privat

Rug/raigras 20 dager etter såing rugen er rask og den er 
allerede 7 centimeter. Foto: Privat

Legg merke til forbedringsarket fra forrige sesong. I år skal de 
starte med å bruke topp 1 slått tidligere i august. Foto: Privat
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Kristian Ellingsen- 
Dalskau

kristian.ellingsen@vetinst.no

Julie Føske Johnsen
julie.johnsen@vetinst.no

Begge fra  
Forskningsgruppe 

dyrevelferd,  
Veterinærinstituttet

Interessen rundt kalv og kalvehold har økt mye de siste årene. 
Temaer som sosial oppstalling, ku og kalv sammen, råmelkskvalitet 
og avvenning diskuteres flittig. Et spørsmål dukker ofte opp: “Er det 
greit å sondefôre?”.

SONDEFÔRING  
AV KALV

DYREVELFERD

Kalven har et naturlig behov 
for å suge. Dersom ku og 
kalv holdes sammen, vil 

kalven vanligvis die mora kort tid 
etter kalving. Dersom ku og kalv 
skilles umiddelbart etter fødsel, er 
det viktig at kalven så fort som 
mulig tilbys så mye råmelk av god 
kvalitet som den ønsker. I enkelte 
tilfeller, som for eksempel hvis 
kalven er svært medtatt etter fød
sel eller ved sykdom, klarer den 
ikke selv å drikke. Det kan da 
være nødvendig å sondefôre for å 
sikre at den får i seg næring. 
Dette gjøres ved å føre en tilmålt 
gummislange ned svelget og spi
serøret på kalven og deretter helle 
melk gjennom slangen (se figur). 
Det bør fortrinnsvis benyttes 
utstyr spesielt laget til formålet.   
 
Hva skiller sondefôring fra 
naturlig suging? 
Når kalven blir født fungerer den 
som et enmaget dyr. Formagene, 
bestående av nettmage, blad
mage og vom, er lite utviklet og 
melkefordøyelsen foregår i løpe
magen. I perioden hvor kalven 
drikker melk, har bollerenna en 
viktig funksjon. Bollerenna virker 
som en forlengelse av spiserøret 
og fører melk utenom formagene 
direkte til løpen. Bollerenna dan
nes av folder i vomveggen, som 

med hjelp av kraftige muskler 
bøyer foldene sammen til et rør. 
Når kalven lukter eller smaker 
melk, utløses bollerennerefleksen. 
Dette gjør at musklene trekker seg 
sammen, bollerenna lukkes og 
melken ledes forbi formagene og 
direkte inn i løpemagen. 

Når kalven sondefôres, utløses 
ikke bollerennefunksjonen og mel
ken havner formagene. For de 
yngste kalvene som ikke har vom
flora og – fauna, er dette stort sett 
uproblematisk og mesteparten av 
melken tømmes til løpemagen i 
løpet av 2–4 timer. For kalver som 
har begynt å utvikle drøvtygger
funksjon, kan derimot melk i løpe
magen medføre fordøyelsespro
blemer (indigestion), vomforråt
nelse og diaré. Det er også van
skeligere å holde fast en kalv som 
skal sondefôres ettersom den 
vokser og blir sterkere. Sondefôr
ing av kalver eldre enn 2–3 uker er 
av disse grunnene ekstra risika
belt. 
 

Hva sier forskningen? 
Hvis man søker på “tube feeding” 
på google, YouTube eller andre 
sosiale medier, oversvømmes 
man av tips, utstyr og beskrivelser 
av hvordan sondefôring skal utfø
res. Man oversvømmes også av 

oppfordringer til å prøve og lov
prisninger av hvor bra dette er. 
Det er imidlertid viktig å poengtere 
at flesteparten av disse artiklene 
og filmene ikke er basert på viten
skapelige forsøk, men laget av 
privatpersoner basert på egne 
erfaringer. 

Ingen grunn til å sondefôre 
friske kalver
Et gjennomgående tema i 
forskning på sondefôring er effek
ten på kalvens immunsystem. 
Ettersom kalven fødes uten anti
stoffer (immunoglobuliner) som 
beskytter mot infeksjoner, er det 
essensielt for kalvens helse og 
overlevelse at den får i seg råmelk 
som har høyt nivå av disse stof
fene. Gjennomgående viser stu
dier at den passive overføringen 
av immunstoffer er uavhengig av 
om melken gis med flaske eller 
sonde. En studie publisert tidli
gere i år, viste at immunoglobuli
ner tas opp dårligere når melken 
gis med sonde enn når kalven 
selv får drikke. Når man ser på tid 
brukt på fôring, kalvens tilvekst, 
helse eller senere foretrukne mål
tidsstørrelser, er det heller ikke 
mye å tjene på sondefôring. Det 
er med andre ord ingen fordel for 
en frisk kalv å få melk med sonde 
i tillegg til eller istedenfor smokke
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flaske eller smokkebøtte dersom 
den kan drikke. Dessuten er det 
en risiko for at sonden ved en feil 
føres ned i luftrøret i stedet for 
spiserøret, eller at en rest av melk 
i sonden kommer over i luftrøret 
når sonden trekkes opp.

Stressende for kalven
De siste årene har det pågått et 
forskningsprosjekt om sondefôr
ing ved Sveriges lantbruksuniver
sitet (SLU). Her beskrives sonde
fôring som en invasiv (inngri
pende) fôringsmetode. Forsøkene 
deres viser at sondefôring hem
mer frigjøring av oksytocin som 
vanligvis skilles ut når kalven 

suger, og som regnes som et tegn 
på positive følelser. Kalver som 
sondefôres vil også raute mer. 
Konklusjonen er derfor at sonde
fôring er stressende for kalven. I 
en intervjustudie av svenske vete
rinærer, rådgivere og bønder, vur
derte også samtlige at sondefôr
ing var dårligere for både dyrevel
ferden og omdømmet sammenlik
net med diing og flaskefôring. 
 
Sondefôring kun som siste 
utvei
I en travel hverdag kan det være 
lett å tenke at sondefôring er en 
billig helse og livsforsikring for 
kalven. Sondefôring skal imidlertid 

ikke utføres rutinemessig eller vel
ges av bekvemmelighetshensyn. 
En kalv som drikker av spene eller 
smokk, får både dekket sitt natur
lige sugebehov og sikret et godt 
opptak av immunstoffer. Sonde
fôring er stressende for kalven. 
Metoden utløser ikke bollerenne
refleksen, og det er uheldig at 
melk havner i vomma hos eldre 
kalver. Sondefôring innebærer i til
legg en viss risiko for at melk hav
ner i lungene med lungebeten
nelse eller død som mulige utfall. 
Sondefôring bør derfor kun benyt
tes som siste utvei på svekkede 
kalver som man etter gjentatte 
forsøk over tid ikke får til å drikke. 

Må gjøres riktig
Dersom sondefôring må benyttes, 
er riktig og skadefritt utstyr, kor
rekt tilpasning og teknikk essensi
elt. Snakk med en veterinær og få 
hun eller han til å demonstrere 
hvordan det skal gjøres. Det må 
alltid sjekkes at sonden ligger i 
spiserøret før man heller ned 
melk. Det finnes ingen vitenska
pelige studier som har funnet det 
optimale volumet for sondefôring, 
men en vanlig tommelfingerregel 
er å gi melk tilsvarende 8,5 pro
sent av kroppsvekten. En kalv på 
40 kg kan dermed gis 3,5 liter 
melk med sonde. 

Figur. Ved sondefôring føres en tilmålt gummislange ned svelget og 
spiserøret på kalven og deretter helles melk gjennom slangen.  
Kilde: https://antahi.com/products/trusti-tuber

Smått til nytte

RENE LIGGEBÅSER ØKER LIGGETIDEN 
Rene liggebåser kan øke liggetiden med opptil 80 minutter. Det er et canadisk forskningsprosjekt som 
konkluderer med dette basert på studier av 400 kyr på 18 melkebruk. Hygienen i liggebåsen ble vurdert 
ved å legge et trådnett i båsen og telle felter som var forurenset med urin eller gjødsel. Kyrne ble også 
bedømt for renhet og halthet. I tillegg til lengre liggetid og kyrnes renhet på jur og bein ble det funnet at 
risikoen for halthet var 1,3 ganger høyere for kyr som lå i liggebåser med dårlig hygiene.

Kvæg 1/2021
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Det er ikkje noko god registrering på førekomst av nitrat-/nitrittforgif-
ting på storfe i Noreg, men ein skulle nok tru det førekjem ein gong 
iblant, og i tørkeåret 2018 blei det rapportert 36 tilfelle på kode 
forgiftning i Kukontrollen.

NITRAT-/NITRITT-
FORGIFTING HJÅ 
STORFE

Denne artikkelen tek for seg risikofaktorar, for
løp og litt om anbefaling i forhold til fôring av 
fôr med høgt nitratinnhald.

Risikofaktorar
Når det gjeld risikofaktorar kan ein nemne fôr som er 
gjødsla sterkt med nitrogen som gjev høgt nitratinn
hald i plantene og deretter tidleg hausting. Nullbeiting 
og innkjørt gras som blir liggande på fôrbrettet kan 
vera risikofylt. Der kan omdanning frå nitrat til nitritt i 
graset allereie starte på fôrbrettet.

Virkningsmekanisme
Nitrat blir i vomma raskt nedbrote til nitritt, som er 
meir giftig. Under normale forhold, det vi seie nitrat
innhaldet ikkje er for høgt, så vil nitritt bli vidare 
omdanna til ammonium som vommikrobane utnyttar 
vidare til proteinproduksjon. Dersom nitratnivået er så 
høgt at vomma ikkje greier å ta unna nitritt slik at det 
hopar seg opp, så vil nitritt gå over i blodet. Og det er 
da det katastrofale skjer: Nitritt omdannar hemoglo
bin i blodet, som frakter oksygen, til methemoglobin 
som ikkje kan frakte oksygen ved at jernkomponen
ten i hemoglobin blir oksidert frå toverdig form (Fe2+) 
til treverdig form (Fe3+). I tillegg kan det oppstå utvi
ding av blodkar og sluttresultatet er oksygenmangel i 
veva. 

Symptomer
Symptoma er alvorlege pustevanskar, brunaktige 
slimhinner (for eksempel auge eller kjønnslepper), 
sjangling, slappheit og eventuelt kollaps og død 
innan få timar etter fôring. Dersom ein tek ei blod

prøve av eit slik dyr, vil ein sjå «sjokoladebrunt» blod 
som får att normal farge dersom det blir ståande, 
fordi methemoglobin da blir omdanna att til vanleg 

HELSE

Nitratforgiftning: Blod med over 50 prosent methemoglobin 
(til høyre) sammenlignet med normalt blod. Kjelde: Frå Tore 
Sivertsen, NMBU Veterinærhøgskolen, sin forelesing.
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hemoglobin som kan frakte oksygen. Den same far
geendringa skjer i blodet dyr som døyr, slik at under
søking av blod frå storfe som er blitt liggande har lite 
for seg. Det er viktig å få fjerna alt fôr så raskt som 
muleg frå fôrbrettet!  Dersom ei drektig ku overlever 
akutt nitrat/nitrittforgifting, kan ho likevel abortere 
etter om lag 37 dagar. Årsaka er at fosteret er enda 
meir følsamt for oksygenmangel enn kua sjølv og 
dermed kan dø om kua overlever. I enkelte tilfelle kan 
abort vera einaste teikn på forgifting i besetninga.  

Innhald som gjev forgifting
Kor høgt innhald av nitrat i fôret som kan gje forgif
ting er avhengig av om dyra er tilvent fôringa, korleis 
resten av fôrrasjonen er samansett, og kor raskt fôr
inntaket er. Typisk forløp er raskt inntak av mykje 
fersk gras som er sterkt gjødsla slik at innhaldet av 
nitrat er høgt. Mengde av tilgjengeleg karbohydrat er 
viktig. Kyr som er tilvent fôret og har bra opptak av 

kraftfôr, kan tåle høgare nitratnivå da mikrobane vil ta 
unna ein del. 

Tiltaksgrenser for innhald av nitrat
I internasjonal litteratur er det beskrive følgjande om 
nitratnivå og risiko for forgifting: 5 gram/kg tørrstoff 
(0,5 prosent) er vanlegvis trygt uavhengig av saman
setning på fôrrasjonen. Om lag 10 gram/kg tørrstoff 
(1 prosent), er noko høgt og ein bør tenke på risiko 
for forgifting, fôre i fleire rasjonar, etehastigheit, 
blande eller veksle med anna grovfôr, og sikre god 
forsyning av karbohydrat. Når ein nærmar seg dette 
nivået skal ein vera merksam på fôret dersom ei eller 
fleire kyr aborterar. Nitratnivå på 30 gram/kg tørrstoff 
(3 prosent) er dødleg. Er du usikker på fôring utifrå 
resultat av fôrprøver så ta kontakt med ein fôrings
rådgjevar.

Takk til Tore Sivertsen, pensjonert førsteamanuensis ved NMBU Vete-
rinærhøgskolen for referansar og fagleg diskusjon.

+47 919 03 867

MØØØØØ!
Her finner du spennende nyheter, annonsører og faginnhold  

på en og samme side. 

For annonsering - kontakt Lena,
+47 919 03 867, lena@salgsfabrikken.no 

www.buskap.no

Plukk opp mobilen og scan QR koden for å besøke  
våre sider eller bruk nettadressen.

VI ER PÅ NETT  
- TA KONTAKT FOR Å ANNONSERE!
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Gode klauver er viktig for kutrafikken og dyrehelsa. Det kan også gi 
lågere celletall i mjølka.

KLAUVHELSE PÅ BEITE

Beitesesongen kan være en 
fin mulighet for å bedre 
klauvhelsa. Ofte er smitt

somme klauvlidelser forårsaket av 
bakterier som trives i fuktig miljø. 
Inne i fjøset kan smittepresset 
være høgt, særlig hvis det er 
trangt om plassen og høg luft
fuktighet. Hvis dyra ligger mye og 
ventilasjonen i fjøset fungerer 
godt slik at klauvene tørker ut, vil 
det være en stor fordel med tanke 
på smittespredning. 

Tørre forhold godt for 
klauvhelsa
En tørr og fin sommer der dyra går 
på godt drenerte beiter kan gjøre 
godt for klauvhelsa i besetningen. 
En fuktig sommer, med blaute 
 beiter, opptråkka mark rundt 

 drikkekar og gangstier, kan derimot 
gi høgt smittepress ute på beite. 

Forebyggende tiltak på 
gangstier
På gangstier kan det være lurt å 
forebygge med tråkksterke mate
rialer som er drenerende. Se 
 bildene før og etter, der det er 
påført fyringsflis på gangstiene. 
En kan også bruke grus eller 
støpe fast dekke som må 
skrap es rent. Unngå materialer 
som kan gi skader og uønsket 
slitasje på klauven, som for 
eksempel skarp flis og pukkstein. 
Småskader på hud og klauver 
kan være inngangsport for 
 bakterier. Små sår og skader gjør 
at kroppen vil reagere med å 
 produsere flere hvite blodlegemer 

for å unngå infeksjoner. Dette 
øker også celletallet i mjølka. 

Tiltak rundt drikkekar
Rundt drikkekar blir det ofte opp
tråkka og gjørmete. Det er kanskje 
ekstra viktig å bruke flis, grus eller 
fast underlag her. Eller så bør en 
prøve å flytte drikkekara før det blir 
for opptråkka. Husk at mjølkekyr 
trenger veldig mye vatn og hvis en 
slurver her blir det mindre mjølk på 
tanken. Flere drikkepunkt vil redu
sere tråkkbelastningen på underl
aget og gjøre vatnet mer tilgjenge
lig for lågtrangerte kyr. Er det 
generelt utfordring med klauvhelse 
i besetningen bør en også vurdere 
klauvbad tilsatt bakteriedempende 
middel i. Klauvbad bør benyttes i 
drivganger inne i fjøset.

DYREVELFERD

KUSIGNALER

Før (til venstre) og etter (til høyre) påføring av fyringsflis på gangstiene. Foto: Arnt Stene.



Perfekt høy til  
tross for dårlig vær.
Alt kan tørkes i samme bygg. Korn,
frø,flis,ved, kun fantasien setter 
begrensninger!

HSR har vært en pioner i 60 år
av tørkesystem for løshøy og baller.
Vi tilbyr alle typer vifter og enheter
for avfuktning i toppklasse.

 Kontakt Norge:
 Ole Løkra
 Tlf 41314365
ole@haydrying.com

www.haydrying.com

Kalvehytter

Nærmeste forhandler på www.husdyrsystemer.no

CalfOTel Hybrid - fellesbinge som kan endres til enkeltbinger.En
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God klauvhelse - en viktig 
faktor i  melkeproduksjonen

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

Flex-Port til kraftfôr-
automater i løsdriftsfjøs

Med Flex-Port eter 
dyret uforstyrret i fôr-
stasjonen uavhengig 
av hvor mye trafikk 
det er rundt. Det blir 
roligere i løsdriften.

FFuunnggeerreerr  vveennttiillaassjjoonneenn  ooppttiimmaalltt  ii  ��øøsseett  ddii��??  

Bestill «Smokescan 75» røykpatroner av oss, og finn ut status i di� �øs. For mer info om 
bruk av røykpatroner, og tips til tiltak, gå inn på wwwwww..bbrruuvviikk..nnoo//aakkttuueelltt. Vi har også                

sirkulasjonsvifter på lager som kan bedre luftkvaliteten når det er ekstra kaldt.                 
Sirkulasjonsviftene har i tillegg en kjølende effekt om sommeren. 

J.L. Bruvik - Tlf.: + 47 55 53 51 50 – www.bruvik.no – jlb@bruvik.no  
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HELSE

DET LURE MED JURET

Det er sommer, beitesesong 
og travle tider. Sommer er 
også høgsesong for bakte

riene – inkludert de som forårsa
ker jurbetennelse. I mjølkekube
setninger er jurbetennelse fortsatt 

den hyppigst forekommende sjuk
dommen, og det er mye å hente 
på å forebygge sjukdommen. 
Gevinstene kommer i form av 
bedre dyrevelferd, redusert anti
biotikabruk og ikke minst bedre 

økonomi (mindre tap). Her får du 
noen raske sjekkpunkter som kan 
bidra til å forebygge jurbetennelse 
gjennom sommermånedene. 

Håvard Nørstebø
Spesialrådgiver,  
Tine Rådgiving

havard.norstebo@tine.no

Sju sjekkpunkter for å forebygge jurbetennelse i sommer.

GJØR LIVET SURT FOR 
BAKTERIENE I SOMMER

På varme dager må det luftes mest mulig i fjøset for å unngå varmestress. Foto: Rasmus LangRee
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det er deilig å sløve i skyggen
 vann, det billigste og viktigste 
næringsstoffet

etter sol kommer regn

Det er varmt å være mjølkeku – spesielt på dager med sterkt solskinn! 
Varme er ikke bare utmattende – en artikkel fra en italiensk forsker
gruppe fant høgere risiko for klinisk mastitt forårsaket av smittsomme 
bakterier når kyrne var utsatt for varmestress. Vi kan ikke forandre været, 
men vi kan for eksempel åpne dører og grinder for å gjøre de varmeste 
dagene litt bedre. Har kyrne dine tilgang på skygge? 

Har kyrne god nok tilgang på vann? Ei høgtytende 
ku kan gjerne drikke 150 liter i løpet av en varm 
dag, så vann bør aldri være langt unna. Er vanntil
gangen dårlig merkes det fort på mjølkeleveransen! 
Kanskje du kan legge opp to drikkekar på beite i 
stedet for ett?

Gjørme og søle er en suppe av bakterier. Havner gjørma på 
jur og spener er veien kort til jurbetennelse. Er det noen 
områder som er spesielt utsatte for å bli opptråkka som kan 
gjerdes bort eller utbedres?

Fluer og andre insekter kan skape trøbbel. De kan overføre 
bakterier fra møkk til spene og fra ku til ku. I tillegg kan fluer 
skape uro blant kyrne, spesielt under mjølking. Er det noe du 
kan gjøre – inne eller ute – for å holde fluene borte?

Å holde spenehuden 
myk og smidig er viktig 
for at den skal fungere 
som en barriere mot 
bakterier. Bruk gjerne 
moderate mengder 
spenepleiemiddel med 
solfaktor når det er 
nødvendig.

Selv om de fleste festivaler er avlyste i 
sommer vil mange kyr møtes på setre/som
mersamdrifter rundt i landet. Husk at når 
kyr møtes kan smitte spres mellom beset
ninger. Dette gjelder smittsomme mastitt
bakterier, men også klauvsjukdommer, 
hoste og diaré. Snakk med kollegaene dine 
før besetningene møtes. Med datagrunnla
get i orden gir helseattestene i Kukontrollen 
en god oversikt over smittsomme sjukdom
mer i besetningene.

Besetninger som sliter med smittsomme bakte
rier vinterstid, merker ofte at problemet øker og 
at celletallet stiger drastisk i løpet av sommeren. 
Grunnlaget for å holde kontroll på celletallet 
gjennom sommeren legges altså gjennom arbei
det en gjør resten av året. Så hvis denne som
meren er trøblete – bruk muligheten til å sette 
fart på jurhelsearbeidet i besetninga. Har du en 
plan for å kontrollere de smittsomme bakteriene? 
Spør veterinæren om råd – «Godt Jur» kan være 
et godt sted å begynne.

Optima Produkter AS, 5600 Norheimsund, Tlf. 56 56 46 10, www.optima-ph.no

God klauvhelse

pH 3,6 Organiske syrer
pH 4 Hudspray for dyr
pH 4 Hudvask for dyr
pH 4 Gel Lokalprodusert

Låg pH = sunn og god bakterieflora.

Scan QR-kode med mobilkamera
eller skriv til post@optimaph.no.

Gjer som Bjørnør gård - få betre kontroll 
på klauvhelsa med miljøvenlege 
produkt frå Optima Produkter AS

Sjå Buskap nr. 4

DOBBELKNIV-SLÅMASKINER OG KAMRIVER
fra BB-Umwelttechnik

Dobbelkniv-slåmaskiner 
Arbeidsbredde: 1,65-9.50 m
Vekt:                   170-950 kg
Effektbehov:          20-80 hk
Kjørehastighet:     12-13 km/t

Butterfly-løsninger,  
Bak- eller frontmontert,
Sidemontert

Kamriver
Arbeidsbredde:   2,5-7,50 m
Vekt:                   250-850 kg

www.lauvrud.no         Tlf. 911 39 605
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Tekst

For noen år tilbake leste jeg en sak i Kvæg om «Goldkoens ABC»- der 
forkortelsen stod for Avgolding, Babykalve og Comfort. Det var Lars 
Kousgaartd, kvægrådgiver i Vestjysk Landboforening som skrev saken.

TA SINKUA PÅ ALVOR

BYGG

Hvordan kan vi nærme oss 
det ideelle sinkumange
mentet uten at det løper 

på ekstra kostnader? En ny lakta
sjon starter med avsining av for
rige laktasjon. Den kjente «fjøslog
gen» er ei god styringsliste for å 

sikre at kyr sines av til rett tid og 
at kyr som det bør tas speneprø
ver i forkant av ansining kommer 
opp på lista over kyr som bør vur
deres sintidsbehandling på. Fjøs
loggen viser forventet kalvings
tidspunkt basert på farrase.

Bygde sinkuavdeling på 
djupstrø
Tove Lise og Stig Andrè Sverkmo i 
Namdalseid valgte dypstrø da de 
skulle realisere kalvings og sinku
avdeling i byggetrinn to av en større 
utbygging som innbar komplett nytt 

Sverkmoen i Namsos kommune i Trøndelag
Tove Lise og Stig Andrè Sverkmo
380 000 liter i kvote 

Aktuelle for å ha bygd sinku og kalvingsbinge på djupstø

Detaljer fra sinkuavdelinga. Foto: Privat.
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mjølkekufjøs med robot og sinku
avdeling. Det totale prosjektet kom 
på 7,2 millioner og inkluderer 40 lig
gebåser og sinku/kalvingsavdeling 
til 15. Kalvingsavdelinga har foruten 
djupstrø i kalvingsarealet adgang til 
robot. Roboten er en brukt Lely A4 
2016. Brukerparet ar klart å holde et 
relativt moderat kapitalbehov fordi 
Stig Andre  rett og slett er «selv
bygger»…

Byggrådgiver Ken Morten Brørs 
har tegnet prosjektet og hadde 
tidligere tegnet en lignende avde
ling på djupstrø. Tove Lise og Stig 
Andre besøkte det fjøset og etter 
det var de ikke i tvil. Kukomfort for 
sinkyr i siste del av drektigheta 
der kyrne kunne bevege seg på 
mjukt underlag som ga støtte og 
avlastning så ut til å være et fram
tidsvalg.

Eteareal langs fôrbrett
Etearealet langs fôrbrett er på 
spalt med flyterenne som munner 
ut i kjelleren under det nye mjøl
kekufjøset. Fra etearealet er det 
tre trappetrinn ned. Totalt er 

avstand mellom eteareal og ligge
areal 5,80 meter i høgdeforskjell. 
Underlaget er betong, og det er 
støpt kant opp til 1,20 meter. Der
etter reisverk som er dekket med 
plastplater og baderomsplater. 
Bygget er fullisolert. Dypstrøarea
let er på 200 kubikk og er delt i to 
avdelinger som kan brukes fleksi
belt. Kalvingsavdelingen har til
gang til tilvenning til robot. Til 
denne avdelinga flyttes og kviger 
som kal kalve konsekvent tre uker 
før kalving. Stig Andre forteller at 
dette har vært ett av de store for
skjellene. Kvigene kalver alltid i 
kalvingsbinge og er tilvendt robot 
og er i gang med å spise kraftfôr. 
Det gjør en stor forskjell forteller 
Stig Andrè

Når det gjelder forbruk av halm og 
strø brukes det en halmbunt per 
uke i tillegg til noe flis. Arealet tøm
mes om våren og kjøres ut for ned
pløyning med ei ombygd avlesser
vogn.  På sommeren vil sinkyrne få 
tilgang til et avgrenset beiteområde 
ved at dørene til sinkuavdelinga står 
åpen.

Null stress
Sinkuavdelinga har vært i drift et 
år og det har ikke vært verken kal
vingsvansker eller mjølkefeber. 
Avdelinga har null stress og alle 
kyr og kviger flyttes i god tid. God 
plasstilgang gir en god dyreflyt. 
Avdelinga fôres med minilaster og 
dyra får en liten mengde grassilo, 
sammen med helgrøde av hvete 
og erter. I tillegg gis tørr halm. 
Dyra får i tillegg mineralnæring.

Legg merke til hvordan  sinkuavdelinga er plassert. 
Avdelinga har og tilgang til uteareal som brukes "i den lyse 
tida". Ken Morten Brørs har tegnet fjøset.

Tove Lise og Stig Andre Sverkmo har 
bygd ei sinkuavdeling for å ivareta 
kuhelse. Foto: Privat
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Tore Kaldahl har også brukt 
byggrådgiver Ken Morten 
Brørs i planlegging av sitt 

fjøsprosjekt. På prioriteringslista 
sto «flytting av dyr skal være en 
enmannsjobb». Etter år med stor 

produksjon i forhold til antall 
båsplasser, mye flytting av dyr 
mellom fjøs der det måtte tas 
hensyn til onner og mannskap var 
dette pri. nummer en når det nye 
mjølkekufjøset skulle utformes.

Fjøset er organisert 
annerledes
Gamlefjøset rommer kontor, tan
krom, fôrsentral, kalvekjøkken og 
plass til oppdrett. På langveggen på 
gamlefjøset er den nye avdelinga på 

BYGG

Kaldal i Namsos kommune i Trøndelag
Tore Kaldahl
660 000 liter i kvote
Avdrått 9 700 kg EKM

Aktuell for organisering av fjøs som ivaretar management fra avsining til 
mjølkingsavdeling

KALVINGSBINGER  
OG  SINKUAVDELING  
I  HJERTET AV FJØSET
5 kalvingsbinger, sinkuavdeling til 12 og fokusavdeling til 16.

 Solveig Goplen
solveig.goplen@geno.no

Oversiktsbilde fra fjøset. Foto: Privat.
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830 kvadratmeter (51 x16). Først er 
det kalvingsavdeling med 5 kal
vingsbinger, deretter ei fleksibel sin
kuavdeling med liggebåser med 
opptil 12 plasser. Deretter kommer 
fokusavdelinga med 16 plasser og til 
slutt mjølkekuavdelinga med 50 lig
gebåser. Fôrbrettet på 2,40 langs 
yttervegg betjenes med en elektrisk 
minilaster. Roboten er plassert 25 
meter inn i fjøset og mjølkeledningen 
er 60 meter lang. Under planleggin
gen fikk Tore en del motbør på orga
niseringa av fjøset.  Tore ble til slutt 
så usikker på sine egne planer at 
bygningsplanleggeren måtte finne et 
tilsvarende fjøs for å trygge valget. 
Da ble Tore overbevist. De dyra som 
trengte den tetteste oppfølginga 
skulle plasseres nærmest. Selve 
mjølkekuavdelinga med roboten 
«går og går uten stopp» – jobben er i 
forkant av at dyra kommer dit.

Rutiner fra avsining til full 
produksjon
Tore trapper ned kraftfôret til 0 kg 
70 dager før kalving. Melkingsin
tervall økes til 36 timer fra 7060 
dager før kalving. Så raskt de er 
vurdert ok å sine (etter noen mel
kinger), blir kyrne flyttet til sin
kuavdelinga.

I sinkuavdelinga får sinkyrne halm 
og rester fra mjølkekuavdelinga. 
To uker før kalving flyttes de over i 
mjølkekuavdelinga for tilvenning 
av mjølkekufôr og kraftfôr. Drektige 
kviger flyttes til fokusavdeling for 
tilvenning av fôr/robot/ kraftfôr.

37 dager før forventa kalvings
dato blir de flyttet til kalvingsbin
ger. Det enkelte dyr vurderes i for
hold til jurutvikling. Målet er å 
unngå kalvinger i spaltearealet 
sammen med skraperoboten.

Kalvingsavdelinga er kameraover
våket. Etter kalving mjølkes kyrne 
med en mobil mjølker, første
gangskalverne blir gjerne i avde
linga i 23 dager, mens 2 gangs 
kalvere flyttes etter 12 melkinger 
på spannmelker og vurderes etter 
form, mens de som har hatt 3 kal
ver og mer blir i kalvingaavdelinga 
i to døgn for å følge opp risiko for 
mjølkefeber. Fra kalvingsavdelinga 
flyttes de nykalva dyra tilbake til 
fokus avdeling. I kalvingsavde
linga låses dyra i fangfronten og 
mjølkes med den mobile mjølke
maskina. Dette syns Tore er prak
tisk og med kalvekjøkken vis a vi 
så er det perfekt plassering.

Robotern har ruslet og gått
Avslutningsvis vil forteller Tore at 
han er mektig imponert over hvor 
sømløst Delaval roboten fungerer. 
Robot levert på en pall fra Sverige 
kobles på strøm og vatn en 
desemberdag i 2017 og siden da 
har den ruslet og gått. Med Tore 
sine rutiner blir mjølkekuavdelinga 
den delen av fjøset som trenger 
minst daglig oppfølging. En De 
Laval skraperobot sørger for det 
daglige reinholdet.  Foruten brun
stoppfølging så går det nesten av 
seg selv.

Fjøset har totalt fem syke/ 
kalvingsbinger.  Disse bingene 
bruker stort sett kun i forbindelse 
med kalving. Sykdom er så å si 
fraværende, og Tore har hatt gode 
erfaringer med å styre halte dyr til 
fokusavdelinga.

Inseminering og drektighetsun
dersøkelse blir utført i en fleksibel 
seleksjonsbinge i fokusavdelinga. 
Ved hjelp av ei sidehengsla tele
skopgrind deles et område i 
fokusavdelinga av som egen 
binge som har fangfront mot fôr
brettet og tre liggebåser.

Tore Kaldahl er svært fornøyd med hvordan kalvingsbinger 
og sinkuavdeling ble plassert i fjøset. Foto: Privat

Legg merke til plassering av 
sinkuavdeling og kalvings  
binger. Det er Ken Morten 
Brørs som har tegnet fjøset.
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Betongspalter til 
storfe og gris.

PVC dører og vindu  
til landbruksbygg

Blomsterkasser og 
betongmøbler til 
utomhus anlegg.

VI LEVERER SPALTER OG PLANSILOELEMENTER

Grønt Maskin AS
Ordfører Utnes vei 19
1580 Rygge 
Tlf. +47 69 22 53 00
post@grontmaskin.no
www.grontmaskin.no

SLANGESPREDERUTSTYR
GIR GOD ØKONOMI!

• Markedets kanskje mest 
moderne konstruksjon.

• Irsk kvalitet med glimrende 
galvanisering.

• Hydraulisk fordeler med 
riflede kniver.

• Pumper, tromler og slange 
i førsteklasses kvalitet.

• Lavt marktrykk som gir lite 
jordpakking.

• Gunstige tilskuddsordninger  
i hele Norge.
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FÔRING I SINPERIODEN
Grunnlaget for neste laktasjon legg ein i sinperioden, så tenk gjerne på det som  
om neste laktasjon starta i det du avsina kua.

Kari Marie Njåstad, fagrådgiver fôring i Tine
kari.marie.njaastad@tine.no

FÔRING

Målet for sintida er ei frisk ku med god 
fôropptakskapasitet etter kalving, nok 
råmjølk av god nok kvalitet og ein frisk 
og kvikk kalv. Ei normal sintid bør vera 
78 veker. Påkjende kyr, til dømes der 
ein mistenkjer tvillingar, halte eller tynne 
kyr kan med fordel få noko lengre sintid.

Energibehov
I sintida er energibehovet gjerne 
3050 prosent av behovet til ei kyr i 

laktasjon, men fôropptakskapasiteten 
er  om lag som før. Når ein avslutta 
laktasjonen bør holdet vera 33,5 
poeng, og ein bør unngå holdendring 
i sintida. Det er difor naudsynt med 
ein eigen sinkurasjon. Ved å nytta 
seint hausta eng eller halm i  rasjonen 
oppnår ein som regel ein så energi
fattig rasjon at kua kan eta seg mett 
og  opprettheld eit stort vomvolum og 
høg grovfôropptakskapasitet. Sinkua 

har ikkje eit særskild høgt krav til 
 protein, men ved bruk av energifattige 
grovfôrtypar blir det ofte for lite 
 protein i rasjonen. Ta difor fôrprøve av 
sinkufôret for å kunna berekna 
 proteinbehov utanom grovfôr. 

Behov for mineraler
Kyr med lite eller ingen kraftfôr i 
rasjonen har behov for å få tilført 
minerala. Ubalanse mellom mineral 

UTFORMING AV SINKUAVDELING 
Talle i kalvingsbinger er den beste løsningen for dyra, mens liggebåser er en løsning 
som alle dyr er vant til, og som er forholdsvis enkel å lykkes med.

Ken Morten Brørs, fagleder bygg
ken.morten.brors@tine.no

Liggebåser i kalvingsbinger er en løs
ning som alle dyr er vant til, og som er 
forholdsvis enkel å lykkes med. Talle i 
kalvingsbinger er desidert den beste 
løsningen for dyra, da kyr har det best 
med et mykere underlag, i den tiden, 
spesielt for klauver. Med tørr nok halm 
og tilstrekkelig halmmengde, får kyrne 
tid til andre aktiviteter  slik som «reirbyg
ging»  spesielt når det fylles på halm. 

Det må være nok halm, og halmen må 
være tørr nok, og arealet må være tils
rekkelig for at løsningen skal fungere. 
Det oppnås stor fleksibilitet i en slik 
løsning med lettgrinder. Tallearealet 
for sinkyr inndeles med lettgrinder for 
kalving ved behov. Det er også mulig 
å bruke omsorgsbingen med liggebå
ser til kalving. De fleste bruker tallea
realet til dette.

Fleksibel omsorgsbinge med eteplas
ser kan brukes til enten sinkuavdeling 
eller velferdsavdelingSolveig; Sjekk 
denne mot utg.pkt. Denne omsorgs
bingen kan brukes ut fra hvilken avde
ling som trenger den mest mtp antal 
dyr. Når den brukes til behandling, så 
vil ikke eteplassene i omsorgsbingen 
være tilgjengelig for de andre. 

Inndeling av ulike avdelinger
•  Sinkuavdeling: De eldste kvigene, 

23 måneder før kalving og sinkyr.
•  Velferdsavdeling: Brukes til tilven

ning før kalving og den første tiden 
etter kalving. Brukes også som egen 
melkeavdeling for kyr som ikke går 
godt i robot.

•  Melkevadeling: Dyr som går av seg 
selv, og som bonden egentlig ikke 
merker noe spesielt til. De rusler 

godt gjennom robot, og er friske og 
raske.

•  Kalvingsavdeling skal ha tilstrekkelig 
antall binger/areal, tilpasset produk
sjonsopplegget på hver enkelt gård.

Det skal være mulig å flytte dyr enkelt 
mellom disse avdelingene, for en 
 person. God HMS er effektiv tidsbruk. 
Når noe er enkelt å gjennomføre, blir 
det gjennomført.

Stressfri kalvingslinje betyr at det er 
korte avstander mellom disse av delin
gene, og at det er enkelt å flytte dyr 
mellom avdelingene. Med de rette 
grindene mellom avdelingene, så blir 
flytting av dyr enkelt gjennomført av 
en person.
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HELSE

HELSE OG SINTID
For å unngå jurbetennelse bør avsiningsperioden være kort.

Kolbjørn Nybø, veterinær/helserådgiver i Tine
kolbjorn.nybo@tine.no

Når kua har respondert på nedtrap
ping i energi med nedgang i ytelse er 
det tid for å slutte å melke. Det er 
betydelige variasjoner mellom kyr på 
hvor raskt melkinga lar seg trappe 
ned. Ut frå jurhelse bør denne perio
den være kort, fordi lengre periode 
med avsluttende melking øker infek
sjonsfare i juret. Tommelfingerregel er 
at hos kyr som melker under 10 kg 
avsluttes melkinga uten flere «etter
melkinger». Kyr som melker over 15 
liter kan tømmes en gang 2 dager 
etter siste melking. Kyr som melker 
over?? 20 liter kan ettermelkes èn 
gang, 2 og 4 dager etter siste mel
king. En bør være obs på at automa
tiske matriser i robot for melking før 
sining kan være innstilt slik at ei ku 
kan melkes 1 gang pr. dag opp til 
fleire uker. Dette er ikkje gunstig for 
jurhelsa og bør unngås. Etterkontroll 
av jur etter avsining er en viktig rutine. 
Dette bør skje med rene hender og 

utan at spenekanalen åpnes (les mel
kes). Slik rutine kan f.eks legges inn 
dag to og fem etter siste melking.

Ta speneprøver
Det anbefales som standard rutine å 
ta ut speneprøver av kyr som har hatt 
forhøyede celletall siste laktasjon. Fjø
sloggen er ei god styringsliste til å 
holde oversikt over slike kyr. Ut frå 
prøvesvar bør en diskutere med fast 
veterinær kva som er mest hensikts
messig å gjøre med kua. Kyr som står 
med infeksjon i juret ved sining kan ha 
økt risiko for å utvikle mastitt i sinperi
oden. En bør særlig være oppmerk
som på dette i sommerperioden.

Hygienisk og stressfritt miljø
Faren for at det skal oppstå ny infek
sjon er også stor i forbindelse med 
avsiningen. Av denne grunn er det 
viktig med hygienisk og stressfritt 
miljø. Det ideelle er egen binge hvor 

selve avsiningen skjer, men dette er 
ofte ikkje prioritert ved bygg for 
 norske buskapsstørrelser.

Sinkuavdelingen bør være stressfri. 
Det er minst like stort behov for   ete 
og liggeplass i sinperioden som i 
 melkeperioden. Det er dokumentert at 
liggetid hos kviger er omvendt 
 proporsjonal med antall dødfødlser.

Kalvingsbingen skal ideelt sett brukes 
til det betegnelsen indikerer, nemlig 
kalving. Denne skal være reingjort, 
tørket og godt strødd før kalving, Kua 
flyttes hit  før kalvingen er ventet. Det 
er en føresetnad av kua kjenner seg 
trygg i kalvingsbingen. Dette er lettere 
når kua er kjent med kalvingsbingen 
frå før, og kan se resten av flokken. 
Nok plass til ku og kalv, sklisikkert og 
hygienisk golv og forhold som gir 
mulighet for å gi fødselshjelp (husk 
HMS) må være tilrettelagt.

eller manglar på enkeltmineral kan 
syna seg ved til dømes dårlegare 
råmjølk eller helseutfordringar på ku 
og kalv. Selenmangel gje sugesvake 
kalvar. Norske forsøk indikera at opp 
mot 40 prosent av kalvarane har sub
klinisk mjølkefeber.  Tar du minera
lanalyse av grovfôret kan ein lettare 
avdekka  ubalanse mellom minerala og 
laga ein  fôrplan som sikra tilstrekkeleg 
tilførsel. Med god oversikt på status i 
rasjonen og rett bruk av mineraltilskot 
kan ein førebyggja til dømes mjølkefe
ber. Det er mange mineralpreparat på 
mark naden, men ver merksam på at 
ikkje alle inneheldt det som skal til for 
å dekka totalbehovet. Vel mineraltil

skot ut i frå din driftssituasjon og 
rasjonsløysing for sinkyrne. 

23 veker før kalving bør sinkua få ein 
overgang til mjølkekufôret. Vommi
krobar treng tid til å venja seg til nye 
fôrmiddel, og kua får etter kvart auka 
energibehov og redusert fôropptak. 

Fødsel
Framdrifta i ein kvar fødsel er avhen
gig av samspelet mellom ei rekke hor
mon. Til dømes  stimulera oxcytocin 
rier, medan adrenalin, stresshormonet, 
motverkar. Ei kalving i ein kalvings
binge åtskild, men med utsikt til 
 flokken legg det beste grunnlaget for 

ei stressfri og effektiv kalving. Hormo
net relaxin påverkar sener og ledd
band slik at dei blir lausare og dermed 
mogleggjer at ein kalv kan passera 
gjennom ein relativt liten fødselskanal. 
Dette hormonet påverkar alle ledd
band i kroppen så rundt kalving vil 
kua vera ekstra utsett for skader i 
klauv og  ut  gliding. Gummimatter på 
golv/spalt og sklisikre drivgangar er 
gode tiltak for sinkua. Tenk også på at 
ei mett ku er ei roleg ku. Det er difor 
tilrådeleg med rasjonar som gjev god 
vomfylde og rikeleg fôr på fôrbrettet til 
ei kvar tid, slik at ikkje alle kyr treng 
reisa seg for å hevda seg ved fôrbrett 
ved kvar utfôring.



Dobbel eller enkel 
melkerobot

Kontakt:

Alle priser er veil. utsalgspris for 2021. Lokal frakt og leveringsomkostninger kan tilkomme.

Produkt- og 
forhandlerinfo:

Miljøvinneren i landbruketMiljøvinneren i landbruket

ÅRS
G A R A N T I        

Større fokus på den 

maskinelle utvikling i 

økolandbruket fører til 

behov for nye kjøretøy.

Hisun leverer ATV og 

UTV med bensin- eller 

eldrift. Epleprodusenten 

fra Telemark sier følg-

ende om sin eldrevne 

Hisun E1:

• Brukes i daglig gårds-

arbeid, men lades mindre 

enn en gang i uka.

• Eldrift gir ingen utslipp, 

er miljøvennlig og støyfri.

• Gir mindre marktrykk, 

er enklere i bruk og er en 

solid redskapsbærer.

Les mer på:

https://www.erling-

sande.no/artikler/na-pa-

lager-hisun-atv-og-utv/

Epleprodusent Mikkel Aanderaa i Gvarv i Telemark 
er en fornøyd bruker av Hisun E1.

Sector E1 elektrisk UTV

Pris kr 114.900,- 
MC-registrert

2 delt vannmadrass, den ultimate ku-komforten.
Betre helse, madrassa beskyttar kua sine hasar og kne  
God dyrevelferd    
Tørr madrass = reine dyr
Sparer strø 
Mindre melkelekkasje
Hygienisk = lågare celletall

2 delt vannmadrass utgjer store fordelar for både ku 
og bonde. Ring eller mail oss for meir 
informasjon.

www.gladq.no   |   TLF: 900 45 775   |   Epost: post@gladq.no
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Betre dyrevelferd 
= friskare dyr! 
 La Dagros få drøyme seg vekk på ei 2 delt vannmadrass i fjoset
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Erik Gran
Rådgiver driftsøkonomi i 

LfULG (landbruks-
direktoratet) i Sachsen, 

Tyskland og tidligere 
rådgiver i Tine

erikgran89@gmail.com

Kostnadskalkyler kan lages på mange måter, og her skal vi se litt på 
hvordan det gjøres i tysk melkeproduksjon.

KOSTNADSKALKYLER 
I TYSK MELKE-
PRODUKSJON

ØKONOMI

Fullkostkalkyler er i vanlig 
bruk i driftsøkonomiske 
beregninger i tysk landbruk. 

De fleste bønder har et forhold til 
hva det koster å produsere en liter 
melk eller et kilo kjøtt, i hvertfall ut 
fra gjennomsnittstall. Da mener de 
alle kostnader, inkludert faste 
maskin og bygningskostnader og 
betaling for arbeidet. I denne 
artikkelen skal vi se litt nærmere 
på hvordan disse kalkylene er 
bygd opp og diskutere når og 
hvordan de kan brukes til å vurdere 
lønnsomheten i produksjonen.

Kalkulator for lønnsomhets-
beregning
I Tyskland er det en organisasjon 
som heter Kuratorium für Technik 
und Bauwesen in der Land
wirtschaft (KTBL) som arbeider for 
et forbrukerorientert, sosialt rett
ferdig og miljøvennlig landbruk, et 
artsriktig og miljøvennlig husdyr
hold og utvikling av landsbygda. 
Kjerneoppgaven er kunnskaps
formidling, KTBL samler data og 
fakta for beregninger og offentlig
gjør disse, både på nettsiden ktbl.
de og i form av publikasjoner. 
Disse brukes som referanse i ulike 
sammenhenger, og er standardtall 
i tysk landbruksøkonomi.

I denne sammenhengen har jeg 
brukt en kalkulator for lønnsom

hetsberegning for husdyrhold for 
å vise en standard kalkyle for 
 melkeproduksjon i Tyskland. Jeg 
tok fram en beregning for et 
 løsdriftsfjøs med melkerobot, 64 
kuplasser og «middels ytelse», 
som betyr en meierileveranse på 
8 500 liter per kuplass, det vil si 
544 tonn totalt. Det er viktig å 
merke seg at dette fjøset er et 
rent melkefjøs, med plass bare for 
kyrne. Kalv stalles normalt opp i 
kalvehytter ute.

Kalkylen
Tabellen viser den fullstendige 
kalkylen. Denne tar med alle 
 produksjonsinntekter og kostna

der i melkeproduksjonen, unntatt 
felleskostnader (forsikring, regn
skap og lignende), men med 
arbeidskostnad (alt arbeid, både 
leid og egen arbeidskraft). Det 
beregnes også rente på bundet 
kapital i buskap og varelager.

Pris for melk og slakt er gjennom
snittlig markedspris. All kalv  selges, 
enten til eksterne opp drettere, eller 
til driftsgrein kvigeoppdrett og 
oksekjøtt. Prisene er å forstå som 
markedsverdi av kalv ved ca. 3 
ukers alder. Merk at det er forutsatt 
rasen Holstein, for kombinasjons
rase (Fleckvieh) er det noe høyere 
verdi på oksekalv og kuslakt.

Fullkostanalyser kan brukes for å vurdere lønnsomheten i produksjon.  
Foto: Rasmus LangRee
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Fôr største kostnadspost
Direktekostnader kommer fra 
 forbruk av varer og tjenester i 
 produksjonen. Den største kost
nadsposten er fôrkostnader, med 
15 779 kr per kuplass og år. Dette 
utgjør 38 prosent av de totale 
 produksjonskostnadene. Kraftfôr 
og mineraltilskudd står for nesten 
halvparten av fôrkostnaden. 
 Kraftfôrmengden er 2 900 kg per 
kuplass, med 8 500 liter leveranse 
og en leveringsprosent på 93 
betyr det ca. 32 kg kraftfôr per 
100 kg EKM. Kraftfôrprisen er ca. 
2,30 kr/kg for en blanding med 18 
prosent råprotein.

Sammenlignbare kostnader 
for grovfôr
Grovfôrkostnad blir beregnet ut 
fra markedspriser også for egen
produsert fôr. Grassurfôr prises i 
forhold til markedspris for høy. I 
kalkylen jeg brukt 713 kr per tonn, 
Går vi ut fra 35 prosent tørrstoff 
(TS) og en FEmkonsentrasjon på 
0,85 får vil en pris per FEm på ca. 
2,40 kr. Kostnadtall fra Grovfor 
2020 tilsier rundt 2,70 kr per FEm 
for egenprodusert rundball levert 
ved fjøset i Norge, når alle kostna
der inklusiv eget arbeid og jordleie 
er regnet med. Dermed er prisen 
for grassurfôr sammenlignbar 
med norske kostnader. For mais
surfôr er det en markedspris, 
blant annet fordi det også brukes 
som råstoff i biogassanlegg. 
 Forutsatt at det har god kvalitet, 
TS ca. 35 prosent og 6,6 MJ NEL 
(0,93 Fem/kg TS), er prisen ca. 
1,40 kr pr FEm. Mais utgjør 56 
prosent av grovfôret, og gjennom
snittlig grovfôrpris blir da 1,84 kr 
per FEm.

Andre direkte kostnader
Resten av de direkte kostnadene 
er poster som man vil finne i r egn
skapet i form av kjøp av varer og 
tjenester. Kostnader til dyrlege og 

semin er lave i forhold til det jeg 
kjenner fra Norge. Det er nok noe 
mer egenbehandling, og sikkert 
forutsatt egen inseminering her.

Rente på bundet kapital i buskap 
og driftsmidler er også regnet 

som direktekostnad, og er 
 kalkulatorisk beregnet.

De øvrige variable kostnadene, 
som endrer seg med produksjons
omfanget er variable maskinkost
nader, det vil si drivstoff og ved

Tabell 1. Kalkyle for melkeproduksjon i Tyskland (KTBL). Alle tall i norske kroner (1 Euro 
= 10,04 kr)

Driftsnntekter og kostnader (uten tilskudd)

Inntekts-/kostnadstype Mengde/kuplass Pris Kroner pr. 
kuplass og år

Melk 4,1 prosent fett, 
3,4 prosent protein

 8.500,00  kg/år  3,45  kr/kg  29.356,96

Oksekalv melkerase 42 kg,  0,48  Stk./lakt.  985,93  kr/stk.  414,15

Kukalv melkerase 38 kg  0,48  Stk./lakt.  280,12  kr/stk.  117,67

Kuslakt  112,33  kg/år  27,27  kr/kg slakt  3.063,10

Blautgjødsel storfe 
7,5 prosent TS

 19,00  m³/år  -    kr/m³  -   

Sum inntekter  32.951,88

Påsettkvige  0,32  stk/år  16.365,20  kr/kuplass  5.302,32

Grassurfôr  5,55  timer/år  712,84  kr/t  3.956,26

Høy  0,38  timer/år  1.556,20  kr/t  591,36

Maissurfôr  6,93  timer/år  461,84  kr/t  3.200,55

Kraftfôr  2,90  timer/år  2.289,12  kr/t  6.638,45

Mineraltilskudd  94,16  kg/år  9,14  kr/kg  860,33

Drikkevann  29,42  m³/år  18,07  kr/m³  531,72

Vaskevann  3,70  m³/år  18,07  kr/m³  66,87

Halm, rundballer  0,18  t/år  1.004,00  kr/t  180,72

Strøm  600,00  kWh/år  2,61  kr/kWh  1566,24

Dyrlege, medisin  1,00  stk/år  652,60  kr/stk  652,60

Inseminering  1,00  stk/år  301,20  kr/stk  301,20

Klauvpleie  1,00  stk/år  251,00  kr/stk  251,00

Husdyrmerking  1,00  stk/år  50,60  kr/stk  50,60

Desinfeksjonsmiddel  1,00  gang/år  30,12  kr/gang  30,12

Avlsforeningskontingent  1,00  stk/år  30,12  kr/stk  30,12

Husdyrsykdomskasse  1,00  stk/år  42,87  kr/stk  42,87

Husdyrforsikring  1,00  stk/år  35,14  kr/stk  35,14

Kadaverhenting kalv  0,05  stk/lakt.  39,16  kr/stk  2,24

Kadaverhenting ku  0,01  stk/lakt.  242,97  kr/stk  2,78

Rentekostnader (buskapsverdi)  13.633,62  kr/år  0,03  kr/kr  409,03

Sum direkte kostnader 24702,51

Variable maskinkostnader  2.503,98  kr/år  2.503,98

Variable lønnskostnader  -    timer/år  133,03  kr/år  -   

Tjenesteyting  -    kr/år  -   

Sum variable Kostnader  27206,48

Dekningsbidrag  5745,40

Faste kostnader i-mek.  290,56  kr/år  290,56

Faste arbeidskostnader  31,65  t/år  210,84  kr/årKh  5.840,95

Bygninger, anlegg 
og innretninger

 9.335,19  kr/år  9.335,19

Beiteareal  -    m²  -    kr/m²  -   

Rettigheter, (leie kvote ol.)  -    kr/år  -   

Netto resultat før tilskudd -9721,30
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ØKONOMI

likehold for maskiner som brukes 
til fôring og eventuelt utgjødsling.

Faste kostnader
De faste kostnadene oppstår fra 
den produksjonskapasiteten som 
må være til rådighet for å drive 
melkeproduksjonen, det vil si 
kapital (maskiner og bygninger), 
arbeidskraft (fast ansatte) og 
 rettigheter til leveranse (eventuelle 
kontrakter og melkekvote i 
Norge).

Maskiner og bygninger er i utgangs
punktet kostnadsberegnet ut fra 
gjenanskaffingsprinsippet, det vil 
si ut fra kostnad/pris for ny 
 maskin/bygning omregnet til årlig 
kostnad ut fra avskrivningstid, 
rest verdi og kalkulasjonsrentesats. 
Dette betyr at kalkylene viser hva 
produksjonskostnaden er forut
satt at det settes av midler til ny  
investeringer og betales normal 
arbeidslønn for arbeidsinnsatsen i 
produksjonen. Kostnadsbildet i 
kalkylen vil kunne avvike betydelig 
fra det som kan leses ut av tall fra 
skatteregnskapet.

Tilskudd holdes utenom 
kalkylen
Alle tilskudd holdes utenom 
 kalkylen. I EU er tilskuddsordnin
gene bygd opp av to «søyler», 
den første er direkteutbetalinger 
per hektar jordbruksareal, forut
satt at forutsetningene for å motta 
jordbruksstøtte er oppfylt. Den 
andre «søylen» består av mål
rettede støtteprogram som skal 
 stimulere til bærekraftig og miljø
vennlig drift og bidra til utvikling 
av landsbygda. Her kommer blant 
annet støtte til investeringer i 
driftsbygninger og teknikk. Derfor 
er det i praksis enklere å skille til
skudd fra produksjonsinntektene i 
EU enn det er i Norge. Direkte til
skudd til areal er ca. 270 kr per 
dekar.

Melkeprisen må være  
1 krone høyere
Eksempelkalkylen viser at hvis 
markedet skal gi et økonomisk 
resultat som gir betaling for inn
satte produksjonsfaktorer og 
mulighet for å opprettholde og 
fornye produksjonsapparatet må 
melkeprisen være ca. 1 kr høyere, 
eller kostnadene i produksjonen 
må senkes tilsvarende. Tallene er 
hentet fra en standard kalkyle og 
representerer ikke noe konkret 
melkebruk. Jeg håper imidlertid at 

det kan være noen melkeprodu
senter, rådgivere eller andre som 
setter seg ned og lager tilsvar
ende kalkyler for norske melke
bruk. Denne regnemåten har som 
prinsipp at vi skal vise hva melka 
koster når både arbeidskraft og 
kapital har fått en rettferdig godt
gjørelse, alle regninger er betalt 
og det er mulig å fornye drifts
apparatet etter hvert som det 
 slites ned.

Skisse av fjøset som er utgangspunkt for kalkylen
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      TopBull MAX:
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• Vitamin og mineral i pelleten
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På 25 år har slaktevekta for eldre kyr økt med 55 kg og andelen som 
får pristrekk for fett økt fra 52 til 80 prosent.

MIDDELVEKTA FOR  
KYR OVER FIRE ÅR  
HAR  PASSERT 300 KG

Morten Røe
Fagsjef klassifisering  

i Animalia
morten.roe@animalia.no

KJØTT

Kyr over fire år utgjør ca. 53 
prosent av alle kyr og 19 
prosent av alle storfe som 

er slaktet hittil i år. På 25 år har 
slaktevekta for eldre kyr økt med 
55 kg til 304 kg. 

80 prosent får fettrekk
I samme periode har middel 
klasse økt med 0,8 klasser til 
3,90, det vil si fra P+ til O i 
 gjennomsnittlig klasse. Samtidig 
har middel fettgruppe gått opp 
med 1,4 fettgrupper og nærmer 
seg overgangen mellom fett
gruppe 3 og 3+. 

I 1996 fikk 52 prosent av kyrne 
pristrekk fordi de de var for fete. I 
2021 er den samme prosenten 80 
prosent, det vil si 28 prosent 
økning i antall kyr som får pris
trekk. 

Størst vektøkning for 
kjøttfekyrne
77 prosent av alle eldre kyr er 
mjølkekyr og 23 prosent er kjøtt
fekyr. På 10 år har andelen av 

kjøttfekyr økt med 6 prosent 
enheter. Kjøttfekyrne har ei 
 middelvekt på 339 kg, mens 
 mjølkekyrne har 295 kg.Begge 
gruppene har betydelig vekt
økning siden vi har statistikk over 
dette (fra 2011), 18 kg for melke
kyr og 35 kg for kjøttfekyr. I begge 
gruppene er andelen av kyr med 
pristrekk for overfethet nær 80 
prosent av alle slaktene. 
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Kjøttfekyr Mjølkekyr

Både vekta og andelen som får fettrekk har økt for kyr 
over fire år de siste 25 årene. Foto: Rasmus LangRee

Figur 1. Middelvekt ku fra 1996 til 2020.

Figur 2. Utvikling i middelvekt for mjølke- og kjøttfekyr.
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Kjersti Balke Hveem
kjersti.balke.hveem@nibio.no

Anne Kjersti Bakken
Jakob Geipel

Audun Korsæth
Alle forskere i NIBIO

Det femårige forskningsprosjektet PRESIS har som mål å gjøre 
forskningsbaserte løsninger for presisjonsjordbruk tilgjengelige og 
gratis for alle norske gårdbrukere som ønsker det. Prosjektet er 
finansiert over jordbruksavtalen.

FORSKNINGSPROSJEKT 
FOR PRESISJONS-
DYRKING AV GROVFÔR

FORSKJELLIG

For grovfôrprodusenter vil PRE
SIS kunne bidra med tjenester 
som avlingskart, kvalitetskart 

og kart/spredefil for presisjons
gjødsling. For å sikre at tjenestene 
gir gode anbefalinger og er godt til
passet norske forhold, legges det 
ned en stor og unik innsats i å kvali
tetssikre modellene som brukes til å 
produsere kartene. Omfattende 
kontrolldata samles inn fra fire store 
grovfôrregioner i Norge: Viken, Trøn
delag, Innlandet og Rogaland, og 
prøvetakingen pågår gjennom hele 
prosjektperioden.

Alle tjenestene inkluderer 
følgende steg: 
Datainnsamling 
Datainnsamling kan skje for 
eksempel ved hjelp av en drone 

eller en traktormontert sensor eller 
satellitt. Dronen må ha et såkalt 
multispektralt kamera som regis
trerer farge i flere fargeområder 
enn de som er synlige for det 
menneskelige øye. Gode inndata 
er essensielle for at det skal 
komme gode anbefalinger ut i den 
andre enden. Prosjektet kommer 
til å publisere informasjon som er 
viktig å tenke på når man skal 
samle inn data for å sikre at disse 
har tilfredsstillende kvalitet. 

Når data er samlet inn, logger 
brukeren seg inn på gårdskart.no 
ved hjelp av BankID og laster opp 
sine innsamlede data og digitale 
skiftegrenser. Skiftegrensene kan 
også tegnes inn på et kart.  Dette 
gjøres én gang. Deretter velges de 

tjenestene som ønskes for hvert 
skifte. Flere tjenester kan velges 
for samme skifte, og samme tje
neste kan bestilles for flere skifter. 

Dataprosessering og produkt-
leveranse
Bondens data prosesseres så 
automatisk i PRESIS, før brukeren 
til slutt laster ned det ferdige 
resultatet fra gårdskart.no. På 
grunn av store datamengder kan 
det i tilfeller med stor trafikk være 
litt ventetid fra prosessering 
 starter til resultatet er klart til 
 nedlasting.  

Praktisk bruk av produktet
Det ferdige produktet vil så kunne 
brukes videre inn i bondens 
systemer, slik som for eksempel 

Figur 1. De tre stegene som PRESIS består av. 1) Datainnsamling, 2) Dataprosessering og produktleveranse 
og 3) Praktisk bruk av produktet. Design: Jakob Geipel
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Skifteplan eller til styring av gjød
selsprederen. Alle data som lastes 
opp av bonden, eies av bonden 
selv. Andre vil ikke kunne få til
gang til disse data med mindre 
bonden samtykker til det. Ved 
samtykke kan data for eksempel 
bli benyttet til forskningsformål 
eller til å forbedre tjenesten.  
Detaljnivået av kart/spredefil er 
avhengig av flere forhold, men 
den romlige oppløsningen vil 
 normalt være noen få kvadratmeter.

Typer tjenester
I PRESIS vil det i første omgang 
utvikles tjenester som er relevante 
for korn og grovfôrproduksjon. 
Her fokuserer vi på tjenester som 
er av interesse for grovfôrprodu
senten.

Avlingskart i eng 
Denne tjenesten gir en oversikt 
over størrelsen på stående avling, 
uttrykt som kg tørrstoff per dekar. 
Dette kan brukes til å identifisere 
lavtytende områder i engene hvor 
tiltak og utbedringer kan lønne 
seg. Det kan også gi grunnlag for 
å bestemme høstetid og til å 

holde oversikt over hvor mye 
grovfôr fra ulike slåtter og skifter 
en disponerer i etterfølgende 
innefôringssesong.  

Kvalitetskart i eng.
Sensorene vil også hente inn data 
som kan gi informasjon om avlin
gas innhold av NDF (fiber) og for
døyelighet. Kart som viser status 
og variasjon for slike kvalitets
karakterer innen og mellom skifter, 
kan være grunnlag for valg av 
høstetid og seinere disponering 
av høsta fôr til ulike dyregrupper.   

Gjødslingskart i eng. 
Avlingskartet beskrevet over, 
sammen med sensorbestemt 
nitrogeninnhold i avlinga, gir en 
oversikt med høy romlig oppløs
ning over hvor mye nitrogen gra
set har tatt opp. Denne informa
sjonen kan være grunnlag for pre
sisjonsgjødsling i et opplegg med 
delt gjødsling fram til førsteslått 
eller til å bestemme nivå og romlig 
fordeling av gjødsel etter slått. 
Dette kan bidra til bedre nitrogen
utnytting og større avlinger med 
jevnere kvalitet. 

Brukertesting i 2023 og 2024
Nøyaktig tidspunkt for når 
 PRESIStjenestene vil være til
gjengelige for bruk, er foreløpig 
ikke avklart. Prototypetesting for 
utvalgte brukere planlegges for 
sesongen 2022. Dersom dette er 
vellykket, kan brukertesting i 
større skala finne sted i løpet av 
2023 og 2024, og en versjon som 
er tilgjengelig for alle som ønsker 
det, skal være på plass innen 
 prosjektets utløp. Som nevnt 
 innledningsvis vil basisversjonen 
være gratis for bønder. Det vurde
res også en premiumløsning rettet 
mot profesjonelle tjenesteleveran
dører, som vil kreve noe betaling. 
Detaljene her gjenstår å spesifi
sere.  NIBIO er prosjekteier, og 
samarbeidspartnerne i prosjektet 
er Norsk Landbruksrådgiving, 
Norges Bondelag og Norsk 
Bonde og Småbrukarlag.

Figur 2. Eksempel på kart som viser nitrogeninnhold i avlinga. Design: Jakob Geipel
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NYE VETERINÆRER 
I GENO

ORGANISASJON

ANNE HEGE HUNSKAAR TAJET 
er nytilsatt veterinær innen reproduksjon i Geno. 
Hun er 51 år, er gift, har to voksne barn og bor i 
Stavern hvor hun også skal ha kontorsted. Hun ble 
uteksaminert fra Norges veterinærhøgskole i 1994, 
og har jobbet i kombinert praksis, først halvannet år 
i Rauma og så 25 år som en del av vaktfellesskapet 
i Søndre Vestfold. I tillegg til bred klinisk praksis, har 
hun drevet med fagformidling og hatt fokus på 
besetningshelse. I Geno skal hun blant annet ha 
hovedansvar for kursvirksomheten.

JORID LYBÆK 
er nytilsatt veterinær innen reproduksjon i Geno. 
Hun er 48 år, er gift, har to sønner på 16 og 18 år og 
bor i Aurskog. Jorid kommer fra et gårdsbruk med 
melkekyr på Averøya på Nordmøre. Her vokste 
interessen og gleden over dyra i fjøset fram, og 
veien herfra fortsatte til veterinærhøgskolen i Oslo. 
Hun ble uteksaminert fra Norges veterinærhøgskole 
i 1999, og har siden da jobbet i klinisk praksis i 
 AurskogHøland, Sørum og Fet, med hovedvekt på 
produksjonsdyr. Som veterinær i Geno skal Jorid 
jobbe med rådgivning innen reproduksjon og bidra 
med faglig støtte i semintjenesten.

Jorid Lybæk. Foto: PrivatAnne Hege Hunskaar Tajet. Foto: Privat.
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BUSKAP FOR 50 ÅR SIDEN

FORSKJELLIG

Rasmus Lang-Ree
rlr@geno.noSAMME MELKEPRODUKSJON I 1964 SOM NÅ

I en artikkel i Buskap nr. 3 i 1971 
skriver Eivind Elstrand om prog
noser for melkeproduksjonen i 
Norge. Selv om prognosene i 
1964 forutsa nedgang i melkepro
duksjonen, var realiteten i 1971 en 
markert oppgang. Det er litt inter
essant at produksjonen i 1964 var 
på 1 593 millioner liter som ikke er 
langt fra produksjonen 57 år 
senere. Uventet stor økning i 
avdråtten var årsaken til at prog
nosene i 1964 slo feil. Fra en 
avdrått på 3 030 liter melk i 1964 
økte den med 35 prosent til 4 085 
i 1970, og til tross for reduksjon i 
kutallet kom melkeproduksjonen 
opp i over 1 700 millioner liter. I 
1970 var 60 prosent av melke
kyrne på bruk under 100 dekar. 
Elstrand peker på at økonomien 
på bruk med 50 – 100 dekar sak

ker akterut i forhold til de større 
brukene, og at mange av disse 
brukene kan komme til å falle fra i 

årene som kommer. Antall bruk 
med 14 kyr var i perioden 1959 til 
1969 mer enn halvert. 
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•  Generasjonsintervallet – en 
nøkkel til avlsframgang

• Fôreffektivitet og holdutvikling
• Utslipp fra gjødsellager
Gårdsreportasjer pluss mye, mye mer

Smått til nytte

SENK MELKEFREKVENSEN FRAM MOT AVSINING
AU i Foulum i Danmark anbefaler at høytytende melkekyr kun melkes en gang i døgnet siste uka før avsining. Et forsøk 
med 60 holsteinkyr viste at gruppa som kun ble melket en gang om dagen raskt gikk ned 30 prosent i avdrått (fra 25 til 
16–17 kg). Ei anna gruppe som fikk halvert fôrnivået ved innblanding av snittet halm, men fortsatt melket to ganger, 
reduserte også ytelsen med 30 prosent, men disse kyrne viste tegn på sult og blodprøver viste at de kom i negativ 
energibalanse. Det betyr at kyrne på nedsatt fôrnivå utsettes for unødvendig stress fram mot avsining. 

Kvæg 3/2021



•  ORKLA-SØRBØEN 
VEGG- OG HIMLINGSPLATER
•  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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Tidligere bestyrer på Hallsteingård oksestasjon Aksel Sinding Winsnes, 
gikk bort i februar nær 97 år gammel.

AKSEL SINDING WINSNES

FORSKJELLIG

Aksel var på Hallsteingård fram til 
1991, og var stolt NRF og Geno 
ambassadør til sin siste dag. Han var 
som pensjonist 100 prosent opp
datert på alt vi driver med i Geno nå, 
og leste fra perm til perm hvert 
 nummer av Buskap. 

Aksel kom fra Stange og interessen 
for husdyr startet tidlig. Han tok 
eksamen på Den Kgl. Veterinær og 
Landbohøjskole i Danmark, hvor han 
traff sin kone Hanne. Etter seks år 
som bestyrer på en farm i Brasil med 
1 500 kjøttfe, dro han og familien til 
Trondheim, hvor han bodde livet ut.
Utenom å være en solid sjef på Hall
steingård, var han en aktiv og kreativ 
mann som bidro både på scene og i 

skispor på en utmerket måte. Han 
ble både korist og fiolinist etter han 
fylte 70. Solist på Erik Byes vise «Vår 
beste dag» da han var 92 år!

I MidtNorge var Aksel blant melke
kuprodusenter kjent som en frem
ragende informasjonsformidler innen 
husdyravl, og holdt møter om kyr, 
okser og avlsteorier i hele 30 år. Et 
symptomatisk utsagn fra en av 
dagens mest ivrige produsenter nå i 
2021: «Det første navnet jeg tenker 
på når jeg hører om Geno og NRF, 
det er Aksel Winsnes!» 

Les intervju med Aksel i Buskap nr. 6 i 2017. Gå 
inn på www.buskap.no og skriv Aksel Winsnes i 
søkefeltet.

MINNEORD

Aksel Winsnes ble tildelt avlsstatuetten i 
1991. Foto: Hans A. Hals

Harald Kleiva
Markedskonsulent i Geno

harald.kleiva@geno.no

Firmanytt

ONE2FEED
har lansert en løsning for automatisk fôring der det 
er høydeforskjell mellom fjøsene. På en svensk 
gård er One2Feeds automatiske og skinnegående 
fôrmikser installert med med en høydeforskjell på 
2,5 meter mellom fjøsene og en stigning på 10 
prosent. Topografien kan gjøre at det blir 
høydeforskjell mellom fjøsene, men dette er ikke til 
hinder for bruk av felles fôrmikser.

Høydeforskjell ingen hindring for at fôrmikser kan 
brukes i flere fjøs. Foto: One2Feed



WWW.LINDSTROM-NILSSON.NO  

KONGSVINGERVEGEN 37, 2040 KLØFTA  TLF: 614 01 580 

BRUK RABATTKODE BUSKAP FOR 
-40% AVSLAG I NETTBUTIKKEN* 

LETT, FLEKSIBEL OG MEGET KOMFORTABEL VERNESKO MED BOA® FIT 

* GJELDER KUN AVBILDET MODELL KAMPANJEPERIODE: 25.06-15.08 

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

 Songe Hydrauliske Topstag

Tlf: 37 16 45 40
salg@songeproducts.com

Smått til nytte

KORTERE OG MER UTYDELIG BRUNST
Forskere ved Sveriges landbruksuniversitet (SLU) har gjennom 16 år registrert brunstsymptomer på SRB og Holstein ved 
forsøksgården Jällaskolan. Studien viser en trend der brunstene har blitt kortere og brunstsymptomene mer utydelige for 
begge raser. SRB (Svensk Rød Boskap) hadde gjennomgående litt lengre brunster, bedre brunststyrke og bedre 
drektighetsresultat enn Holstein. Gjennomsnittlig brunstlengde var 54 timer, med 6 timer lengre brunst for SRB enn 
Holstein. Høy avdrått ved inseminering hadde negativ innvirkning på drektighetsresultat. 

Husdjur 3/2021
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Eva Husaas
Ansvarlig web  

og SoMe i Geno
eva.husaas@geno.no

Årets vinnere på Husdyrtreff melkeproduksjon er Johannes 
 Tjelmeland fra Leirsund, Sigve Hansen fra Vågaholmen og Emil Urnes 
fra Fortun. De går VG2 på Tomb videregående skole.

TOMB VIDEREGÅENDE 
SKOLE LANDSVINNERE  
PÅ MELKEPRODUKSJON

FORSKJELLIG

Årets oppgave bestod i å 
analysere et årsoppgjør fra 
Kukontrollen. Denne 

 gangen fra en besetning som drev 
økologisk melkeproduksjon. Elev
ene ble her utfordret til å reflektere 
over utfordring med beiting og 
AMS sett opp mot Debioregel
verket. Videre måtte de besvare 
spørsmål om brunstkontroll og avl 
og den tradisjonelle oppgaven om 
landbrukssamvirket.

Årets landsvinner leverte en ryd
dig og fin besvarelse. I den første 
delen setter gruppa søkelyset på 
de mest sentrale utfordringene 
besetningen hadde. De tolker tall 
fra Kukontrollen på en god måte. 
Foreslåtte forbedringstiltak vitner 
om god praktisk erfaring fra 

 melkeproduksjon i AMSfjøs, 
 forståelse for sammenhengen 
mellom grovfôrkvalitet og kraftfôr
forbruk, og ikke minst utfordringer 
knytta til beite i robotfjøs. De har 
ellers utarbeidet noen oversiktlige 
økonomiske kalkyler underveis.  
De viser også god forståelse for 
bruk av ulike avlsverktøy, og har 
fått med at landbrukssamvirket er 
avgjørende for høy selvforsy
ningsgrad og spredt bosetting.

Gruppas praktiske erfaring 
 kommer veldig godt til syne 
 gjennom store deler av besvarel
sen. Dette er noe juryen spesielt 
vil fremheve, og som var av 
gjørende for at det var denne 
oppgaven fra Tomb som ble kåret 
til den beste storfebesvarelse i 
Husdyrtreff i år.

Landsvinnere melkeproduksjon: Fra venstre Johannes Tjelmeland, Leirsund, Sigve 
Hansen, Vågaholmen, Emil Urnes, Fortun og lærer Tore Framstad. Foto: Tomb VGS

HUSDYRTREFF
Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker 
god kontakt med ungdom under utdanning. 
Dette er bakgrunnen for Husdyrtreff, som er 
en tevling laget for landbruksskoler i hele lan
det. Husdyrtreff ble første gang arrangert i 
1981/82. Gjennom Husdyrtreff får landbruks
skolene tilbud om oppgaver, fagstoff og fagfo
redrag fra Husdyrtrefforganisasjonene. 

13 skoler og ca. 200 elever var påmeldt på 
årets husdyrtrefftevling. 



REDSKAPSHUS - LAGER - VERKSTED - FJØS - RIDEHALLER

STÅLBYGG
TIL ALLE TYPER BYGNINGER I LANDBRUKET

GODE TILBUD OG REFERANSER GJENNOM 30 ÅR!

Ringtrostvn. 11, 2032 Maura  www.an-bygg.no
Alf-Kristian Werner

alf-kristian@an-bygg.no
905 84 165

Etter hver utsending av 
Buskap får vi noen  blader i 
retur fordi det ikke er meldt 
fra om adresseendring eller 

adressen er  ufullstendig. Det 
er viktig at alle som har vei-

adresse (veinavn og nummer) 
 melder fra om dette, ellers 
kan bladet blir  returnert.

Medlemmer av Geno bør  
 legge inn  adresseendringer  

i  produsentregistret   
https://www.prodreg.no/,  

mens andre kan sende  
e-post til post@geno.no

HAR VI  
DEN  RIKTIGE 

ADRESSEN DIN?

VANN TIL BEITENE I SOMMER? 
Vi tilbyr nå solcelledrevne pumpestasjoner! 

Våre SPS-pumpestasjoner er frittstående og krever kun 
dagslys for å lades. Batteriet sørger for sikker drift 
gjennom hele natten. Pumper opp til 7 000 liter pr. døgn, 
i opp til 1,5 km. lengde, og i opp til 50 meters løftehøyde.                                                                              
12V gjerdeapparat kan kobles til. 

Dekker opp til 8 drikkestasjoner. 

Kontakt oss for mer informasjon: 69 19 90 99 

Se mer på https://aramaskin.no/produkt/sps-solcelledrevet-pumpe/  

  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!
Stort utvalg av Bateman behandlingsbokser i flere prisklasser.

Bønesvegen 70, Torvastad
Tlf. 45 60 79 00

karmoy@hagia.no

Kontakt oss for et godt tilbud!
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FORSKJELLIG

SOMMERKRYSSORD
Vi fikk mange svar på kryssordoppgaven i julenummeret og tolker dette som at det falt i 
smak. Løsningen på sommerkryssordet er setningen som følger pilene helt fra bildet, og 
kan sendes rlr@geno.no innen 1. august og du er med på trekningen av tre premier. 

Navn på vinnerne kommer i Buskap nr. 6 i 2021 som kommer ut ca. 15. september.



Brødrene Østbye AS produserer skreddersydde  
plansiloer etter kundens ønsker og mål. 

Ta kontakt for mer info.  
www.ostbye.no 

Telefon: 62 43 44 45
E-post: post@ostbye.no
www.ostbye.no
Industrigata 4, ElverumPlansilo levert Våler i Solør

ELEKTRISK FELÅS 
... er kame lar å bU! 
Statens Vegvesen, kommunar og 
private bar berre gode tHbake
meldingar. 

Legg det direkte på vegen, 
kopla til elektrisk gjerdeapparat 
og dyra lår straum i beina om del vH 
over! Ta det bort når det lkJrJe trengst! 
Ingen skade på dyr! Ingen brøytevanskar! 

PRISEN: Så liten at du knapt vil tru det! 

Produsent: Uglum Maskin Elektro 
6856 Sogndal 
Mobil 910 88 583 
www.uglummaskin.no 
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Sten Øivind Bjerke  - 90 54 75 15               
Sondre Bjerke  - 48 02 80 92    

Adresse: Tjøllingveien 416, 3280 Tjodalyng
E-post: post@sl-bygg.no 
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SETERDRIFT ER 
EN VIKTIG DEL AV 
VÅR KULTURARV
Seterdrifta er verdifull på mange måter, og kanskje er verdiene som 
ligger i seterkulturen viktigere å ta vare på i våre dager enn noen gang.

FORSKJELLIG

Hege Hovd
Rådhuset Vingelen, 

Prosjektleder for  
Norsk Seterkulturs 
UNESCO-prosjekt

 hege@radhusetvingelen.no

Seterdrift gjør at lite tilgjen
gelige beiter kan brukes til 
å produsere mat, og er en 

viktig del av et bærekraftig land
bruk. Den bidrar til å ta vare på 
blomsterengene og hindrer at 
 fjellet gror igjen med kratt og 
skog. Den ivaretar et mangfold av 
håndverks og mattradisjoner og 
er en brobygger mellom genera

sjoner. Setra er et fristed for både 
folk og dyr, og i dagens hektiske 
og digitale hverdag er kanskje 
seterkulturens verdier viktigere å 
ta vare på enn noen gang.

Lang tradisjon
Seterdrifta har en lang tradisjon i 
Norge, og for 100 år siden var det 
nesten 45 000 setre i drift her til 

lands. Tidligere var det helt nød
vendig å utnytte utmarksbeitene 
til dyrefôr, og vinterforrådet av ost 
og smør ble produsert på setra. 
Dessverre ser ikke framtida så lys 
ut for seterkulturen, for antallet 
setre i drift har gått kraftig ned de 
siste åra. I dag er det under 900 
aktive setre i Norge, og under
søkelser viser at mange av dagens 
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seterbrukere vurderer å slutte i 
løpet av få år. Hvis vi vil unngå at 
kunnskapen og kulturarven 
 f orsvinner trenger seterdrifta et 
løft nå!

Levende kulturarv
Det finnes flere besøkssetre som 
er rigget for mye besøk. I tillegg 
opplever nok de fleste seter
brukere at både hytteturister og 
lokalbefolkning liker å stikke 
innom setra, og gjestfriheten er 
ofte stor. Her kan besøkende få 
høre fortellinger om setra, klappe 
dyr og nyte tradisjonell seterkost. 
Noe av mangfoldet som seter
kulturen omfatter er praktiske 
ferdigheter knyttet til natur og dyr, 
melkeproduksjon og foredling, 
tradisjonelt håndverk, forskjellige 
ritualer og skikker, lokking, musikk 
og dans. Alt dette kalles immateri
ell kulturarv, som betyr «levende 

UNESCO-PROSJEKTET 
er igangsatt av Norsk Seterkultur, og et tverrfaglig team i Rådhuset 
Vingelen har fått ansvar for gjennomføringen. Norsk Seterkultur er en 
interesseorganisasjon for aktive seterbrukere og andre med interesse 
for norsk seterkultur. Foreningens formål er blant annet å ta vare på 
seter kulturen gjennom aktiv bruk av setrene og fremme interessen for 
seterkultur overfor offentlige styresmakter og samfunnet generelt. 

INSTAGRAM-KAMPANJE
I sommer ønsker vi å vise fram seterlivet i Norge! Ta bilder som 
viser livet på setra og tag med #setra_mi. Ta bilder fra setra di, og 
oppfordre gjerne besøkende til å gjøre det samme! Vis fram hver
dagen med aktiviteter som f.eks. buføring, melking, dyrestell eller 
foredling. Sørg for at personer på bildene har gitt sitt samtykke til 
at de kan publiseres. Noen av bildene vil repostes på Norsk Seter
kultur sin konto Setra_mi. 

Smaken av fersk setermelk.  
Foto: Hege Hovd.

Gjetere. Foto: Snorre Haugen.
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FORSKJELLIG

tradisjoner og kunnskap som blir 
overført mellom folk». Vi kan også 
kalle det «levende kulturarv». Som 
et ledd i arbeidet med å ta vare på 
seterkulturen vil vi prøve å søke 
den inn på UNESCOS liste for 
immateriell kulturarv. 

Omfattende søknadsprosjekt
Arbeidet med UNESCOsøknaden 
er omfattende, og prosjektet er 
beregnet å vare i to år. Vi skal 
kartlegge og vise fram arbeidet 
som gjøres på setrene, og det 
skal lages en kort dokumentarfilm. 
Prosjektet skal motivere og legge 
til rette for samarbeid, så vi skal 
arrangere både setersamlinger og 
forskjellige kurs. Blant annet 
 planlegger vi en fagsamling på 
Røros 5. – 7. november. Vi er også 
i dialog med organisasjonen 
Svensk Fäbodkultur, og vi vil 
sannsynligvis levere en felles 
norsk/svensk søknad til UNESCO. 
Samarbeid med andre land gjør at 
søknaden står sterkere og har 
større mulighet til å bli godkjent. 

Seterkulturen kan bare bevares 
gjennom praktisk seterdrift, og 
den er avhengig av landbrukspoli
tikken og samfunnets velvilje. 
Sammen med seterbrukerne må 
vi finne ut hva som skal til for å 
kunne fortsette med seterdrift i 
framtida og jobbe på flere fronter 
for at det skal bli mulig. Vi har 
med oss et bredt lag av støtte
spillere i dette arbeidet, og opple
ver at setra betyr mye for veldig 
mange! 

Trangt nåløye, men kan få 
stor betydning
Nåløyet er trangt, men dersom vi 
kommer inn på UNESCOs liste er 

det en anerkjennelse som vil gi 
økt positiv oppmerksomhet og 
styrke virkemidler og politisk vilje 
for å ta vare på seterkulturen i 
framtida. Det vil i større grad 
 forplikte politikere, og bidra til at 
seterkulturen står bedre rustet i 
for eksempel interessekonflikter 
knyttet til areal. En UNESCO 
status vil stimulere til bedre ut 
vikling, bruk og forvaltning av 
seterområdene, og gi gode 
 argumenter for å få støtte til tiltak. 
Det kan også være en døråpner 
for samarbeid med fjellområder i 
andre land (EU) om større 
utviklingstiltak. 

GRUNNER TIL  
Å TA VARE PÅ 
SETER KULTUREN 
•  Utmarksbeite i skog og fjell bidrar til å 

 opprettholde et rikt biologisk mangfold 
•  Beite øker karbonbindingen og albedo

effekten som har positive klimaeffekter 
•  Utmarksbeite i seterområdene er kortreist 

fôr, det sparer annet areal som kan brukes til 
matproduksjon og styrker selvforsynings
graden/matsikkerheten

•  Beite gir ekstra god kvalitet på kjøtt og melk 
og det er større betalingsvilje for unike 
seterprodukter

•  Setra med tilhørende landskap er et 
 attraktivt reiselivsprodukt og en unik formid
lingsarena for gode og nære opplevelser 

•  Setra er et viktig møtepunkt mellom 
 landbruk, kulturarv og folk 

Sparstadstølen i Vang. Foto: Oscar Puschmann.

Eggjaseteren i Snåsa. Foto: Siv Beate Eggen



Nå kan du velge smittevernspakke 
med kjeledress eller veterinærkittel

kr. 1504,-
ekskl. mva. porto og ekspedisjonsgebyr

NYHET!

www.genoshop.net
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Q-bonden
Redigert av Heidi Stenseng  |  heidi.stenseng@kavli.no

BEITE/BINGE I BEITESESONGEN
Beite/bingefunksjonen er et nyttig verktøy for å holde over
sikt over besetningen både i fjøs og på beite. Her kan du 
både planlegge og etterregistrere flytting av dyr. Du kan ta ut 
individlister for hvert enkelt beite og ha dokumentasjon på 
hvilke dyr som har gått på hvilke beiter. Dersom du bruker 
egen okse er beite/binge en praktisk måte for å registrere 
paringsperioder.

HELSERAPPORTER 
I Storfekjøttkontrollen har vi flere ulike helserapporter. Her er 
en liten oversikt over de ulike rapportene: 
Fruktbarhet ku og kalvehelse: Dette er en er rapport som gir 
deg en oversikt over fruktbarhet og helse på både ku og kalv 
de siste fem årene. De vanligste diagnosene listes ut og du 
kan studere utviklingen i din egen besetning. Du finner rap
porten under Rapporter > Fruktbarhet, ku og kalvehelse.  

Noteringsliste helseopplysninger: Noteringslister er 
spesialrapporter beregnet på å skrive ut for å ha med i fjøset 
for å gjøre noteringer på. Listene er tilpasset slik at det skal 
være enkelt å registrere i programmet når du har en ferdig 
utfylt liste foran deg. Du finner rapporten under Rapporter > 
Noteringslister > Helseopplysninger. 

Kvitteringsliste helseopplysninger: Når du har notert 
data og registrert de inn i Storfekjøttkontrollen kan det i 
mange tilfeller være nyttig med en kvitteringsliste på innrap
porterte data. I denne listen får du opp en oversikt over alle 
helseregistreringer som er registrert inn enten via Storfekjøtt
kontrollen eller via Dyrehelseportalen, for det aktuelle året. 
Du finner rapporten under Rapporter > Kvitteringslister > 
Helseopplysninger. 

Besetning - helse: I besetning er det laget noen forhånds
rapporter, blant annet en for helse. Her får du opp siste 
registrerte sykdomshendelse og forebyggende hendelse på 
dyrene dine. 

Samlerapport helseregistreringer: Denne rapporten gir 
deg en oversikt over helseregistreringer i din besetning de 
siste 10 årene. Forebyggende behandlinger og sykdomsbe
handlinger er skilt og summert hver for seg.  Du finner rap
porten under Rapporter >  Samlerapport helseregistreringer. 

Storfekjøttkontrollen
Nytt fra

Kristin Bruun, kristin.bruun@animalia.no
Solveig Bjørnholt, solveig.bjornholt@animalia.no

10 PÅ TOPP KG EKM I 
 KUKONTROLLEN 2020

Q-meieriene avd. Gausdal, rangert etter EKM:

Produ sent Antall 

årskyr

Kg 

melk 

pr 

årsku

Fett-

prosent

Protein-

prosent

Laktose-

prosent

Kg 

EKM

Kraftfôr 

pr 100 

kg EKM

Kari Myhre/ 
Simen 
Thallaug

65,1 12 
261

3,68 3,32 4,95 11 
981

25

Sorperoa 
Samdrift DA

51,8 10 
335

3,96 3,51 4,73 10 
484

25

Rogne Simen 68 9 309 4,34 3,77 4,81 10 
099

11

Bølog haugen 
Sam drift DA

52,4 9 285 4,21 3,62 4,77 9 
793

32

Gullroa 
Samdrift DA

49,5 8 985 4,28 3,54 4,76 9 
502

27

Øye Eirik 27,3 8 928 4,14 3,48 4,73 9 
234

31

John 
Myklebø

44,4 8 867 4,12 3,48 4,77 9 
169

31

Bergslien 
Morten

32,3 8 848 3,99 3,52 4,74 9 
015

32

Karen 
Therese 
Berget-
Larsen

40,2 8 169 4,58 3,59 4,81 8 
989

29

Q-meieriene avd. Jæren, rangert etter EKM:

Produsent Antall 

årskyr

Kg 

melk 

pr 

årsku

Fett-

prosent

Protein-

prosent

Laktose-

prosent

Kg 

EKM

Kraftfôr 

pr 100 

kg EKM

Midt-Varhaug 
Samdrift DA

45,9 11 
492

4,34 3,5 4,74 12 
186

26

Odland 
Runar

43,8 10 
354

4,6 3,48 4,87 11 
366

23

Nærland 
Samdrift DA

81,2 10 
662

4,18 3,44 4,86 11 
107

29

Audna 
Samdrift DA

60 9 852 4,67 3,37 4,84 10 
793

26

Ognedal 
Oddbjørn

44,6 10 
372

4,05 3,69 4,71 10 
763

27

Garborg 
Thor Helge

55,2 10 
026

4,51 3,35 4,74 10 
722

30

Foren DA 50,2 9 890 4,43 3,51 4,84 10 
654

27

Horpestad 
Samdrift DA

92,9 9 943 4,43 3,43 4,75 10 
603

26

Harestad 
Erlend

55,9 10 
286

3,98 3,23 4,92 10 
338

26

Årrestad 
Samdrift DA

76,5 10 
103

4,01 3,44 4,79 10 
291

28
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Vi i TINE Redigert av Unni P. Christensen
unni.p.christensen@tine.no

Fra starten av mai åpnet TINE opp for 
at medlemmer kan søke om dispensa
sjon fra plakettregelverket. Søknads
fristen er 12. juli, så det er fortsatt 
mulig å søke.

Det er styret i TINE som har vedtatt at 
medlemmer kan søke om å få god
skrevet opptjening inn i, og gjennom 
perioden fra 1. januar 2004 til og med 
31. desember 2016 uavhengig av 
organisasjonsform. Hensikten med 
plakettordningen er å påskjønne dyk
tige og interesserte mjølkeprodusen
ter.

Styret ser at håndteringen av organi
sasjonsform i årene 20042016 har 
bidratt til å flytte fokuset bort fra dette. 

Hvordan søker jeg?
Digitalt søknadsskjema finner du på 
medlem.tine.no. Her fyller du inn opp
lysninger, legger ved dokumentasjon 
og trykker på send. Da går søknaden 
automatisk til TINEs klagenemnd som 
behandler den.

Fyll inn opplysninger bare for de årene 
som er relevant for din søknad. I 
 søknadsskjemaet kan du laste opp 
dokumentasjon for å underbygge 
hvilke år det søkes dispensasjon for. 

Når kan jeg forvente svar?
Svar på dispensasjonssøknadene vil 
bli formidlet til søkerne etter hvert som 

klagenemnda har behandlet søknad
ene. Dette vil skje puljevis, og målset
tingen er at alle søknader skal være 
ferdig behandlet i løpet av 2021.  

Hvem kan søke?
Du kan søke hvis du oppfyller disse tre 
forutsetningene:
•  Du var medlem i TINE pr. 1. januar 

2021.
•  Har hatt varierende organisasjons

former i tidsrommet 1.januar 2004 til 
og med 31.desember 2016

•  Har startet opptjening på nytt på 
grunn av endret organisasjonsform.

Hvilke avgrensninger er lagt inn?  
Søknadsfristen er som sagt 12. juli 
2021. Søknader etter denne datoen 
blir ikke behandlet.

Tidligere melkeprodusenter som har 
fått utbetalt sitt andelsinnskudd kan 
ikke søke. 

Medlemmene må selv opplyse hvilke 
år de mener å ha oppfylt kravet i tråd 
med plakettregelverket, og legge ved 
relevant dokumentasjon (eksempelvis 
årsutskrifter og lignende)  

Samme premiering kan bare deles ut 
en (1) gang til personlige medlemmer/
samdrifter. 

Produsenter som har vært passive 
samdriftsdeltakere vil ikke få overført 
historikk fra samdriftsperioden. 

Hva slags premiering snakker vi om?
Innvilget søknad kan medføre tildeling 
av 5årsplakett, 10årsplakett, sølv
tine, 20årsplakett og mjølkespann. 

Det vil ikke bli gjort korrigeringer for 
plaketter/sølvtiner/mjølkespann som 
allerede er tildelt. Mjølkespann ble 
innført som premiering for opptje
ningsåret 2017. Året 2017 er dermed 
det første året det er mulig å oppnå 
premiering for sammenhengende 25 
år. 20årsplaketten ble innført som 
premiering fra opptjeningsåret 2002, 
og ble avviklet i 2018. Den vil derfor 
bare kunne deles ut for de som har 
oppnådd opptjeningsgrunnlag 20 av 
22 år i perioden 2002 – 2018. 

Har du spørsmål i forbindelse med din 
søknad, send epost til: 
premiering@tine.no

FORTSATT MULIG SØKE OM DISPENSASJON FRA PLAKETTREGELVERKET

ENDELIG AVGIFTSFRITAK FOR BIOGASS-
BILER I BOMRINGENE I HELE NORGE
I over to år har TINE jobbet for at biogass skal likestilles med biler 
 drevet av elektrisitet eller hydrogen i bomringene. Stortinget har nå 
vedtatt at biogasskjøretøy skal ha fritak i bomringene fra 1. januar 2022.

Dette vedtaket er svært viktig for at transportørene skal investere i nye 
kjøretøy som benytter biogass. TINE ønsker å satse på biogass som 
drivstoff, og da særlig biogass som er produsert på blant annet 
 husdyrgjødsel. Vi distribuerer varer hver dag til butikker, barnehager og 
skoler og derfor vil overgang til biogass betyr mye for miljøet, ikke 
minst i de store byene.

SølvTINE. Foto: Tine

TINEbil med #kukraft i tanken. Foto: Tine
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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
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OfotLab
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T: 90 20 33 17
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Redigert av 
eva.husaas@geno.noMedlemsinfo

JUSTERING AV KRAV TIL SEMINOKSE- OG EMBRYODONOREMNER

11078 Gopollen. Foto: Jan Arve Kristiansen

NAVN PÅ SEMINOKSER
Etter styremøtet i april ble det bestemt at norske geografiske navn innføres 
som et tillegg hvis det ikke finnes aktuelle navn tilknyttet gården innenfor 
angitte navneregler. Alle navn skal være et geografisk stedsnavn. NR påføres 
alle sædstrå i forkant av navn. Alle okser navnes med kolletstatus (P eller PP) 
og om det er embryoavkom (ET) – ET skal ikke påføres sædstrået.

HUSK Å BESTILLE NRF- 
EMBRYO I GOD NOK TID
Det er viktig å bestille NRFembryo i god nok 
tid, så man er sikker på at veterinæren ikke er 
tom for embryo akkurat når man skal legge 
inn.

Ikke alle embryoveterinærer har embryo i 
beholderen hver eneste dag gjennom hele 
året. Når det skal bestilles embryoinnlegg,  
er det derfor tryggest både for produsent og 
embryoveterinær at bestillingen skjer allerede 
når kviga/kua er i brunst. 

Embryoinnlegget skal skje i løpet av fem 
dager etter blødning. Mange stoler på at 
embryoveterinær har embryo i dunken, og 
varsler om innlegget når de ser blødningen. 
Hvis veterinæren ikke har igjen embryo på 
aktuelt tidspunkt, er det da for sent for 
 inseminering.

Derfor er det sikrest å varsle om embryo
innlegget allerede når brunsten inntreffer, på 
samme måte som når en varsler om insemine
ring, og heller sende en SMS eller ringe på 
nytt når en ser blødningen. Gjør man det på 
denne måten, kan man rekke å endre til 
 inseminering i stedet for embryoinnlegg, 
 dersom veterinæren er tom for embryo.

GENO GENOTYPER ALLE KANDIDATER 
ETTER NRF-EMBRYO
Vi har fremdeles som mål å få genotypet all kalv født etter innlegg av 
NRFembryo produsert av Geno. Dersom kalven ikke ligger på listen over 
seminokseemner eller egg/embryodonoremner i din besetning i 
 Kukontrollen, eller du ikke mottar genotypingsutstyr ca. 1 uke etter at kalven 
er meldt inn i Kukontrollen (tiden det tar for posten å få levert forsendelsen) 
så gi beskjed via epost til marte.holtsmark@geno.no. Oppgi opprinnelses
nummer på fostermor og forventet kalvingsdato eller opprinnelsesnummer 
og fødselsdato på kalv hvis den er født.

Det er viktig at dette gjøres så raskt som mulig da det er problematisk å få 
listet ut kalven når det er gått mer enn 21 dager etter fødsel.

Geno har justert kriteriene for genotyping av semin
okseemner og egg/embryodonoremner. Noen har 
derfor opplevd at ventede kalver har forsvunnet fra 
lista over seminokseemner og egg/embryo
donoremner i besetningen.

Historisk er det to fedre og deres sønner som har vært 
brukt mye, og som har gitt mange svært gode døtre. 
Dette er 11033 Reitan 2 og 11078 Gopollen. For å 
sikre at vi får genotypet nok kalver med andre mor
fedre har vi nå stengt for utlisting av seminokseemner 
og egg/embryodonoremner med følgende morfedre: 
11033 Reitan 2, 11078 Gopollen, 11817 Hustad, 
11819 Onstad, 11845 Hornemann, 11851 Ranheim, 
11855 Skarphol, 11878 Kvam, 11881 Pollestad, 
11885 Sandvollan, 11892 Nedrebo, 11898 Engan, 
11914 Herikstad, 11915 Wollvik og 11949 Ihle.

Disse oksene tillates kun som morfedre hvis far til 
kalven har noe lavere avlsverdier eller er homozygot 
kollete, da vi ønsker å løfte disse linjene og/eller 
kolletfrekvensen.

DGAT1-GENET OG FETTPROSENT I MELK
Det er oppdaget et enkelt gen som har stor positiv betydning for fettprosent, 
men negativ effekt på melkemengde. Dette genet er funnet gjennom 
 prosjektet «Precision Breeding».
Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd med NMBU og Norsvin som 
partnere. Avlsavdelingen vil jobbe videre med genet for å se om det kan 
utnyttes i presisjonsavl.



Strøm i nøden
Fjøssystemer tilbyr nødstrøms-aggregat fra Zordan med kapasitet til å drifte  

en normal storfe-besetning, to boliger og gården forøvrig.  
Aggregatet tar automatisk over strømforsyningen ved nettutfall. 

De har lang holdbarhet med ekstra sikringer mot tilbakeslag, er godt støyisolert (58 db) 
og programmerbare med brukervennlige menyer. Det mobile aggregatet egner seg også  

utmerket til seterdrift. Vedlikeholdet er enkelt. Overganger, kontakter og kabler følger med.  
De helautomatiske og manuelle aggregatene fra Fjøssystemer leveres i både  

3-fas 230 versjon og 3-fas 400 versjon. Alle aggregatene er produsert og testet etter ISO 9001.

Fullisolert nødstrøms-aggregat 
Finnes i størrelser fra 6,5 KvA til 1100 Kva.
Kan leveres manuelt eller fullautomatisert
230 Volt 3fas og 400 Volt 3fas.

Uisolert nødstrøms-aggregat 
Finnes i størrelse fra 6,5 KvA til 1100 KvA.
Beregnet på innendørs bruk. 230 Volt 3fas 
og 400 Volt 3fas.

Nødstrøms-aggregat for bruk på traktor 
Finnes i størrelse fra 10 KvA til 135 KvA. 
230 Volt 3 fas og 400 Volt 3 fas.

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

Spør oss om 
finansiering!



Nå utfører Leif Sverre   
sitt 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.

Leif Sverre Løkken på Tynset driver 
melkebruk med 25 årskyr, og er blant 
en av de første i Norge som har tatt 
i bruk RePro™ teknologien som 
påviser brunst og drektighet hos 
kuer.

DeLaval 
VMS™ V310NYE

Besøk delaval.com eller felleskjopet.no/i-mek  
for mer informasjon om nye DeLaval VMS™ V310.


