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Gårdens framtid er forutsigbarhet

Med Lely Horizon software kan du utnytte maksimalt dataene på gården. Slik kan du optimalisere det potensiale som 
gården din har. Du kan blant annet identifisere ketose hos kyrne på et tidlig tidspunkt og sette inn nødvendige tiltak. 

For mere informasjon kontakt ditt lokale Lely Center eller besøk www.lely.com/horizon.
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Tine inviterte i september til et symposium 
for å feire kvaliteten på norsk melk. Samti-
dig ble det markert at det er 70 år siden 

Mastittlaboratoriet i Molde ble etablert. Tine-vete-
rinær og storfehelseguru Olav Østerås har også 
passert samme milepæl. Jubileene gir god grunn 
til å stoppe opp og reflektere over historien bak at 
vi har verdens beste melk, og hvordan vi kan bli 
flinkere til å slå oss på brystet og kommunisere 
dette budskapet. 

Det er vanskelig i dag å forestille seg hvilke 
nybrottstanker det var å få på plass en helsejournal 
for melkekyrne i 1971. Helsekortordningen la grunn-
laget for å innlemme helse i avlsmålet, og det er en 
vesentlig faktor bak reduksjonen i jurbetennelser. 
Bakgrunnen for denne ordningen, og mange av de 
andre tiltakene som har gitt oss den fantastiske 
melkekvaliteten, er det unike trekantsamarbeidet 
mellom næring, forvaltning og forskning/utdanning 
som vi ikke ser så mye til utenom Norden. 

Kort vei fra forskningen til fjøsgulvet er en annen 
viktig faktor. Uten dyktige bønder som setter 
kunnskapen i arbeid hadde vi heller ikke lyktes. 
Norske melkeprodusenter kan virkelig sole seg i 
glansen for å legge til rette for at kua kan produ-
sere melk i elitedivisjonen hver eneste dag året 
rundt. Bakterietallet er lavt, og på celletall er det 
bare Sveits som er bedre. 

Antibiotikabruken i norsk melkeproduksjon er 
også rekordlav i internasjonal sammenheng. Lavt 
forbruk, samt at preparatene som brukes er blant 
de «snilleste», er forklaringen på at forekomsten 
av antibiotikaresistens nesten er på nivået det var 
da Alexander Flemming oppfant penicillinet. Dette 
er uhyre viktig for det er mange som mener nett-
opp antibiotikaresistens vil bli en større trussel for 
framtidas folkehelse enn pandemier.

Vi glemmer heller ikke at Norge har gått til topps 
to ganger i Oste-VM. Konkurrentene har gitt 

uttrykk for misunnelse over det råstoffet norske 
osteprodusenter har å arbeide med. Utover de 
kjente kvalitetsfortrinnene er det også noen nye 
som banker på døra. 

En irsk doktorgrad fra 2016 fant at NRF hadde 
høyere innhold av en viktig immunkomponent 
sammenlignet med andre melkeraser. I immun-
apparatet er det et proteinsystem som heter 
komplement. Dette er av vesentlig betydning for 

HVORFOR SKRYTER VI IKKE MER 
AV MELKA?

Rasmus Lang-Ree
veterinær,  
Ansvarlig redaktør
rlr@geno.no
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evnen til å bekjempe infeksjoner, og NRF-kyr har 
altså mer av dette i melka enn andre kyr. Et forsker-
team ved NMBU arbeider videre med funnene i det 
irske doktorgradsarbeidet. 

Nå er de positive helseeffektene av beta-kaseinet A2 
i melk sammenlignet med A1 omdiskutert, men inter-
nasjonalt er det en god del interesse for dette. I USA 
kan du få kjøpt A2-melk i 20 000 butikker, og salget 
er spådd en årlig vekst på over 20 prosent. I Norge 
introduserte Kolonihagen dette for noen år siden, 
men de hadde gått over bekken etter vann og hentet 
jerseymelk fra Danmark. Det var unødvendig for 
genotypingen forteller at frekvensen av A2-varianten 
hos NRF er 80 prosent. 

Med konkurransefortrinn i kø undrer det oss at disse 
ikke i større grad blir brukt i markedsføringen av 
norsk melk. Fortrinnene passer som hånd i hanske 
med forbrukernes helsefokus. Tine har store planer 
om eksport, og da må disse konkurransefortrinnene 
utnyttes for det de er verdt. Selv om Jarlsberg flag-
ges ut vil vi gjenta oppfordringen om å arbeide for at 
produksjonen baseres på melk fra NRF-kyr.

Forhåpentligvis vil pågående prosjekter gi solid 
 dokumentasjon av at metangassutslipp og fôreffekti-
vitet også er argumenter for NRF-kua i tillegg til helse 
og fruktbarhet. Denne genetikken kombinert med 
unike kvalitets fortrinn på melkekvalitet bør bli kanon-
bra ammunisjon i markedsføringen av norsk melk.

      forekomsten av antibiotikaresistens nesten er på  
 nivået det var da Alexander Flemming oppfant penicillinet
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AVL

Anne Guro Larsgard
Avlsforsker i Geno

anne.guro.larsgard@geno.no

Geno avlsplan hjelper deg å finne de gode 
kombinasjonene og øke avlsframgangen i 
egen besetning.

HVORFOR 
TRENGER 
 BESETNINGEN 
EN AVLSPLAN?

Geno utviklet den første 
versjon av avlsplanverk-
tøy allerede på 

1980- tallet. Etter den tid har 
verktøyet blitt fornyet to ganger, 
som konsekvens av at både 
 avlsarbeidet og teknologien har 
gjennomgått store endringer. 
Hensikten har likevel alltid vært 
en kombinasjon av 
•  å gi gardbrukerne mulighet for å 

utnytte tilgjengelige NRF-okser 
på en optimal måte i sin egen 
besetning.

•  å sikre grunnlaget for å drive 
avlsarbeid på NRF framover.

Avl på besetningsnivå
Gode kombinasjoner
Avlsmål og avlstiltak legger 
grunnlag for hvilke NRF-okser 
som til enhver tid er å finne i 
 dunkene. Hovedtanken bak avl-
sarbeidet er å klare å identifisere 
de aller beste NRF-dyrene innen 
hver årgang, og sørge for at disse 
blir brukt som foreldre til neste 
generasjon. Med dagens opplegg 
er det omkring 50 ulike eliteokser 
tilgjengelig hvert år. Avlsplan-
legging på besetningsnivå handler 
om å bestemme:

1.  hvilke av disse oksene du som 
gardbruker ønsker å bruke og 

2.  på hvilke kviger og kyr du 
 velger å bruke de ulike oksene.

Det ligger inne en øvre grense på 
hvor mange ulike kyr hver okse 
kan brukes på. Likevel er det slik 
at antall førstevalg du i sum har av 
alle oksene er omkring fem gan-
ger så høgt som antall kyr som 
skal insemineres. Det betyr at det 
finnes et stort rom å velge i, slik at 
du kan ha et personlig fokus på 
enkeltegenskaper og kan utnytte 
de oksene som har de styrkene 
du verdsetter. Stikkordet her er 
‘gode kombinasjoner’.

Ny teknologi og nye produkter 
gir større muligheter
Med økt tilgang og bruk av kjønns-
separert sæd, kan avlsplan også bli 
et verktøy for å beslutte hvilke kviger 
og kyr i besetningen som du ønsker 
å rekruttere nye produksjons- og 
avlsdyr etter. Ved å velge kjønns-
separert sæd på de aller beste 
dyrene i besetningen legger du til 
rette for at neste  kvigegenerasjon 
skal ha høg  kvalitet. Samtidig kan du 
allerede i avlsplanleggingen velge 

hvilke dyr til ikke vil ha påsett av 
ved å bruke kjøttfe på disse. 

Alle disse valgene blir på et vis 
personlig, ut fra forutsetningene 
på garden og hvilke drift man 
ønsker å ha. Det viktige er at det 
må ligge en tanke og en plan bak 
beslutningen.

Genotyping av kviger og kyr har 
gitt avlsplanleggingen en ny 
dimensjon. Gjennom genotyping 
får du mye bedre kjennskap til 
styrkene og svakhetene til de 
enkelte dyrene, selv på ungdyr 
uten produksjonsegenskaper. 
Sannsynligheten for å finne en 
okse som passer til kviga/kua er 
mye større. Ved genotyping testes 
dyret for uheldige enkeltgen-
effekter. Per i dag kjenner vi til tre 
slike på NRF (BTA12, AH1, BTA8). 
Felles for disse er at de rammer 
fruktbarheten og kalveoverlevelsen 



7BUSKAP 7-2021

dersom de nedarves fra begge for-
eldrene, og kan gi betydelig tap for 
bonden. Selv om  frekvensen på 
alle disse er lav, er det en stor 
trygghet å unngå å planlegge for 
slike uheldige  kombinasjoner.

Grunnlaget for framtidig 
avlsarbeid
Avlsplanleggingen er også en 
 viktig del av forvaltningen av 
NRF-rasen. En forutsetning for å 
kunne drive et målrettet avls-
arbeid i framtida,  ligger i det å 
 opprettholde den avlsmessige 
variasjonen i populasjonen. Det 
viktigste tiltaket blir da å unngå 
for stor innavlsøkning.  Gjennom 
avlsplan styres dette på to måter 
gjennom:
1.  å hindre overforbruk av enkelt-

okser

2.  å unngå at det planlegges 
kombinasjoner som er nært 
beslektet.

Den øvre grense på hvor mange 
kviger og kyr en okse kan settes 
opp som førstevalg, ligger i de 
fleste tilfellene på 10 prosent av 
besetningen. I en besetning på 50 
kyr, vil det bety at samme okse 
kan settes opp som førstevalg på 
5 kyr. Dersom det er flere halv-
brødre blant eliteoksene, reduse-
rer vi ofte denne prosenten, for å 
begrense innflytelsene av «samme 
genetikken». På den måte unngår 
vi at enkelt okser brukes for mye. 
Selv om det alltid vil være slik at 
noen okser brukes mer enn andre 
ut fra popularitet og profil, vil alle 
oksene bli brukt noe, slik at det vil 
finnes nye avlsdyr (eliteokser og 

embryokviger) å rekruttere etter 
fra alle eliteoksene.

Det ligger et relativt strengt krav 
på maks åtte prosent slektskap 
mellom oksen og kviga/kua for å 
akseptere en slik kombinasjon. Vi 
har gjennom beregninger fra 
Kukontrollen sett at nært slekt-
skap mellom mor og far (innavl) 
rammer avkommene negativt med 
blant annet nedsatt produksjon. 
Dette kravet betyr derfor en 
 umiddelbar gevinst for bonden. 

Mer om avlsplan framover
Vi vil i en serie framover ha en 
gjennomgang av ulike funksjoner i 
Geno avlsplan. Med det håper vi å 
oppnå at du ser de mulighetene 
som finnes gjennom god avls-
planlegging for din besetning.

Med bruk av Geno avlsplan unngår du innavl og uheldige enkeltgeneffekter og bedrer genetikken i eget fjøs. Foto: Rasmus Lang-Ree
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AVL

Marte Holtsmark
 marte.holtsmark@geno.no

Cecilie Ødegård
cecilie.odegard@geno.no

Begge avlsforskere i Geno

25 prosent av kalvene det sendes ut prøveutstyr til mottar Geno ikke 
ørevevsprøve av. Dette reduserer den genetiske fremgangen på de 
fremtidige seminoksene.

ØREVEVSPRØVER FRA 
ALLE UTLISTEDE KALVER 
ER VERDIFULLE

Geno har som mål årlig å 
genotype omtrent 8 000 
oksekalver og 6 000 kvi-

gekalver som er interessante for-
eldredyr til neste generasjon. 
Dette fordeles på fedrene slik at 
det i snitt genotypes 133 kvigekal-
ver og 177 oksekalver per semi-
nokse. Selv om nåløyet er lite, og 
det er lett å tenke at det ikke er 
vits i å gjøre den ekstra jobben, er 
det utrolig verdifullt for avlsarbei-
det at alle kalver Geno ønsker 
ørevevsprøver av blir sendt inn. 

Andel innsendte prøver
De utlistede kalvene er de alle 
beste kalvene som er født og de 
er derfor alle verdifulle. Gjennom-
snittlig er det omtrent 75 prosent 
av kalvene det sendes ut prøveut-
styr til som vi mottar ørevevsprøve 
av. Dette betyr at vi må liste ut 
flere kalver med lavere forventet 
avlsverdi for å kompensere for de 
25 prosent av øreprøvene vi ikke 
får inn. Dette reduserer den gene-
tiske fremgangen som er mulig å 
oppnå og kvaliteten på de fremti-
dige seminoksene Geno kan tilby. 

Identifisere de aller beste 
kalvene etter hver far
Geno har som mål å finne og 
kjøpe de okse- og kvigekalvene 

under hver far som har mest å 
bidra med til avlsarbeidet. For  
å oppnå dette bør vi genotype 
de som har høyst forventet 

Hvis enda flere som mottar 
prøveutstyr for GS-testing av utlistede 

kalver sørger for å returnere dette vil 
det ha positiv betydning for 

avlsframgangen. Foto: Eva Husaas
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 avls verdi før genotyping under 
hver far. 

Når vi lister ut kalv så ser vi ikke på 
enkeltavlsverdier hos mordyrene, 
men på kalvens samlede avlsverdi 
og avstamning. Kalven arver halv-
parten av genene fra mor og halv-
parten av genene fra far, og det er 
tilfeldig hvilke av mors gener og 
hvilke av fars gener som kalven får. 
I noen tilfeller er kalven svært hel-
dig med hvilke gener de har arvet 
fra både far og mor, og kalven får 
overraskende høy avlsverdi, sam-
menlignet med mor og far. For å 
oppdage disse så er vi avhengige 
av at alle de utlistede kalvene 
genotypes, uavhengig av hvordan 
mordyrene presterer. 

Alder på kalvene
Bestilling av genotyping av kalven 
skjer som oftest dagen etter at kal-
ven er meldt inn i Kukontrollen. I 
gjennomsnitt er kalvene fem dager 
gamle når ørevevsprøven bestilles 
og sendes ut fra Biobank, mens 
kalvene er omtrent 28 dager når 
ørevevsprøvene er returnert tilbake 
til Biobank. Fra Biobank mottar 
prøvene til resultater foreligger kan 
det gå mellom 5-8 uker. Det er et 
potensial til å redusere alderen på 
kalvene ved kjøpsøyeblikket ved å 
redusere alderen på kalvene ved 
innsending av ørevevsprøvene, slik 
at kalvene er yngre når Biobank 
mottar prøvene. 

Mødre må og genotypes
Mødrene til innkjøpte kalver som 
ikke er genotypet må genotypes. 
Dette er for å være sikker på at 
slektskapet mellom kalven og for-
eldrene er korrekt. Geno tar kon-
takt med produsenter dette gjel-
der. Dersom man kommer i en 
situasjon hvor man har en kalv 
som er under genotyping som 
seminokse- eller embryodonor-
emne, og mordyret må selges/
slaktes så er det lurt å ta ut en 
øreprøve på moren og legge i kjø-
leskapet i påvente av avklaring 
om kjøp. Tidligere mottatt prøve-
utstyr som av en eller annen 
grunn ikke er benyttet kan brukes 
til dette.

Kjøpsprosessens mange 
steg
Kjøpsprosessen tar tid og det er 
mange steg involvert før man har 
kalven på bilen inn til Geno. Det er 
viktig at alle disse stegene blir 
optimalisert på tid, slik at kjøpsav-
gjørelsen kan tas så raskt som 
mulig. Det er flere parter involvert 
i denne prosessen og ansvaret 
ligger hos ulike personer: 
•  Kalven må registreres i Kukon-

trollen så raskt som mulig etter 
kalving, slik at prøvemateriell blir 
utsendt så kjapt som mulig. 

•  Når prøvemateriell er mottatt av 
produsenten bør ørevevsprøven 
tas og returneres så raskt som 
mulig. 

•  Når ørevevsprøven er mottatt 
hos Biobank blir prøven sendt til 
laboratoriet for genotyping. Bio-
bank sender prøver hver uke. 

•  Laboratoriet bruker i snitt to 
uker fra de mottar en prøve til 
ferdig resultater for genotypin-
gen er sendt til Geno.

•  Geno beregner avlsverdi hver 
andre uke og avlsverdiberegnin-
gene tar i dag omtrent to døgn. 

•  Informasjon fra avlsverdibereg-
ningene og annen viktig infor-
masjon må settes sammen og 
gjøres tilgjengelig. 

•  Avklaring om kjøp av kalv gjøres 
så raskt som mulig etter at all 
informasjon er tilgjengelig.

TA VARE PÅ UBRUKT PRØVEMATERIELL 
FOR UTTAK AV ØREVEV
Får du tilsendt prøvemateriell for uttak av ørevevsprøver på kalver eller kyr som er 
slaktet eller av annen grunn er utilgjengelige for prøvetaking, ta vare på prøvemateri-
ellet. Det kan brukes på andre dyr som det er bestilt genotyping på, men hvor prøve-
materiellet har gått i stykker eller av annen årsak ikke kan brukes. Husk at det alltid 
må settes på riktig etikett som identifiserer ørevevsprøven til dyret på posen som 
sendes til Biobank. Ferdig utfylte etiketter blir utsendt fra Biobank og må ikke endres 
på. Etiketter som er endret blir automatisk kastet.
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ORGANISASJON

GENO

INSPIRIA

Kristin Malonæs
Administrerende  

direktør i Geno
kristin.malonaes@geno.no

Det pågår i disse dager viktige diskusjoner knyttet til genteknologipo-
litikk gjennom offentlige utredninger (NOU`er) som skal komme 
sommeren 2022, samt i pågående prosess med gjennomgang av 
landbrukets GMO-policy. I Geno ønsker vi at vår stemme skal høres 
på dette viktige området.

GENTEKNOLOGI KAN BLI  
ET VIKTIG VERKTØY I DEN 
GRØNNE OMSTILLINGEN

Geno deltar sammen med Norsvin, Aquagen, 
Graminor, NMBU og Teknologirådet i GENE-
innovate, der målet er å utforske om gen-

redigering kan øke bærekraften i norsk plante- og 
husdyravl, og bygge kompetanse om teknologien. 

Mange muligheter med genredigering
Vi mener at nye genteknologier som genredigering gir 
mange muligheter for å oppnå dette målet: styrket 
plante- og dyrehelse, bedre dyrevelferd, klimatil-
pasning og forebygging av klimaendringer, mer 
 ressurseffektiv produksjon, redusert miljøbelastning 
fra for eksempel sprøyting, gjødsling, antibiotika og 
andre legemidler, økt holdbarhet/redusert matsvinn, 
samt forbedret næringsinnhold og andre egenskaper 
som er bra for forbrukeren. Genteknologi kan derfor 
bli et viktig verktøy i den grønne omstillingen som er 
nødvendig for å oppnå ambisiøse klima- og bære-
kraftsmål. Den kan også gi økt lønnsomhet og 
 konkurransekraft i næringa. 

Forsiktig tilnærming
Samtidig er vi opptatt av forsiktighet ved bruk av 
genredigering. Det er viktig at det ligger god kunn-
skap om både fordeler og ulemper til grunn dersom 
genredigerte produkter skal tas i bruk, og produktene 
skal være trygge, samfunnsnyttige, bærekraftige og 
etisk forsvarlige – i tråd med formålene i den norske 
genteknologiloven. Vi har tillit til at norske myndig-
heter kun tillater produkter når kunnskapen tilsier at 
kriteriene er oppfylt. En føre-var-tilnærming er fornuf-
tig, men må ikke være til hinder for gode anvendelser 
av genteknologi når kunnskapen taler for at produk-

tene er trygge og fordelene oppveier eventuelle 
 ulemper. Vi mener derfor at genredigerte produkter 
som tillates i Norge – som da er vurdert som trygge, 
samfunnsnyttige, bærekraftige og etisk forsvarlige – 
bør kunne brukes i norsk landbruk, akvakultur og 
matproduksjon. 

Bygge kompetanse og gjøre vurderinger
Vi vet ikke ennå om genredigering vil bli en del av 
verktøykassa innen dyreavl. Vi må først bygge til-
strekkelig kompetanse og undersøke hvilke fordeler 
og ulemper teknologien har. Men dersom vi en dag 
vurderer at dette er et verktøy vi ønsker å bruke, er 
det fordi vi mener det vil være bra for en bærekraftig 
og lønnsom matproduksjon, fordi det kan styrke vår 
konkurransekraft, og fordi det er i tråd med sam-
funnets verdigrunnlag og ikke svekker næringas 
omdømme. Vi ser fram til en konstruktiv debatt om 
dette fremover. 

Genteknologi kan bli et viktig verktøy for å nå ambisiøse 
klima- og bærekraftsmål. Foto: Jumpstory



Mjølkeproduksjon 
på nordiske råvarer
Formel Linnea-serien er kraftfôret for deg som 
ønsker kraftfôr produsert på norske og nordiske 
råvarer. Felleskjøpet har utviklet produktserien for 
å gjøre det enklere å velge et soya- og palmefritt 
kraftfôr til mjølk- og kjøttproduksjon.

Formel Linnea Biff – for kjøttproduksjon og 
mjølkeproduksjon med moderat avdrått.

Formel Linnea Ekstra – for mjølkeproduksjon 
med ønske om høg avdrått.

• Tilsetting av autolysert gjær i kraftfôret  
 har i forsøk gitt bedre fiberfordøyelighet, 
 mer stabil pH i vom og økt AAT-tilførsel 
 til tarmen. 

• Gir forbedret fôreffektivitet i mjølk- og  
 kjøttproduksjonen.

• Egenskapene i autolysert gjær opprett- 
 holdes selv med sterk varmebehandling

     Autolysert gjær:

Nyhet
Nå med 

autolysert 
gjær

Les mer om fordelene med autolysert gjær på 
www.felleskjopet.no/Formel eller www.fkra.no

Buskap nr 7 FORMEL autolysert gjær Linnea helside.indd   1Buskap nr 7 FORMEL autolysert gjær Linnea helside.indd   1 21.09.2021   12:2321.09.2021   12:23
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Rasmus Lang-Ree
rlr@geno.no

Tekst og foto

ORGANISASJON

Diego Galli sier Polen er et 
viktig marked for Geno Glo-
bal og et marked der han 

ser store muligheter for vekst. Pol-
ske melkebønder har profitert på 
avskaffelsen av melkekvoter i EU 

MELKEPRODUKSJON I POLEN
•  2,1 millioner kyr 

•  Mindre enn 10 kyr pr. bruk totalt

•  40,6 kyr pr. bruk i kontrollen (bare 1/3 av kyrne er med i 

kukontrollen)

•  Avdrått 8 823 kg for kyrne i kukontrollen

•  Produserte 12 457 millioner liter i 2020

•  Produksjonen utgjør 8,6 prosent av melka i EU

•  Står for 5,8 prosent av EU-eksporten av meieriprodukter

•  Melkeproduksjonen øker og brukene blir større

•  Melkepris juni 2021 32,75 eurocent (ca. NOK 3,35)

FAKTA

Diego Galli er nå Regional Sales Manager i Geno Global med ansvar for Europa, Midtøsten og Afrika. Diego har arbeidet med 
storfeavl siden 2006 og har blant annet vært daglig leder for Geno Global Italia og arbeidet for Genos distributør ABS. 
Foto: Rasmus Lang-Ree

POLEN – MULIG-
HETENES MARKED

Polens melkeproduk-
sjon er inne i en 
positiv utvikling, og 
utgjør et voksende 
marked for NRF- 
genetikk.
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og har sett en stødig økning i pro-
duksjonen. Med en bra melkepris 
og lavere kostnader enn mange 
andre EU-land er økonomien god. 
Næringa er inne i en kraftig moder-
nisering og strukturrasjonalisering. 
Hittil tegner 2021 til å bli et bra år, 
og Diego tror salget av NRF-sæd 
kommer til å passere 60 000 doser.
- Polen har lenge vært et viktig 
marked i volum, men nå oppnår vi 
bedre priser slik at dette markedet 
får større betydning også økono-
misk, sier Diego.

Geno Globals distributør er det 
polske selskapet Ph. Konrad. Alle 
de store seminselskapene er til 
stede i Polen slik at det er en tøff 
konkurranse. Ph. Konrad har tidli-
gere i stor grad solgt mot de min-
dre melkebrukene, men de er nå 
åpne for å gå mer mot de store 
kommersielle besetningene som 
det vil være interessant for Geno 
Global å komme inn i. 
- Vårt fokus i Polen vil være inn-
tjening, slår Diego fast. – Vi vil ikke 
jakte volum som ikke gir inntjening.

Holstein er den helt dominerende 
melkekurasen i Polen. Salgs-
argumentene for NRF er her som 
i andre markeder helse og frukt-
barhet kombinert med bra melke-

ytelse. De større kommersielle 
besetningene jakter marginer, og 
der kan NRF-genetikken gi 
 positive bidrag på bunnlinjen.

Slik presenteres NRF-oksene i polsk oksekatalog.

Hytter, innhegninger, utstyr og løsninger for stell av kalver

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

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

Møt oss på Agroteknikk 
Hall A1 og stand nr 29 

Firmanytt

BRI LAND-
BRUKSBYGG
Overtar aksjene i 
BorgenBygg AS. Sentrale 
personer i BorgenBygg vil 
fortsette i selskapet og 
målet er en omsetning på 
300 millioner i 2025. BRI 
Landbruksbygg vil jobbe 
med konseptutvikling, 
standardisering og 
serieproduksjon.
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Ingunn Schei
Spesialrådgjevar i Tine 

Rådgiving
ingunn.schei@tine.no

FÔRING

Mikrobiell omsetjing er 
definitivt det som betyr 
mest for kua, og som 

gjer ho til spesialist til å omsetje 
gras og andre tungtfordøyeleg 
fiberkjelder (NDF; neutral deter-
gent fibre) til mjølk og kjøt. 

Danning av feitt i mjølk 
Kjeldene for danning av feitt i juret 
er eddiksyre, smørsyre og lang-
kjeda feittsyrer (Figur 1). Dei to 
første er substrat som kjem frå 
vomomsetjinga av NDF og sukker, 
medan langkjeda feittsyrer kjem 

frå fôret utan å bli brote ned i 
vomma. Eddiksyre er kvantitativt 
viktigast og utgjer 50–70 prosent 
av flyktige syrer i vomma, men 
både eddik- og smørsyre inngår i 
oppbygging av korte- og mellom-
lange feittsyrer i juret (de 

Det er to forhold vi kan påverke gjennom fôringa og som har betydning 
for næringsforsyninga til juret: 1) mikrobiell omsetjing i vomma og 2) 
næringsstoff i fôret som går til tarmen utan å bli brote ned i vomma.

Fôring som gjev eit godt vommiljø, riktig val av kraftfôr og tildeling i små porsjonar er faktorar som vil påverke tørrstoffprosenten positivt. 
Foto: Rasmus Lang-Ree

GOD VOM-OMSETJING SIKRAR HØGT 
TØRRSTOFF I MJØLKA
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novo-syntesen). Dersom lang-
kjeda feittsyrer er umetta så blir 
dei omdanna til metta i vomma, 
men denne prosessen er ikkje 100 
prosent effektiv så ein vil finne 
igjen ein del av umetta feittsyrer i 
juret. Langkjeda feittsyrer går inn i 
fettsyntesen slik dei er, men 
umetta fettsyrer som til dømes 
oljesyre (C18:1) blir omdanna til 
metta fettsyre (stearinsyre; C18:0) 
i vomma og så tilbake til oljesyre i 
juret. Av dei umetta feittsyrene går 
oljesyre for å ha  minst negativ 
effekt på feittprosenten. Palmitin-
syre (C16:0) er viktig fordi den 
verkar positivt på feittproduksjo-
nen. Halvparten av palmitinsyre 
blir danna frå de novo-syntesen 
med eddik- eller smørsyre som 
substrat og halvparten kjem som 
intakt palmitinsyre frå fôret. Kua, 
eller vommikrobane, tåler feitt 
dårleg, særleg umetta feitt. Til 
meir umetta feittsyrene er til verre 
er dei for vomma. For mykje feitt 
vil kunne redusere fiberfordøyinga 
og fôropptaket. Umetta feittsyrer 
vil kunne redusere de novo-synte-
sen i juret, og i verste fall føre til 
mjølke feittdepresjon, der feitt-
prosenten i mjølka blir svært låg.

Danning av protein i mjølk
Protein i mjølk er bygd opp av 
aminosyrer som er tatt opp i 
 blodet frå tarmen. Kjeldene for 
aminosyrene er mikrobielt protein 
frå vomma og protein frå fôret 
som ikkje blir brote ned i vomma 
(INP i figuren). Fordelinga av 
mengda mellom disse kjeldene vil 
variere, men mikrobielt protein er 

den desidert viktigaste og utgjer 
gjerne 80 prosent av proteinfor-
syninga til ei ku i middels produk-
sjon. Høgtytande kyr vil ha større 
behov for protein enn det mikrob-
ane greier å produsere, så i tidleg 
laktasjon vil andelen INP vere 
større enn seinare i laktasjonen. 
Det er to forhold som er avgjer-
ande for proteinforsyninga til kua, 
og begge har med å dekkje beho-
vet til vom-mikrobane: 1) kor 
mykje av proteinet som er i fôret 
som brytast ned i vomma og som 
er tilgjengeleg for den mikrobielle 
proteinsyntesen, 2) kor mykje 
mikrobielt protein som kan byggast 
opp, og dette er avhengig av til-
gjengeleg energi. Energien kjem 
frå karbohydrat i grovfôret eller frå 
kraftfôret. Dersom grovfôret inne-

held lite energi vil kraftfôret vere 
svært viktig for oppbygging av 
mikrobeprotein, men ein ønskjer 
at grovfôret kan ha så høg energi-
verdi (fordøyeleg NDF) at ein kan 
spare ein del kraftfôr. Mykje kraft-
fôr vil redusere fôropptaket av 
grovfôr (substitusjonseffekt). 

Fiber og struktur gir godt 
vommiljø
For å få ein høg produksjon av 
eddiksyre er det viktig å ha eit 
godt vommiljø. Med godt vom-
miljø meiner ein at pH i vomma 
ikkje må gå for mykje ned; det bør 
halde seg over 6,2. Mikrobane 
som bryt ned NDF er følsomme 
for pH-svingningar. Ein rasjon 
med mykje stivelse frå kraftfôr vil 
vere ugunstig, sidan propionsyra 

Fôr

Mjølk

VOM

INP

Råprotein

Mikroberotein

Mikrobiell vekst og fermentering

Amino-
syrer

Protein Laktose Feitt

Propionsyre
(glukose)

Feitt
syrer

Eddiksyre
Smørsyre

(BHB)

Feitt
Sukker, 
stivelse

Fordøyelig 
fiber (NDF)

Næringsstoff 
i blod

Figur: Omsetning av næringsstoff frå fôret til mjølka.

GOD VOM-OMSETJING SIKRAR HØGT 
TØRRSTOFF I MJØLKA
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FÔRING

som blir danna under nedbryting 
av stivelse er surare enn eddik-
syre og smørsyre, og kan føre til 
lågare pH i vomma enn det som 
er optimalt. Stivelse og sukker blir 
også brote raskt ned, slik at syre-
mengdene kan bli høge på kort 
tid. Høgt grovfôropptak er det 
 sikraste for å få eit godt vommiljø, 
god eddiksyre- og smørsyregjæ-
ring og høg feittprosent. Dersom 
det blir gitt mykje kraftfôr som gir 
låg pH over tid kan det gi sur vom 
og mykje trøbbel for kua, redusert 
fôropptak, mjølkeproduksjon og 
feittprosent. Det er ikkje så lett å 
oppdage i starten, så difor er det 
viktig å optimalisere fôrrasjonane 
slik at det blir balansert mellom 
stivelse og fordøyeleg NDF med 
nok struktur i forhold til behovet. 
Det vil gi god drøvtygging og 
mykje spyttproduksjon som kan 
bidra til å halde oppe pH i vomma. 
Ein måte å følgje med på er 
 gjødselkonsistensen, den skal 
ikkje bli for blaut.

Tilpass kraftfôret
For å påverke feittprosenten i 
mjølka så har fôrfirma blandingar 
som er spesialdesigna for dette. 
Det er basert på type feitt i fôret, 
type stivelse og fiber, og i tillegg 
er det tilsatt ein del stoff som skal 
stimulere vommiljøet. Aktuell 

råvare er betefiber/roesnitter som 
har gunstig effekt på vom-miljøet, 
og på feittprosenten. For å få 
mest mogleg norske råvarer kan 
det vere aktuelt å prøve innslag av 
alkalisk korn; det har også vist 
positiv effekt på vom-miljøet. 
Kraftfôret dekkjer også behov for 
det proteinet som skal til, og tilfø-

rer energi slik at effektiviten i 
mikrobeproduksjonen blir god. 
Det er viktig at kraftfôret er til-
passa det grovfôret ein har og blir 
tildelt i riktige mengder. Om ein 
har behov for høge kraftfôrmeng-
der er det desto viktigare med 
godt management i fôringa og 
 tilstrekkeleg fiberforsyning.

TIPS FOR HØGT TØRRSTOFF 
PÅ KORT SIKT
•  Optimaliser vom-miljøet best mogleg for å få ein effektiv 

 mikrobeproduksjon basert på det grovfôret du har.
•  Riktig type og mengde kraftfôr i forhold til laktasjonsstadium
•  Tildeling i kraftfôr i små porsjonar, særleg dersom mengdene er 

høge
•  Tilgang på nok strukturfôr (kutta grovfôr) heile døgnet
•  Kan du redusere avdråtten så vil det verke positivt på tørrstoffet
•  Få hjelp av din rådgjevar for disponering og tilpassing av fôr

TIPS FOR HØGT TØRRSTOFF 
PÅ LANG SIKT
•  Legg vekt på å produsere eit godt grovfôr med høg fôrverdi   

(høg fordøyelegheit) for å auke fôropptaket
•  Slå tidlegare 
•  Fortørk graset til 30–35 prosent tørrstoff om mogleg
•  Prøv å få 50–100 gram sukkerinnhald i grovfôret
•  Bruk ensileringsmiddel
•  Vurder å auke avlingsmengdene eller ta ein ekstra slått  

dersom nødvendig
•  Søk faglege råd i grovfôrproduksjonen

Smått til nytte

RØDE KVIGER MER FÔREFFEKTIVE
Et dansk forsøk viser at røde kviger (VikingRed) klarer seg bedre på en fôrrasjon med lavere energiinnhold enn 
holsteinkviger. De røde har høyere holdpoeng enn holsteinkvigene på en slik fôrrasjon. De røde opprettholdt tilveksten da 
energiinnholdet i fôret ble redusert, mens tilveksten hos holsteinkvigene gikk ned. De danske forskerne mener at 
forskjellen kan skyldes at holsteinkvigene hadde lavere opptak av tørrstoff på lavenergifôret, mens de rød hadde like 
stort tørrstoffopptak ved begge fôrrasjonene.

Husdjur 8/2021



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

 

MINDRE TAP, MER GEVINST

SIL-ALL 4x4+

Det trygge 
valget innen 
ensilering
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Solveig Goplen
solveig.goplen@geno.no

Fokus på fôreffektivitet og kraftfôrregimet over mange år har betalt 
seg. Det startet med at det ble satt inn kraftfôrvogn i båsfjøset, og nå 
er regimet videreutviklet med mjølkerobot.

TEAMARBEID GIR 
HØG MJØLKEPRIS

REPORTASJE

Brukerparet Ingrid Tungen 
og Kristian Flagestad på 
Dovre kan skilte med en 

mjølkepris på 5,74 i 2020.
– Men det er ikke min fortjeneste 
sier bonden på Hattrem. I sin 
«takketale» takker Kristian crewet, 
som består av kone, fôringsrådgi-
ver og ikke minst mor og far for 

det gode resultatet. Siden han 
utdannet seg som agronom, og 
måtte vente med å ta over går-
den, ble det utdanning innen tøm-
rer- og betongarbeid. Siden 2006 
har han bygd hus eller fjøs for det 
meste i nærområdet. Pågangen 
av oppdrag har vært stor, men nå 
er folk mer forsiktige.

- Det forstår jeg godt. Med den 
prisøkningen og rammebetingel-
sene en bonde har så kan det bli 
vanskeligere. Ingrid og jeg har 
måttet ut for å tjene skjelling for å 
realisere drømmen hjemme med 
kjøp av gård og ombygginger av 
fjøs. Nå er strategien og betale 
med mest mulig gjeld og vedlike-
holde gården. Vi syns det er frykte-
lig artig med ku og gårdsarbeid. Det 
er ikke no anna vi vil, sier Kristian. 

Leveranse per ku nær  
8 500 per ku
Kristian forteller at de tok over en 
god besetning. I besetningen på 
hjemgården til Kristian har det og 
vært drevet målrettet avlsarbeid 
over lang tid. Det var ikke god ku 
de manglet, men produksjonsloka-
ler. Dermed la de to kvotene 
grunnlag for bygging av fjøs på 
Hattem. Og etter innflytting i ny fjø-

Hattrem i Lesja kommune i Innlandet 
• Ingrid Tungen og Kristian Flagestad
• 350 000 liter i kvote
• Areal: 480 dekar
• 8 500 liter levert, fettprosent 4,45, proteinprosent 3,5
• 40 årskyr
• 10 300 kg EKM
• 560 meter over havet
•  Suksessfaktorer for høgt tørrstoff: Nok grovfôr av jamn god kvalitet, ikke 

overfôring med kraftfôr, god plass og robuste kviger

Hattrem, drives i dag av Ingrid Tungen og Kristian Flagestad Foto: Privat
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set opplevde Kristian hvordan 
kyrne kunne utøve mer naturlig 
atferd. Det å jobbe i et mod erne 
fjøs gir lettere arbeid fysisk. Han 
forteller at foreldrene trives så godt 
med å være avløsere. Alt fungerer, 
bortsett fra prøveuttakeren på 
roboten. Den sliter, fett prosent i 
Kukontrollen ligger på 3,7 og på 
meieriet er det levert mjølk med 
4,5 i gjennomsnitt i 2020. Trolig er 
det ikke prøve uttakeren, men det 
kan kanskje være noe å hente på 
og innføre et system for når 
 prøvene tas ut i løpet av døgnet.
- Vi jobber med saken sammen 
med DeLaval og rådgiver. Jeg 
kjøpte forresten roboten under 
forutsetning av at jeg fikk med 
fôringsrådgiveren min, Gunvor 
Gauteplass på kjøpet, spøker 
Kristian.

Tallene regnet ut fra data i robot 
indikerer at ytelsen ligger på  
10 300 kg EKM. Det brukes kun 
helmjølk til kalvene.

Hvor enkel kan en 
fôrseddel være?
På Hattrem fôres det med rund-
baller som rives ut av en rundbal-
leriver og kjøres ut med minilaster. 
De har eget utstyr med kombi-
presse og høster fôret i godvær. 
Rett tid-faktor er nøye vurdert, og 
grovfôret høstes på et fornuftig 
tidspunkt, ikke for tidlig og ikke 
for sent. Kyrne spiser alt det grov-
fôret de klarer. Kristian har søkelys 
på ugrasfrie enger og tilstreber 
fornying hvert 5.år. Nedbør er ofte 
en minimumsfaktor, og i sommer 
har de gravd ned 2 km med vat-
ningsrør. Her skal det bli mulig å 
både vatne og kjøre gylle. Kristian 
gleder seg til møkkjøringa. Nå er 
det knapt to lass i timen til det 
arealet som ligger lengt unna.

Suksessfaktorer 
Humør, arbeidslyst og samarbeid 
på tvers av generasjoner gir resul-
tater. Velferd for både dyr og 
 mennesker øker prestasjonene. 

Kristian fremhever velferdsavde-
linga som en suksessfaktor. Her 
kan kvigene få en mjuk tilvenning,  
og dyr som trenger ekstra tilsyn 
kan få tett oppfølging. Samarbeid 
med fôringsrådgiver er også en 
suksessfaktor. Fôrprøver blir tatt 
til rett tid, og Kristian er trygg på 
at Gunvor finner beste match for 
både kua og skjellingboka.

Team Hattem består foruten brukerparet Ingrid og Kristian av sønnen Jo og foreldrene til Kristian Sigrun og Bengt Foto: Privat

En ungergang under vegen gir kyrne 
mulighet til å beite på andre sida av 
vegen. Foto: Privat
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Solveig Goplen
 solveig.goplen@geno.no

Samme oppskrifta hver dag, et middels grovfôropptak og moderat 
kraftfôrnivå resulterer i høgt tørrstoffinnhold i mjølka.

HELHETEN SOM DRAR

To slåtter, og det som Tore 
Killi Moastuen betegner som 
ikke «all verden» til grovfôr 

viser seg å fungere godt i praksis. 
Hver dag i innefôringsperioden 
mikses en bunt 1.slått, en bunt 2. 
slått og en bunt grønnfôr høstet 
ved deigmodning. Samme rasjon 
hver eneste dag gjennom innefôr-
ingsperioden gir stabilt vommiljø, 
og det er nok fiber i rasjonen. På 
mitt spørsmål om treslåttsystem 
vurderes på deler av arealet svarer 
Tore at da ville det trolig vært nød-
vendig å kjøpe inn fiberkraftfôr. Det 
ble testet i 2018 og så langt frister 
det ikke. Det ble mye kjøring for ei 
relativt lita avling. Tore er usikker 
på om det kan svare seg i forhold 
til drivstoff og arbeid.

Grovfôrdyrkinga
Tore har faset ut roundup-sprøy-
ting og sprøyting mot frøugras. 

Arealet som skal tas opp høst-
pløyes, og neste vår sås det 3 kg 
Spire surfôr vintersterk sammen 
med 4 kg bygg. Arealet høstes 
etter om lag 100 dager og gir et 
spennende fôr som består av 
friskt gjenlegg sammen med 
 stivelsesrikt bygg. Primært var 
det for å unngå sprøyting at Tore 
startet med dekkvekst, men nå 
har det og blitt en viktig del av 
fôrseddelen. Hvert år setter han 
opp bestilling på 300 slike bunter. 
Enga snus relativt ofte, hvert 3–4 
år, for å unngå etablering av 
 rotugras. Ei frisk eng med de 
artene som er sådd og tett plan-
tedekke er viktig for god avling

Kraftfôrnivå
Tore setter sin lit til fôringsråd-
giveren til å vurdere kraftfôrnivå ut 
fra fôrprøver og kvote. Det brukes 
to kraftfôrslag, ei Favør-blanding 

Nystugu Killi, Dovre kommune 
Innlandet
• Tore Killi Moastuen
• Kvote: 455 000 liter (derav 320 000 egen )
•  Areal: 500 dekar dyrket (150 dekar eget), 

200 dekar innmarksbeite (150 dekar eget)
•  Mjølkepris 2020: kr 5,65 – fettprosent 4, 47, 

proteinprosent 3,49
•  7 728 liter per årsku levert
• Avdrått 9 327 EKM
• 27 kg kraftfôr per 100 kg
• 80 MJ i grovfôropptak

Aktuell for høgt tørrstoffnivå i mjølka

Nystugu Killi. Foto: Privat
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basert på mye norsk korn i botn 
og Premium på toppen. Tore 
 forteller at etter 120 dager og 
oppnådd drektighet brukes det 
bare Favørblanding, og kraftfôr-
nivået i seinlaktasjonen er relativt 
lavt. Nivået for kraftfôr per 100 kg 
EKM har de tre siste årene ligget 
på 27, noe som Tore er fornøyd 
med. Energinivået i grovfôret er 
relativt middels, men tilbudet er 
bra. Hver dag reingjøres fôrbrettet 
og restene skyves nedover fôr-
brettet til sinkyr og store kviger. 
Tore anslår at det ligger igjen 20 
prosent av det fôret som er kjørt 
på. Grovfôret kjøres inn en gang 
per dag med Avant direkte fra 
 fôrmikser.

Forbedringsmuligheter
Tore forteller at han har vært redd 
for å ikke ha nok dyr til rekrutte-

ring. Derfor har han ofte insemi-
nert alle med NRF- sæd for å 
sikre seg. Det har resultert i at det 
blir satt på kviger etter kyr som en 
ikke burde rekruttere etter. Tore 
sier at jur og bein er stort sett bra 
nok, han har Avlsplan Super så 
han unngår de verste fellene, men 
han ser at han kunne ha utnyttet 
dyrematerialet på en mye bedre 
måte, med å bruke bruksdyr-
kryssing. Han fôrer fram halvpar-
ten av oksene, resten blir solgt til 
liv. Oksene slaktes ut ved 13–15 
måneder nå. Dette er et område 
Tore ønsker å ha mer fokus på.  
Så langt har fokus vært mjølke-
produksjon, fylle kvote og få fjøset 
til å flyte etter at det ble bygd og 
satt inn robot og ikke minst at det 
har vært mye fokus på jordvegen.

Tore Killi Moastuen har funnet ei oppskrift som fungerer 
godt og det gir en god mjølkepris. Foto: Privat

Smått til nytte

KLAUVER DEN STØRSTE VELFERDSUTFORDRINGEN
Praktiserende veterinærer i Danmark mener klauvlidelser er den største dyrevelferdsutfordringen i dansk melkeproduk-
sjon. Den Danske Dyrlægeforenings Faggruppe Kvæg har derfor utnevnt2021 til «Klauvens År». Veterinær Anne Juul sier 
at det ikke bare handler om dyrevelferd og produksjonsresultater, men også om næringas omdømme.

Se her for videofilm som viser kyr med ulike grader av halthet: https://www.seges.tv/video/70450900/forskellige-  
grader-af-halthed-hos

Kvægnyt 15/2021

ET EKSTRA RÅMELKSMÅLTID HAR STOR VERDI
En forsøksgård i USA ga kalvene 3 liter kvalitetstestet råmelk (Brix-testet) straks etter fødsel. Kalvene fikk så 2 liter råmelk 
fem til seks timer senere. Data fra 2 064 oksekalver og 2 272 kvigekalver ble analysert. Av disse var det 180 kalver som 
bare fikk det første måltidet med råmelk. Risikoen for dårlig overføring av antistoffer via råmelka var fire ganger lavere for 
kalvene som fikk to råmelksmåltider. De hadde også to ganger lavere risiko for å bli diagnostisert med luftveissjukdom, tre 
ganger lavere risiko for å få diaré og 2,3 ganger lavere risiko for å få noen som helst sjukdom før avvenning. Tilveksten var 
også større for kalvene som fikk to råmelksmåltider. For kvigekalvene viste det seg at effekten av mer råmelk ble bevart til 
de kom i produksjon. Kvigene som hadde fått to råmelksmåltider produserte 982 kg mer med melk i sin første laktasjon 
enn de kvigene som bare hadde fått ett råmelksmåltid da de ble født.

Hoard`s Dairyman, juni/2021
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TEMA: KJØTTPRODUKSJON

Guro Alderslyst
guro.alderslyst@tyr.no

Beitesesongen avsluttes og dyra skal sankes hjem.  
Det er tid for å starte avvenning av kalven. Hvordan  
gjennomføre dette på en god måte?

AVVENNING  
AV AMMEKALVEN

Avvenning kan skje fra kal-
ven er 5 til 7–8 måneder 
gammel. Ved avvenning 

bør kalvene veies, og vektene 
registreres. Ei økonomisk ku er ei 
middelsstor ku som avvenner 
tunge kalver.

Kalvene inn på god fôring 
litt tidlig på høsten
Det kan ofte være lurt å sette kal-
vene inn på god fôring litt tidlig på 
høsten. Mordyra kan slippes ut 
igjen og beite lenger. Det kan også 
være lurt å varsle naboene om at 
det er avvenning på gang, da det 
kan medføre noe rauting og roping 
fra dyra. I forbindelse med avven-
ning er det viktig å bruke tid på kal-
vene, slik at de opparbeider seg til-
lit. Unngå brå overganger, ikke flytt 
dyra, ta ifra kalvene og endre fôrin-
gen samtidig. For å unngå knekk i 
tilveksten kan det være en fordel at 
dyra er tilvent kraftfôr før avvenning.

Vurder lusebehandling
Alle dyr som har gått på beite må 
sees over i forhold til skader og 
andre skavanker. Når det gjelder 
parasittbehandling er det spesielt 
lus en har fokus på. Lus er utbredt, 
og de aller fleste besetninger som 
ikke gjør noe aktivt for å bekjempe 
lus, har det. Særlig er pelslus 
utbredt. Salget av lusemidler øker 
år for år, men fordelingen av salget 
gjennom året viser at for mange 
behandler på feil tidspunkt, på 
etterjulsvinteren når lusa oppdages 
og skaden alt har skjedd. Riktig 
tidspunkt for behandling er på 
høsten før bestanden av lus øker. 
Det er vanskelig å påvise lus på 
høsten, men følgende besetninger 
bør behandles uansett:
•  Besetninger som ikke er 

behandlet på flere år
•  Besetninger som kjøper dyr
•  Besetninger som deltar på felles-

beite eller fellesfjøs deler av året

•  Besetninger som har annet 
omfattende samarbeid

Sjekk klauvene
Som en hovedregel har dyra det 
godt på beite når de lever i flokk 
og spiser det de selv ønsker når 
de ønsker. Selv om en fører tilsyn 
med dyra på beite, kan det være 
ting en må ta tak i når de kommer 
hjem. Hvordan er for eksempel 
klauvene? De har nok blitt naturlig 
slitt, men kan også få ulike skader 
fra å ha gått i alle typer terreng.

Noen dyr har kanskje vært utsatt 
for ulikt stress, som for eksempel 
rovdyr i løpet av beitesesongen – 
dette er det vanskelig å gjøre noe 
med for den enkelte produsent. 
Men det er greit å være klar over 
da slike episoder kan føre til at 
dyra endrer atferd ved handlinger 
som før har gått helt fint.

Etter at beitesesongen er avsluttet skal kalvene avvennes og da er det viktig med gode rutiner. Foto: Vegard Urset



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

Gjødselutstyr 
tilpasset ditt behov

Reime tilbyr et bredt spekter av varianter og utstyr som kan kombineres slik at du 
får en optimal løsning for ditt behov og din drift. Vi kjenner godt mangfoldet i norsk 
landbruk og modulene i våre vognløsninger er konstruert med tanke på best mulige 
bruksegenskaper for norske forhold.

Reime gjødselport er utviklet i samarbeid 
med Norges landbrukhøgskole og 

godkjent av Statens tilsynsorganisasjon 
for landbruket. Ved konstruksjonen er 

det lagt vekt på at porten skal være tett, 
tåle stort trykk, være brukervennlig, og 

kunne monteres i gamle og nye bygninger. 
Platene er spesialbehandlet og har 

gjødselbestandige pakninger.

Portene leveres i breddene 260 og 300 
cm, og høyde opp til 300 cm.

Gjødselport
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Guro Alderslyst
guro.alderslyst@tyr.no

Tekst og foto

Karterud Gård i Løten i Innlandet har bare 15 dekar eid areal.  
Uten utmarks beitene i Løten allmenning hadde det ikke vært 
 ammekyr på gården.

BEITE I UTMARK 
GJØR DET MULIG Å 
DRIVE MED AMMEKU

Det er utrolig flott med dyr 
på beite, men det er godt å 
få de hjem også – en av 

dem som føler på det er Henny 
Kildahl i Løten. Hun og mannen 
Kjell Ingar Olsen driver Karterud 
Gård i Løten. Gården ble kjøpt på 
det åpne markedet, og selv om 
bolighuset på gården var i ok 
stand – så var det nødvendig å 
gjøre en god del med driftsbyg-
ningene. Låven ble revet, og ny 
satt opp – og da med fjøs med 28 
eteplasser. De første dyra kom til 
gården i november 2015. I vår var 
det 22 kalvinger på gården. Det er 
et kaldfjøs med skraperenne de 
bygde. Her trives dyra bra. All inn-
redning består av lettgrinder. 
Effektivt og lettvint. Men i kal-
vinga, når det kan være mørkt og 
bonden kan være trøtt i sene nat-
tetimer, kan krokene i veggen til å 
feste grindene på bli svært irrite-

Karterud gård i Løten kommune i Innlandet
• Henny Kildahl og Kjell Ingar Olsen
• 15 dekar eid areal 
• Beiter i utmark i Løten allmenning
• 22 ammekyr - hovedsaklig Hereford

Lykkelige dyr og fornøyd dyreholder i utmarka.

TEMA: KJØTTPRODUKSJON
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rende når en skubber inni dem. 
Derfor har Henny malt flotte blom-
ster på veggen, der krokene er for 
å markere dem.

Beiter i allmenning
Når kalvinga er over og dyra skal 
slippes på beite, har ikke Henny 
og Kjell Ingar noe beiteplass 
hjemme, så for dem er almen-
ninga og utmarksbeite avgjørende 
for å drive denne produksjonen. I 
Løten er det bygdeallmenning 
hvor de har beiterett, dessuten 
fikk de kjøpt til ei seter med egen 
inngjerdet setervoll. Her kan de 
slippe dyrene ei ukes tid før de 
slippes i utmarka – og her oppbe-
vares saltstein. Dette gjør at dyra 
får en viss tilhørighet der en 
ønsker å ha dem. I Løten allmen-
ning, som i mange andre beiteom-
råder, er det for lite dyr i forhold til 
beitegrunnlaget. I år har i grunnen 
dyra til Henny og Kjell Ingar gått 
mye for seg selv etter at en nabo 
ga seg med kjøttfe, «de blandet 
seg med kuflokken som hører til ei 
melkeseter, ellers har de stort sett 
gått rundt og spist bare det beste 
de har funnet. Flokken kommer 
hjem og er i god form!»

God nytte av beitesamarbeid
Men selv om dyra ikke menger 
seg mye med andre flokker, så 
føler brukerne på Karterud at de 
har god nytte av beitesamarbeid 
likevel. Det er et felles beitelag for 
sau og storfe i Løten og naboal-
menninga Vang. Beitelaget har 
blant annet ansvar for sperre-
gjerde ned mot bygdene og for 
utlån av radiobjeller. – Vi opplever 
at folk ringer og sier ifra om de ser 
noe som ikke er som det bør, dyr 
på feil sted eller slikt noe, sier 
Henny.

Løten allmenning er kanskje kjent 
for flere som et sted med til dels 
store tap av sau til rovdyr. Men 

Henny har inntrykk av at i år har 
dyra fått beite i fred. – Vi har tele-
sporbjeller på 20 av dyra, og har 
på den måten en viss oversikt 
over hvor flokken befinner seg og 
om det er mye bevegelse i flok-
ken. En blir litt opphengt i å følge 
med dyra. Drømmen er på sikt 
Nofence, for vi går mye med dyra 
langs veger for å følge dem dit vi 
helst vil ha dem i løpet av somme-
ren. Men Nofence blir det ikke rik-
tig ennå.

Sanking
Sist helg ble alle dyra hentet hjem 
fra beite – litt tidligere enn de må. 
Men det var greit å få de hjem nå, 
både fordi kyrne skal drektighets-
undersøkes, og fordi de største 
oksekalvene faktisk kan gjøre seg 
skyldig i farskap. Selve lastinga 

og transporten av dyra hjem gikk 
helt knirkefritt. Henny trekker fram 
betydningen av gode dyrebilsjåfø-
rer som essensiell. – Rolige, kunn-
skapsrike folk som vet hva de 
 driver med er en trygghet for oss, 
og et svært godt bidrag til foren-
kling av jobben og god dyrevelferd!

Rutiner ved innsett
Når dyra kommer hjem samler de 
dem i fjøset, fjerner telesporbjel-
lene og sjekker tilstanden på alle. 
Allerede nå starter planleggingen 

Blomstene som er malt på veggen bak i fjøset, markerer krokene hvor lettgrindene festes

Det er godt å kunne slippe dyra til utmarka med godt 
gress og lavt smittetrykk, men godt å få de hjem også

Utmarksbeitet i Løten bygdeallmenning 
er gull verdt for ammedyra på Karterud.
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og vurderingen av hvem en skal 
beholde selv, hvem en vil selge til 
liv og hvem som skal gå til slakt. 
Henny og Kjell Ingar selger en god 
del til liv. Men de kommer ikke til å 
selge ei eneste kvige til liv som de 
ikke hadde vurdert som noe de 
kunne tenke seg å beholde selv. 
Men før den endelige avgjørelsen 
om hvor mange en ønsker å 
beholde tas, kommer dyrlegen og 
drektighetsundersøker kyrne. Det 
er avgjørende for hvor mange de 
har plass til å beholde. 

Så skal kalvene deles ifra. I fjor 
forsøkte de å benytte Quiet wean 
(bøyle som hindrer amming) på 
noen, og opplevde at dette var 
veldig fint. Så ønsket er å benytte 
det på hele gjengen. Uten slike 
hjelpemidler er det rauting og 
bråk i to døgn.

Fôringa utfordrende
En av de største utfordringene 
Henny som er den som håndterer 

dyra mest ser, er fôringa rundt 
avvenning. – Vi har lært at kua bør 
fôres godt i forhold til drektighe-
ten på dette tidspunktet, samtidig 
ønsker vi å få ned melkeproduk-
sjonen. Men det har gått greit, vi 
har ikke fått jurbetennelser eller 
slikt noe.

Fordi brukerne på Karterud har 
kjøpt inn okse fra fenotypetesten 
på Staur, har besetningen rød sta-
tus i BRSV/BCoV-sammenheng. 
Men de vil ta blodprøver for å 
finne ny status nå etter utmarks-
sesongen. 

Oppmerksom ku
Henny er svært glad i dyra sine, 
og opplever at hun lærer noe nytt 
hver dag. En av kyrne er ekstra 
oppmerksom – om noe skulle 
være unormalt i flokken så «gje-
ter» hun folket sitt. – Hun har 
oppdaget og sagt fra om både to 
navlebetennelser og sjuk kalv 
utenfor synsvidde før oss, så vi 

tørr ikke annet enn å sjekke litt 
ekstra om hun gir signal om at 
noe er uvanlig.

Alle er med i fjøset
På Karterud bor også de tre gutta 
til Henny og Kjell Ingar, og de er 
alle med i fjøset spesielt i forbin-
delse med kalving og sosialisering 
av kalver. Nå når dyra er kommet 
hjem er alle ivrige til å være med – 
tvillingene på to passer på at alle 
dyra har mat og eldstemann som 
akkurat har starta på skolen drop-
per gjerne Barne-TV til fordel for 
en inspeksjonsrunde i fjøset – det 
gir håp for fremtida.

På Karterud er det bare 15 dekar 
eid areal, så for å ha nok fôr til 
vinteren leier de om lag 100 
dekar rundt i bygda, men bru-
kerne er helt klare på at uten 
utmarksbeitemuligheten hadde 
det ikke vært mulig å drive med 
ammeku på Karterud.

Smått til nytte

EMBRYO- OG FOSTERDØD 
Basert på over 330 000 analyser av progesteron i melk koblet til over 10 000 inseminasjoner har en 
svensk studie gjort analyser av tapte drektigheter fra inseminasjon fram til kalving. Selv om 90 
prosent av insemineringene resulterer i befruktning er det bare hver tredje inseminasjon som 
resulterte i at det blir født en livskraftig kalv. Tidlig embryodød (1-24 dager etter inseminasjon) 
utgjorde 43,4 prosent for SRB og 44,8 for Holstein. Embryotap fra 25 til 41 dager var 6,1 prosent for 
SRB og 13,3 for Holstein. Fosterdød (fra 42 dager til kalving) var 7 prosent for SRB og 12,3 for 
Holstein. Samlet tap fra inseminasjon til kalving var 54,4 prosent for SRB og 60,6 prosent for 
Holstein. Forskjellene mellom SRB og Holstein var statistisk sikre unntatt for tidlig embryodød. Det 
ble funnet korrelasjon mellom tap av drektighet og de fruktbarhetsegenskapene som anvendes i 
avlen. Allikevel antas det at avl direkte for egenskapen å bevare drektigheten kan bidra noe mer til å 
redusere tap av drektigheter, selv om arvbarheten for en slik egenskap er lav som for andre 
fruktbarhetsegenskaper. 

Husdjur 8/2021

TEMA: KJØTTPRODUKSJON



VÅ R E  M E D L E M S B E D R I F T E R :

Hundseth Mølle NAMDALSEID 74 22 71 70

Hurum Mølle KLOKKARSTUA 32 79 80 06

Mysen Kornsilo og Mølle MYSEN 69 84 63 30

Orkla Kornsilo og Mølne FANNREM 72 48 75 50

Ottadalen Mølle  LOM 61 21 18 20

Ringerikes  Kornsilo HØNEFOSS 32 18 10 00

Røv Mølle VINDØLA 71 65 86 60

Strand Unikorn MOELV 62 35 15 00

Vestfoldmøllene  ANDEBU 47 79 00 00

Vinstra Bruks Mølle VINSTRA 61 29 01 20

Fagkompetanse og utvikling
Vi ønsker å være en lokal leverandør med nærhet  
og verdiskapning der ressursene er.
Vårt mål er å ha markedets beste fagrådgivere. 
Vi engasjerer oss aktivt i bondens hverdag.

Vår visjon er:

Alltid der for deg
Det prøver vi å etterleve hver eneste dag!

Innovasjon og produktutvikling er en del av vår hverdag.

Vi øker norskandelen i fôret vårt og lanserer stadig nyheter i markedet.

Kjeden er sammen for bondens beste! 

Hva handler det om? 
Det handler om lønnsom innovasjon,  
høy kvalitet og kostnadseffektivitet. 

Vi skal være markedets beste leverandør  
av korn, kraftfôr og øvrige driftsmidler til bonden. 

Det handler om mennesker og verdens  
viktigste yrke. 

Det handler om produksjon av mat! 

Det handler om oss!

 
norgesfor.no Alltid der for deg
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Elisabeth Kluften
Spesialrådgiver  

storfe Nortura
elisabeth.kluften@nortura.no

Ann-Lisbeth Lieng
Fagsjef Drøv, FKA
ann-lisbeth.lieng@ 

felleskjopet.no

Å drifte produksjonen økonomisk er utfordrende, og du vil få mange 
ulike svar på hva som er de riktige tiltakene. De beste svarene kan 
kun en lokal rådgiver sammen med bonden finne fram til, og fasiten 
vil variere fra gård til gård.

Prisen på slakt varierer gjennom året, og en sommerfødt kalv vil passe til å levere for eksempel ved prisoppgang i november året etter. Foto: Eva Husaas.

HVILKEN FÔRINGS-
STRATEGI FOR 
 OKSER TIL SLAKT 
LØNNER SEG BEST?

TEMA: KJØTTPRODUKSJON
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Det er en lang reise fra kalv 
til slaktemoden okse, og 
mange forhold som virker 

inn på resultatet. Første bud for 
en vellykket framfôring er å ha en 
god plan, med en kjent start og et 
ønsket mål. Sluttresultatet påvirkes 
av alle valg fra start til mål. En god 
oversikt over egen drift og resul-
tater gir grunnlag for vurdering av 
strategien. Tidligere resultater, 
både på tilvekst og alder på 
oksene, sett sammen med kvalitet 
på grovfôret og bruk av kraftfôr, 
gir en indikasjon på hva som kan 
forventes og hva som bør endres. 
Ønsket tilvekst og vekt på leverte 
dyr vektes opp mot tilgang på ny 
kalv og grovfôr, plass i fjøset og 
prisløype. En stor del av utgiftene 
i produksjonen er innkjøp av dyr 
og fôrkostnader. 

Plan for å nå målet
Når alder og vekt på kalven er 
kjent, og vi vet ønsket vekt og 
slaktealder, kan en plan utformes 
for å nå målet. For at kalven skal 
ha mulighet for god tilvekst bør 
den være frisk fra første dag, hatt 
god tilvekst fram til levering/
avvenning, og utsatt for minst 
mulig stress i forbindelse med 
oppstart av oppfôringsperioden.

Grovfôret utgjør en stor del av 
rasjonen. Fra Grovfôr 2020 vet vi 
at både kvaliteten på fôret og 
kostnaden på produksjonen varie-
rer mye. Både mengde tilgjengelig 
grovfôr og kvaliteten på dette er 
vesentlig for bruken av kraftfôr og 
potensiell tilvekst. Ifølge artikkelen 
«Hva spiser norske husdyr 
-egentlig?» i Kjøttets tilstand 2020 
(Animalia) består rasjonen til okser 
i intensiv produksjon av 61 prosent 

grovfôr. Uten kontroll på en så 
stor del av rasjonen til oksen, blir 
det vanskelig å avgjøre hvor mye 
kraftfôr oksen bør ha for å oppnå 
ønske tilvekst. Kvaliteten på grov-
fôret har stor betydning for hva du 
får igjen av tilvekst når du justerer 
mengde kraftfôr til dyra. Et tidlig 
slått grovfôr sammen med en 
moderat mengde kraftfôr gir en 
effektiv vekst–men når kraftfôrni-
vået øker vil ikke den ekstra kiloen 
kraftfôr betale seg like godt. Jo 
bedre grovfôr oksen eter–jo 
 mindre effekt gir kraftfôret. Fôr-
prøver er et viktig hjelpemiddel for 
å vurdere både riktig type og 
mengde kraftfôr. Med kontroll på 

kvaliteten på grovfôret og riktig 
bruk av kraftfôret er muligheten 
for å treffe både på slaktevekt, 
-klasse og -alder til stede.   

Hente ut potensialet
Inntekten på oksen kommer når 
skrotten henger på kroken. Vekt, 
klasse og fett blir vurdert, og 
betalingen avhenger av prisløypa. 
Klassen avhenger av genetikk og 
dyrets potensial, men også den 
muligheten dyret har fått i fjøset 
for å utnytte dette potensialet. 
Fôringa utgjør en del av dette, 
men også andre miljøfaktorer 
 spiller inn. Sterk konkurranse i 
bingen, for lite tilgang på vann og 
redusert mulighet for å hvile 
(legge seg ned) kan redusere 
oksens tilvekst. Et kritisk blikk på 
eget fjøs og rutiner i fjøset kan 
avdekke grep som øker produk-
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Figur 1 Beregning av økt tilvekst ved ulike grovfôrkvaliteter (0,82, 0,86 
og 0,91 fôrenheter). En kg kraftfôr gir størst effekt i tilvekst ved seint 
slått grovfôr. Effekten reduseres etter hvert som mengde kraftfôr øker. 
Beregninger fra Formel OkseVekst.

Figur 2. Fordeling av klasse for NRF okser slaktet pr. uke 33 (Animalia)

      Jo bedre grovfôr oksen eter  
– jo mindre effekt gir kraftfôret
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sjonen. Et eksempel kan være 
grovfôropptak. Når en fôrplan 
utarbeides av en rådgiver går vi 
alltid ut fra fri tilgang på grovfôr 
slik at dyret tar opp det grovfôret 
oksen har kapasitet for. Reelt kan 
opptaket hindres av flere faktorer, 
som eksempel for mange dyr i 
forhold til eteplasser, utforming av 
etefront, fôringsrutiner eller ned-
satt kvalitet på fôret. Dette vil gi 
en lavere tilvekst enn beregnet og 
påvirke slaktevekt eller alder. Ved 
oppfølging av tilveksten under-
veis, gjerne ved veiing hver 2. eller 
3. måned, kan planen kontrolleres 
og justeres. 

Målet om O+ i klasse
Med innføring av kvalitetstilskudd 
på kr 7,50 i klasse O+ og kr 2,50 i 
klasse O så er det klart at klasse 
på okseslaktet har stor betydning. 
En NRF-okse må ha både gene-
tikk, god tilvekst og god nok 
slakte vekt for å oppnå dette. For 
noen okser er det vanskelig å 
oppnå de bedre klassene i det 
hele tatt fordi de rett og slett ikke 
har genetisk potensial for det, 
mens for andre som har hatt en 
god start og god tilvekst er det 
fullt mulig å få til. For ett okseslakt 
på 300 kg vil det utgjøre kr 2 250 
om oksen kommer i O- eller O+. 
Tilsvarende vil en økning ifra fett-
gruppe 2+ til 3 utgjøre kr 2,50 pr. 
kilo eller 750 pr. okseslakt. Med 
andre ord så man tåle noe fett-
trekk på en del av okseslaktene 

hvis det fører til at oksen kommer 
i klasse O+ i stedet for O-. Pr. uke 
33 er 41 prosent av NRF-oksene 
klassifisert i klasse O+ og 47 i 
klasse O, noe som betyr at nær-
mere 90 prosent av NRF-oksene 
oppnår kvalitetstilskudd. 

Prisløype gjennom året
Prisen på slakt varierer også en 
del igjennom året med høyest pris 
i perioden mai–juni og lavest pris i 
oktober. Er kalven født på ett tids-
punkt som passer med levering 
på høyeste pris bør en ha som 
mål å prøve å få oksen slakte-
moden til leveranse da, for 
eksempel vil kalving i januar til 
mars passe godt med å levere 

okseslakt i mai/juni året etter, 
mens en sommerfødt kalv vil 
passe til å levere for eksempel 
ved prisoppgang i november. Ikke 
alle okser passer det å levere til 
høyeste pris, men tenk iallfall 
igjennom hvilken binge/gruppe 
som kan passe til det og fôr 
 deretter. 

Disponer plassen i fjøset 
best mulig
Tilgang på kalv og plass i fjøset er 
avgjørende i forhold til intensiv 
eller ekstensiv fôring, og dermed 
slaktealder og vekt. Er det god til-
gang på innkjøpt kalv fylles fjøset 
opp etter hvert som oksene 
 slaktes, og kilo kjøtt produsert pr. 

Tabell. Økonomisk forskjell på levering av okse på 210 og 310 kg 
slaktevekt (sone 2).

Pr. dyr 210 kg Pr. dyr 310 kg

Slakteoppgjør (kroner) 11 955 19 936

Kalvepris (kroner) 5 870 5 870

Kraftfôr (kroner) 1 912 2 682

Grovfôr (kroner) 1 826 4 845

Slakt- fôr og kalv (kroner) 2 347 6 539

Gevinst (kroner) 4 192

Pr. måned ekstra fôring (6 måneder) 700

Grunnlag for vurdering 
av strategi
– Fôrprøver av grovfôret
– Slakteresultater
– Vekt og alder ved innsett
– Prisløype fra slakteriet
– Tilgang på kalv
– Plass og logistikk i fjøset
– Pris og effekt på fôr

Oppnådd klasse har stort betydning for det økonomiske resultatet. For ett 
okseslakt på 300 kg vil det utgjøre kr 2 250 om oksen kommer i O- eller O+. 
Foto: Rasmus Lang-Ree

TEMA: KJØTTPRODUKSJON
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plass i fjøset øker ved intensiv fôr-
ing. Blir plassen derimot stående 
tom kan en vurdere å fôre oksene 
fram til høyere slaktevekter med 
noe lavere intensitet. 
 
Hvis plassen er en begrensning 
og du ser at du ikke har mulighet 
til å fôre fram egne oksene til 
 slaktemodne alder bør du selge 
kalven som fôringskalv ved 3–4 
måneders alder. God planlegging 
og oversikt over ungdyra er viktig 
for å utnytte potensialet til å pro-
dusere kjøtt på ungdyret. Tabellen 
viser ett eksempel på en okse i 
sone 2, levert på 210 kg slakte-
vekt eller 310 kg slaktevekt, det 
viser at det er god økonomi å fôre 
fram oksen slaktemoden. 

Plass og miljø i fjøset
Med god oversikt over dyr, tilgang 
på fôr og prisløype er det gode 
muligheter for å legge en plan for å 
maksimere økonomien i fjøset. 
Likevel må rammene rundt oksen 
være på plass. Selv om genetikk og 
fôring er planlagt og teoretisk vil gi 
gode resultater kan forhold i fjøset 
bremse tilveksten til dyra. Det er 
viktig med god vannfor syning, ete- 
og hvileplass for dyra og mulighet 
for ro. Høgt smittepress og feil fôr-

ing kan gi reduserte tilvekster. Med 
kontinuerlig oppfølging og vurde-
ring av til vekster og helse på dyra 
har du mulighet til å justere planen 
underveis. Resultatet blir aldri bedre 
enn det svakeste ledd–med åpne 
øyne på egen drift og vilje til end-
ring kan resultatet forbedres ytter-
ligere. Med så mange variabler som 
virker inn på resultatet kan det være 
nyttig å ta en diskusjon med din 
rådgiver og finne den beste løsnin-
gen for din gård.

      tåle noe fettrekk på en del av 
 okseslaktene hvis det fører til at oksen 
kommer i klasse O+ i stedet for O-

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

Vi leverer skreddersydd storfeinnredning til 
både nytt og eksisterende fjøs fra  

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

ENERETT
FOR 

NORGE

Smått til nytte

JURBETENNELSE PÅVIRKER OGSÅ NABOKJERTELEN
Forskere ved University of Wisconsin i USA har vist at kuas melkekjertler ikke er så isolert fra hverandre som en har trodd. En 
sammenligning av 59 kyr med jurbetennelse og 59 kyr uten viste at melk fra nabokjertler til kjertel med betennelse hadde 
høyere celletall. Sannsynligheten for et celletallover 150 000 var nesten fire ganger så høy fra nabokjertler som fra kjertler hos 
kyr uten jurbetennelse. Forklaringen er at betennelse i en kjertel vil påvirke den generelle immunstatusen i juret.

Bovi august 2021
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I denne artikkelen syner vi nokre 
døme på korleis endringar i krav 
til avkasting og arbeidsvederlag 

kan slå ut på lønsemda i utbyg-
gingsprosjekt. Grunnlagsmaterialet 
er eit utval av driftsplanar frå bruk i 
Vestland som fekk finansiering i 
Innovasjon Noreg frå 2016 til 2019. 
Planane er utarbeidde av rekne-
skapslag og Tine. Vi hadde tilgang 

til 10 driftsplanar med 20–24 kyr 
og 13 planar med 30–34 kyr. 

Netto noverdi
For å studere lønsemda nyttar vi 
netto noverdi av investeringa i nytt 
fjøs. Vi reknar ut netto noverdi slik: 
Sum alle framtidige resultat før 
avskrivingar over levetida til inves-
teringa, i vårt tilfelle 30 år

-  Sum rentekrav og arbeidsveder-
lag over dei 30 åra

-  Nettoinvestering, dvs. totalin-
vestering med frådrag av inves-
teringstilskot

= Netto noverdi 

Netto noverdi fortel oss kor mykje 
formuen vår aukar, målt i dag, ved 
å gjennomføre investeringa. Om 
netto noverdi er positiv er investe-
ringa lønsam, og om den er nega-
tiv er investeringa ikkje lønsam. 
Levetida for eit fjøs har vi sett til 
30 år, som ein vegd sum av leve-
tida for teknisk utstyr i bygningen, 

RISIKO OG LØNSEMD 
VED BRUKSUTBYGGING
Berre små endringar i føresetnadene i driftsplanen har stor  
innverknad på lønsemda ved bruksutbygging.

Gode produksjonsresultat og kontroll med kostnadene er heilt avgjerande for lønsemda i utbyggingsprosjekt. Foto: jumpstory

      Netto noverdi fortel oss kor mykje 
 formuen vår aukar, målt i dag, ved å 
gjennomføre investeringa
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15 år, og levetida for sjølve byg-
ningskroppen, 40 år. Levetida er 
mellom anna avhengig av val av 
teknologi og vedlikehald. I alter-
nativa nyttar vi gjeldande satsar 
for investeringstilskot frå Innova-
sjon Noreg. 

Krav til avkasting og 
arbeidsvederlag
Vi reknar eit vegd avkastingskrav 
eller rentekrav for eigenkapital og 
lånt kapital. Kravet til avkasting 
aukar gjerne med risikoen i pro-
sjektet, det vil seie forventa inn-
tekts- og kostnadsutvikling i land-
bruket, og den samla gjelda 
investeringa medfører. I drifts-
planane er alle tal i faste prisar, og 
vi nyttar difor ei realrente i døma 
våre. Realrente svarar  om lag til 
nominell rente, til dømes innskots- 
renta, minus prisstiging. Det vil 
seie at ei realrente på to prosent 
tilsvarar ei innskotsrente på fire 
prosent dersom prisstiginga er to 
prosent. Kor høg rente ein reknar, 
det vil seie kor stort krav ein stiller 
til avkasting av investeringa, vari-
erer mellom ulike næringar, mel-
lom anna ut frå kor høg risikoen er. 

Medan kravet til realrente i andre 
næringar gjerne varierer mellom  
5 og 11 prosent, er rentekravet i 
landbruket oftast lågare. Såleis 
rekna NIBIO med eit rentekrav på 
to prosent i driftsgranskingane i 
2019. I driftsgranskingane skal 
rentekravet ligge mellom nivået på 
langsiktige lån og langsiktige 
bankinnskot for å spegle av for-
delinga mellom lånt og eigen 
kapital. I døma våre nyttar vi to 
ulike rentesatsar, to og fire pro-
sent, og syner korleis det slår ut 
på netto noverdi. Arbeidsveder-
laget byggjer på tal frå driftsgran-
skingane i 2019 og utgjer kr 374 
000 pr. år på det minste bruket og 
kr 449 000 på det største. Vi 
 nyttar to ulike arbeidsvederlag, 

vederlaget i 2019, og effekten av 
å auke det med 10 prosent. 

Risiko
I driftsplanane er dekningsbidra-
get vanlegvis eit fast årleg beløp 
over heile planperioden, etter ein 
innkøyringsperiode på to til tre år. 
I praksis varierer derimot deknings-
bidraget frå år til år på det enkelte 
bruk og mellom bruk innan same 
storleiksgruppe. Denne variasjo-
nen utgjer ein risiko som påverkar 
lønsemda, og for å studere effek-
ten let vi dekningsbidraget variere 
innanfor eit intervall. For å rekne 
ut variasjonen i dekningsbidrag 
nyttar vi tal frå bruk i drifts-
granskingane med om lag same 
 storleik.

Mest sannsynleg ulønsam 
utbygging
I figur 1a ser vi at mesteparten av 
den raude kurven ligg på den 
negative sida av den vassrette 
aksen. Såleis er det om lag 0,73 
eller 73 prosent sannsyn for at ei 
utbygging til 20–24 kyr gjev nega-
tiv netto noverdi (punktet der den 
raude kurven skjer den loddrette 
aksen), sjølv med eit rentekrav på 
to prosent. Ei utbygging til 20–24 
kyr er såleis mest sannsynleg 
ulønsam, gitt dei føresetnadene 
om levetid og avkastning vi legg 
til grunn. Med eit rentekrav på fire 
prosent (svart kurve) er netto 
noverdi negativ uansett kor mykje 
dekningsbidraget varierer. Ut -
bygginga er ikkje lønsam. I figur 
1b ser vi at jamført med den blå 
kurven er netto noverdi ved 10 
prosent auka arbeidsvederlag  
negativ nesten uansett nivå på 
dekningsbidraget (grøn kurve). 
Utbygginga er ikkje lønsam. 

Dobla rentekrav gjev 
negativ netto noverdi
I figur 2a ser vi at med to prosent 
rentekrav (raud kurve) er utbyg-

ginga lønsam nesten uansett nivå 
på dekningsbidraget. Utbygging 
til 30–34 kyr er såleis vesentleg 
meir lønsamt enn å byggje til 
20–24 kyr i vårt døme. Med dobla 
rentekrav (svart kurve) er netto 
noverdi nesten alltid negativ, 
utbygginga er ulønsam. I figur 2b 
ser vi at ti prosent auka arbeids-
vederlag (grøn kurve) gjer at sann-
synet for å få positiv netto noverdi 
vert mellom førti og femti prosent, 
ein vesentleg reduksjon i løn-
semda jamført med den blå 
 kurven. På dette bruket tilsvarar  ti 
prosent auka arbeidsvederlag at 
ein må auke resultatet før avskri-
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Figur 1b. Netto noverdi ved utbygging til 20–24 kyr 
med ti prosent auka vederlag til arbeid (grøn kurve) 
og uendra vederlag til arbeid (blå kurve). 
Rentekravet er to prosent. 

Figur 1a. Netto noverdi ved utbygging til 20–24 kyr 
med fire prosent rentekrav (svart kurve), og to 
prosent rentekrav (raud kurve). Netto noverdi i 
tusen kroner langs den vassrette aksen, og 
sannsyn langs den loddrette. 
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vingar med om lag fem prosent 
for å oppnå same lønsemd.

Må ha gode produksjons-
resultat
Av resultata går det fram at løn-
semda ved å byggje nytt fjøs er 
sensitiv for relativt små endringar i 
krav til avkasting og arbeidsveder-
lag. Resultata våre er i samsvar 
med det driftsplanleggjarane våre 
opplever i praksis. I materialet vårt 
er planane henta frå tidsrommet 
2014 til 2019. Vi har såleis ikkje fått 
med effekten av den sterke kost-
nadsauken for maskiner og 
 byggjearbeid dei siste åra. 

Gode produksjonsresultat og 
 kontroll med kostnadene er heilt 
avgjerande for lønsemda. Særleg 
viktig er det å ha kontroll på 
investeringskostnadene inkludert 
maskiner og buskap, og komme 
raskt opp i planlagt produksjons-
volum. Til dømes ser vi at dersom 
fjøset vert dyrare enn planlagt, tek 
det gjerne lenger tid å auke 
buskapen. Dermed vert inntek-
tene flytta lenger fram i tid, og 
lønsemda vert dårlegare. Då kan 
det vere nødvendig å korrigere 
produksjonsplanen og driftspla-
nen, og følgje nøye med på øko-
nomien i høve til planen.

Avgjerande å ha eit 
likviditetsbudsjett
Sjølv om ei investering gjev posi-
tiv netto noverdi er det likevel 
ikkje sikkert at ein har pengar til å 
gjennomføre den. Difor er det 
avgjerande å ha eit likviditetsbud-
sjett, som syner alle årlege inn- og 
utbetalingar. I døma våre er leve-
tida sett til 30 år, medan banken 
gjerne innvilgar lån med inntil 20 
år avdragstid. Lånt kapital får der-
med avkasting først, medan 
avkastinga på eigenkapitalen blir 
skuva fram i tid. Avkastinga på 
eigenkapitalen blir ofte reinvestert 
i framtidige prosjekt.
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Figur 2b. Netto noverdi ved utbygging til 30–34 kyr 
med ti prosent auka arbeidsvederlag (grøn kurve) 
og ved uendra vederlag til arbeid (blå kurve). 
Rentekravet er to prosent. 

Figur 2a. Netto noverdi ved utbygging til 30–34 kyr 
med fire prosent rentekrav (svart kurve), og med to 
prosent rentekrav (raud kurve). Netto noverdi i 
tusen kroner langs den vassrette aksen, og 
sannsyn langs den loddrette. 

Lønsemda ved å byggje nytt fjøs er sensitiv for relativt små endringar i krav til 
avkasting og arbeidsvederlag. Foto: Geno

ØKONOMI



Med gjødslingsplan fra NLR får du gode råd på veien. Vi ser helheten 
i dine skifter og gir rådene du trenger for økt avling, god kvalitet 

og bedre lønnsomhet. Vi tilbyr jordprøvetaking, som gir innsikt og 
merverdi til gjødslingsplanen. Vi kan husdyrgjødsel og mineralgjødsel, 
har den faglige kunnskapen og den lokale kjennskapen som gjør din 

gjødslingsplan til et agronomisk fortrinn.  

En god gjødslingsplan 
krever kloke hoder 

- Optimal gjødsling
- God jordhelse
- Økte avlinger 

- Høy kvalitet på avling
- Godt for miljøet
- Økt lønnsomhet 

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

nlr.no/vare-tjenester/jordprover-og-gjodslingsplan
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Lars Erik Ruud
Førsteamanuensis 

Høgskolen i Innlandet/
Prosjektleder 

Innlandsfjøset
lars.ruud@inn.no

BYGG

Mye av grunnen til at bygg-
prosjekter blir for dyre 
 ligger ikke bare i kost-

nadsnivået, men skyldes dårlig for-
arbeid og en manglende helhetlig 
og langsiktig plan for de bygnings-
messige rammene rundt mjølke-
produksjonen. Vi har det ofte 
svært travelt med å få på plass alt 
av moderne teknikk, og en kan 
undres om det rett og slett er mor-
sommere å planlegge luftslott enn 
å planlegge lønnsomme løsninger?

Fire faktorer for lønnsomt 
bygg
For å bygge lønnsomt er det fire 
faktorer en kan spille på; inntekter, 
utgifter, rente og tidsfaktor. Den 
siste utnyttes ofte svært dårlig i 
forbindelse med bygging, men om 
en klarer å utsette deler av inves-
teringen noen år kan det ha stor 
betydning for lønnsomheten i 
 prosjektet. Forutsetningen er at en 
likevel klarer å fremskynde det 
som gir inntekter.

Ha en gjennomtenkt 
langtidsplan
Før en begynner å planlegge 
sjølve fjøsbygget, anbefales det å 
ha en gjennomtenkt langtidsplan 
med avklart bevissthet om hva 
skal du tjene pengene dine på, 
samt at en har brukt god tid på å 
gjøre seg kjent med ressursene 
på gården – inklusive det økono-
miske handlingsrommet. Når 
disse forutsetningene er på plass, 
bør det også legges en plan for 

I altfor mange byggesaker brukes det mye penger på å planlegge et 
bygg som aldri blir bygd – fordi det viste seg å bli for dyrt.

PLANLEGGER DU 
ET LUFTSLOTT?
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hvordan byggesaken skal gjennom-
føres. Dette gjelder forhold som 
entrepriseform, byggeledelse, 
egeninnsats, mva-opplegg, 
 byggematerialer og så videre, 
samt at det er viktig å legge en 
plan for fôr- og dyregrunnlaget, 
andre maskininnkjøp med mer. 
Før en begynner å planlegge 
 bygningene, kan det også være 
lurt å tenke gjennom om byggesa-
ken kan deles opp i flere etapper 
– og hva skal da i så fall høre til i 
trinn 1, trinn 2 og senere trinn? 
Her ligger den største muligheten 
for å få ned gjeldsbelastningen.

Løse opp i «tvangstanker»
For å kunne lage en lønnsom 
langtidsplan, må en løse opp i 
«tvangstanker» og «ultimatum» 
som for eksempel at om det ikke 
blir robot, så blir det ikke noe av 

prosjektet. Ei liste med vanlige 
ultimatumer er: mjølkerobot, alle 
dyra under samme tak, skal 
kunne fôre med traktor dersom 
stopp (= bredt fôrbrett), romslig 
biromsdel og fôrsentral, fullfôr og 
gjødselrobot. Problemet med slike 
«krav», er at denne lista minimum 
koster 5–6 millioner kroner – og så 
kommer båsplasser og gjødsel-
lagring i tillegg. En vanlig påstand 
er også at «du får mer for pen-
gene når du bygger stort og tar 
med alt når du først er i gang». 
Problemet med denne måten å 
tenke på er at du utløser en start-
kostnad på 10–12 millioner kroner 
– som er for mye for de fleste små- 
og mellomstore mjølke produsenter. 

Fokusere på verdiskaping 
Løsningen ligger i å snu fokuset 
bort ifra «få teknikken på plass fra 

dag en» til heller å få på plass 
mest mulig verdiskaping for de 
pengene som investeres. Det kan 
være nyttig å huske på at effekti-
vitet er definert som verdiskaping 
delt på ressursbruk. Fokuset er da 
i mye større grad på å få på plass 
en planløsning jeg kan ha nytte av 
i lang tid framover fra start – og så 
får en heller oppgradere de tekniske 
løsningene som bygget fylles med 
over tid. Forskjellen ligger i at vi 
går fra å tenke «få teknikken på 
plass nå» til «få på plass en 
 planløsning som fremskynder 
 inntekter og utsetter kostnader» 

En utbygging kan deles opp i flere 
trinn, for eksempel mjølkekudelen 
av fjøset i trinn 1, og sinku- eller 
ungdyrdelen i neste omgang. En 
slik måte å bygge på, blir ikke 
nødvendigvis billigere totalt sett, 

Trinn 1: Kompakt nybygg til mjølkekua med brukt mjølkerobot og 
enkel fôringsmekanisering (hjulgrabb eller enkel river). Sinku på bås 
(tillatt til 2034) og ungdyr i eksisterende bygg.

Trinn 2: Modernisering av mekaniseringen over tid og etter behov. 
For eksempel ny mjølkerobot etter 5–8 år.

Trinn 3: Når restverdien av det opprinnelige bygget er tatt ut, eller 
en også må få sinkua over på løsdrift (fra 2034), bygges det til et 
nytt tilbygg til sinku og ungdyr, og det opprinnelige bygget rives.

Eksisterende bygg  
til sinku og ungdyr

Nybygg til mjølkeku

Mjølkeku
Nytt til sinku  
og ungdyr

Figur. Eksempel 1 på en trinnvis utbygging som kan gjennomføres som 
et alternativ til et nybygg til 10–12 millioner kroner.

Ikke unngå å tenke muligheter for at 
byggeprosjektet kan deles opp i flere 
etapper. Her fra et prosjekt med tilbygg 
til eksisterende fjøs. Foto: Felleskjøpet
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men hvert enkelt trinn får en så 
uendelig mye lavere kostnad, 
samt at kostnader effektivt ut set-
tes i tid. 

Det kan virke litt kjedelig å måtte 
gjennom en byggeprosess hvert 
5., 10. eller 15. år, men til sam-
menligning vil bygg der alt bygges 
nytt i dag, også slites. Fôrings-, 
gjødsel- og mjølkemekanisering, 
samt spaltegulv har alle en typisk 
levetid på 15–20 år.

Eksempel 2 på trinnvis 
bygging
Et annet eksempel er: 
Trinn 1: Bygg en hall med opp-
stalling på talle og enkel (brukt?) 
mekanisering. 

Trinn 2: Oppgradering av 
 mekaniseringen over tid. 
Trinn 3: Liggebåser og gjødsel-
system. 

Det siste betinger at bygningen 
allerede fra starten av har fasong 
tilpasset liggebåser. Begge løsnin-
gene vist over fordeler kostna-
dene over tid, og låser deg mindre 
fast i en gjelds- og pengegalopp 
det tar lang tid å komme ut av. Du 
beholder rett og slett din økono-
miske handlefrihet på en helt 
annen måte når «startklossen» 
bare koster det halve av et kom-
plett nybygg.

Velg standardiserte løsninger
En langsiktig plan for bygnings-
massen som inngår i produk-
sjonsapparatet på gården kan 
planlegges og inndeles på mange 
måter, men jo mer marginalt 
 prosjektet er, jo bedre bør lang-
tidsplanen være. En god plan skal 
være tilpasset forholdene på din 

gård, og kan inneholde mange 
spesielle forhold og forutsetnin-
ger. Husk likevel at spesielle behov 
nesten alltid kan løses med stan-
dardiserte løsninger. Spesialleve-
ranser koster normalt 30–50 pro-
sent mer enn standard, og bør unn-
gås av hensyn til lønnsomheten. 

Tenk på muligheter for 
trinnvis bygging
Dersom en går rett i gang med 
fjøsplanlegging uten å tenke 
mulighetene for å dele opp 
 bygning og byggesak i flere trinn 
over tid, går en glipp av det 
enormt store potensialet som 
 ligger her. Konsekvensen er at det 
gang på gang planlegges luftslott 
som viser seg å bli for dyre–og da 
hjelper det ikke at du ble tilbudt 
kvantumsrabatt på Rolls-Royce- 
løsninger. Når mange nok hopper 
bukk over dette viktige planleg-
gingstrikset vil også pessimismen 
grunnet kostbare løsninger 
 dessverre bre seg.

SJEKKLISTE 
•  Hvordan og på hva skal jeg tjene penger–på lang sikt? 
•  Hva slags forutsetninger har jeg på min gård (menneskelig, bygg, 

utstyr, økonomi…)?
• Hvordan får jeg mest mulig verdiskaping for de pengene som 
investeres? 

• Skal “alt” bygges nå, eller kan byggesaken deles inn i etapper? 
•  I så fall, hva skal gjøres i hvert trinn? 

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.

Smått til nytte

GENETISK FRAMGANG REDUSERER 
KLIMAAVTRYKKET
Et canadisk forskningsprosjekt har beregnet at den genetiske 
framgangen hos melkekyr vil bety en årlig reduksjon i CO2-belastning 
på 1 prosent. Det er spesielt økt produksjon og fôreffektivitet som har 
betydning for klimabelastningen fra melkeproduksjon. Genetisk 
framgang som gir mer holdbare kyr, bedre fruktbarhet, lavere 
dødelighet og bedre helse gir positive bidrag i klimaregnskapet.

Kvæg 7/2021



Renovere gammelt løsdriftsfjøs?
KONTAKT OSS!

Lang erfaring  –  Solid utstyr
Vi forhandler også klauvbokser

Tlf.: 69 12 68 00
www.bbagro.no

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

•  Installasjon av solcelleanlegg 
•  Norske solcellepanel fra REC
•  Spesialist på gårdsbruk
• Løsninger for ståltak og membran
• Erfaring siden 2014

• Svært gode garantier
• Alle tidligere kunder er referanser
• Støtte fra Innovasjon Norge
•
•

Vi er et ideelt elektroforetak - 0 utbytte
Priser og referanser på www.norsksol.no.● Solcelleanlegg med markedets beste garanti

● Alle tidligere kunder er referanser
● Installert av ideelt elektroforetak

NORGE

Importør:
HARGASSNER NORGE 
Kvamsveien 6
7336 MELDAL

A ++

hargassner.no

• OPP TIL 95% VIRKNINGSGRAD
• ENERGIBESPARENDE ECO-drift
• MEGET KOSTNADSEFFEKTIV
• PATENTERT CELLESLUSE
• PATENTERT ROTORRIST
• INTELIGENT TENNINGSSSTEM
• TEKNOLOGI I VERDENSKLASSE
• FULL EFFEKTKONTROLL

Levering og Prosjektering av 
Flis-, Pellets- Vedfyringsanlegg

• Fliskjere
• Vedkjeler
• Pelletskjeler



Kontakt våre spesialister på håndtering av flytende husdyrgjødsel:

Nord Norge:   Leif Kåre Halvorsen 907 73 973  
Midt-Norge:   Kenneth Skjerve  957 57 876
Øst-Norge:   Nils Gillerhaugen 905 61 477
Øst-Norge:  Øyvind Brandsrud 918 35 088
Vest-Norge:  Geir Hauso  459 69 525     51 71 20 20 - www.agromiljo.no

Lagring
- Fra 107 til 1500m3
- Kan leveres med røring
- Flytedekke for å unngå regnvann
- Kan monteres selv
- Godkjent for leasing

Pumping og røring
- Opptil 350 m3/t
- Transporter gjødsla opptil flere kilometer
- Rør opp lageret med pumpa
- Rør samtidig som du sprer gjødsel
- Bruk pumpa til lessing

Spredning og vedlikeholdsåing
- Økt utnyttelse av nitrogen
- Redusert jordpakking
- Økt avling
- Redusert arbeid
- Redusert drivstoff
- Integrert vedlikeholdsåing
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REPORTASJE

Rasmus Lang-Ree
rlr@geno.no

Tekst og foto

Svein Helge Høyvik har en plan han følger og er bevisst på å dyrke 
grovfôr som er tilpasset behovet til de ulike dyregruppene. 

SYSTEMATIKK GIR 
RESULTATER I GROV - 
FÔRDYRKINGA

Falkeid gård i Tysvær kommune i Rogaland
• Anne Blikshavn Høyvik og Svein Helge Høyvik
• Kristine (27), Ingrid (24) og Gbassey (159)
• Kjell (far til Svein Helge) aktivt med i drifta 
• 550 dekar dyrket pluss 230 dekar innmarksbeiter
• Kvote i år på 568 000 liter 
• Avdrått på ca. 10 000 kg EKM
• Ca. 55 kyr som melker
• Oksekalvene selges

I bakgrunnen for beitet 3. slått. Legg merke til at graset er slått og presset rundt ytterkantene slik at det ikke blir 
kjøring i graset når resten skal presses.

Kontakt våre spesialister på håndtering av flytende husdyrgjødsel:

Nord Norge:   Leif Kåre Halvorsen 907 73 973  
Midt-Norge:   Kenneth Skjerve  957 57 876
Øst-Norge:   Nils Gillerhaugen 905 61 477
Øst-Norge:  Øyvind Brandsrud 918 35 088
Vest-Norge:  Geir Hauso  459 69 525     51 71 20 20 - www.agromiljo.no

Lagring
- Fra 107 til 1500m3
- Kan leveres med røring
- Flytedekke for å unngå regnvann
- Kan monteres selv
- Godkjent for leasing

Pumping og røring
- Opptil 350 m3/t
- Transporter gjødsla opptil flere kilometer
- Rør opp lageret med pumpa
- Rør samtidig som du sprer gjødsel
- Bruk pumpa til lessing

Spredning og vedlikeholdsåing
- Økt utnyttelse av nitrogen
- Redusert jordpakking
- Økt avling
- Redusert arbeid
- Redusert drivstoff
- Integrert vedlikeholdsåing
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REPORTASJE

Anne Blikshavn Høyvik og 
Svein Helge Høyvik driver 
melkeproduksjon i Tysvær 

med Kårstø-anlegget i nabolaget 
og avkjøring til vindkraftpark over 
egen grunn. Fôrdyrkingen står 
sentralt i drifta på gården. Til tross 
for et klima der tidsvinduene for 
høsting kan bli smale høstes det 
mye gras av god kvalitet hvert år. 
Det er systematikk og ikke tilfeldig-
heter i fôrdyrking, høsting og bruk 
av grovfôret og det gir resultater.

Har en grunnplan
 Grunnplanen til Svein Helge er 
førsteslått siste uka i mai, andre-
slått 15. juli og tredjeslått 10. 
 september, men tidspunktene 
 justeres etter været. Fra slutten av 

mai er alt gjort klar til slått og 
slått en tas heller noen dager for 
tidlig enn for sent. Han forteller at 
han i år har vært pilotbruk i grov-
fôr prosjektet til Tine. Regelmessig 
måling av grashøgden har virkelig 
vist hvor mye graset utvikler seg 
fra dag til dag når det er varmt 
vær og nok fuktighet. Som en del 
av prosjektet har brukerne lagd 
bestilling basert på hva de ulike 
dyregruppene trenger av fôr, og 
dette synes Svein Helge har vært 
nyttig og bevisstgjørende. For 
bonden på Falkeeid er høstetids-
punktet en svært kritisk faktor. Rådet 
er klart: Har du nok areal er det 
bedre å høste for tidlig enn for sent.
- Selv om du har en grunnplan er 
det været som må bestemme 
tidspunktet, understreker Svein 
Helge. – Og da må en være klar! 
Slåmaskin og presse må være 
sett over og klargjort og konser-
veringsmiddel kjøpt inn. 

I 2019 ble avlingen beregnet til 
910 FEm pr. dekar (Grovfôr 2020). 

Husdyrgjødsla må tidlig ut
Med tre slåtter på størstedelen av 
arealet må husdyrgjødsla ut så fort 

som mulig om våren og  vanligvis 
vil det bli siste halvdelen av mars. 
Gjødsla spres med ni-kubikks 
vogn med nedfeller, og for å få til-
skuddet må gjødselkjøringen være 
ferdig før 10. august. Det kjøres på 
5 kubikk pr. dekar på våren og 5 
kubikk etter førsteslåtten – og så 
tett opp til slåtten som mulig. To til 
tre kubikk spres etter andreslåtten 
på det som skal slås tre ganger. 
Svein Helge kommentarer at han 
nå kjører på forholdsvis mer tidlig 
på våren og mindre etter første-
slåtten og at han har merket posi-
tiv effekt av det på avlinga. Mine-
ralgjødsel  kjøres på fem uker før 
slått. 40 kg fullgjødsel på våren og 
27 kg 27-0-0 med svovel etter 1. 
slått og 15 kg etter 2. slått. 

Kunne han klart seg uten full-
gjødsla? Svein Helge sier han har 
 fundert på det, men konkludert med 
at den nok er nødvendig, selv om 
det også er litt for sikkerhets skyld.

Enten leie eller eie
Framfor samarbeid om utstyr 
foretrekker Svein Helge enten å 
eie eller leie. I siloslåtten slås 
 graset med eget utstyr. Faren 

Gulvet ved melkeroboten er senket og det gir en mye mer 
bekvem arbeidsposisjon.

Svein Helge Høvik er opptatt av at kyrne skal ete mye grovfôr og da må kvaliteten være god. Selv om han jobber systematisk 
med grovfôrdyrkinga, er rådet hans å ikke bli for opptatt av prikken over i-en. De siste prosentene opp mot det perfekte er for 
kostbare å jakte på!
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 kjører ei gammel presse, mens 
det leies inn ei ny. I tillegg leies 
pløying og kalkkjøring. Vær-vindu-
ene kan være så smale at det er 
viktig å ha stor pressekapasitet. 
Svein Helge forteller at han har 
hatt  diskusjoner med rådgiver 
som har argumentert for brei-
spredning og raking, men han 
synes det tar for lang tid. Han 
synes han får bra nok fôr med å 
slå på formiddagen og presse på 
neste ettermiddag. Han er også 
redd spredning og raking kan gi 
sporeproblemer. Kyrne eter mer 
når det er litt fuktighet i fôret. 
Svein Helge synes en tørrstoff-
prosent på 28 er ideelt. Et grov-
fôropptak på 87 MJ (12,2 FEm) 
 forteller at det ikke er noe problem 
med smakeligheten på fôret. 
Kraftfôrandelen ligger på 27 kg pr. 
100 kg EKM med en avdrått på 
ca. 10 000 kg EKM. Svein Helge 
synes han får bra resultat med 
måten han gjør det på, og som 
han sier er det «ikke verdt å gjøre 
så mye ekstra når ting fungerer».

Stubber høyt
For å forebygge sporeproblemer 
stubbes det høyt (10 cm). Kofasil 
konserveringsmiddel blir brukt på 
alt som høstes. Svein Helge sier 
han vet maursyre er best, men for 
en med mekanikerbakgrunn og 
som liker å skru vet han hvor mye 
syra sliter på utstyret.
- Dessuten er det ikke kjekt å skru 
i en damp av syre. 

Svein Helge har noen kjepphester 
når det gjelder grashøsting: Rund-
ballene skal kjøres til lager innen 1 
døgn for å unngå skader i plasten 
og luftinnslipp. Alle rundballene 
lagres på fast underlag (grus). 
Såframt han har tid slår han fem-
seks ganger rundt skiftet først 
som presses og ballene fjernes. 
Da får han fine vendeteiger å snu 
på uten å måtte kjøre i fôret.

Fôrbrett langs yttervegg med regulerbar åpning helt ned. Fordel at fôret ikke er for 
tørt for da kan det blåse inn i fjøset. Bredden er så det er mulig å komme inn med 
en liten traktor om bandanlegget skulle stoppe.

TINE-RÅD GIVEREN  KOMMENTERER
Haakon Nordtveit Halvorsen er 
fôringsrådgiver hos Svein Helge. 
Haakon trekker fram at Svein 
Helge har en plan både for gjød-
selspredning og høsting og er på 
hugget når det gjelder  slåttetids - 
punkt og alle andre gjøremål i 
drifta. Denne  planen har i år kom-
met ned på papiret med Grovfôr-
bestilling fra fjøset gjennom pro-
duksjonsprognose. At Svein Helge 
er flink til å fornye enga er også en 
suksessfaktor. Han er dessuten 
flink til å utfordre rådgiverne, og 
ønsker selv å bli utfordret.

På spørsmål om forbedringsom-
råder nevner Tine-rådgiveren at 

Svein Helge kunne brukt både 
han og NLR mer underveis i 
sesongen. Som det framgår i 
reportasjen er de ikke helt enige 
om hvor tørt fôret bør være. 
Håkon tror en litt høyere tørr-
stoffprosent (opp mot 34-35 
prosent), hadde gitt et billigere 
grovfôr.  Raskere fortørking kan 
oppnås med bedre slåmaskin-
kapasitet, breispredning og 
pressing samme dag. Men 
 dersom været er stabilt er det 
ofte nødvendig at det  ligger slått 
over en natt og presses fra 
13-15 tida neste dag. Men i 
følge Haakon har de ikke funnet 
en god løsning for at grovfôr-

båndet skal fungere godt med 
det enda.

Haakon forteller at Svein Helge 
er flink til å sørge for at det er 
fôr på fôrbrettet hele tiden. 
Holdvurdering blir gjort av 
 Haakon hver andre måned, og 
nå med dyrking av eget sinkufôr 
er han sikker på at problemet 
tidligere med sinkyr i for godt 
hold vil forsvinne. Kvigene er 
store når de kalver inn ved 25,8 
måneder og melker veldig bra i 
1. laktasjon. Kraftfôrprosent på 
27 er bra, men Håkon mener 
det skal være mulig å få den 
enda lavere.
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Blander tre slåtter
Fjøset på Falkeid er bygd med tre 
liggebåsrekker og fôrbrett langs 
yttervegg. Utfôringen skjer med 
bandfôring som mates fra en 
rundballeriver. Baller av alle tre 
slåttene blandes for å få stabil 
kvalitet. Erfaringen er at med 
dette fôringssystemet fungerer 
det best om ballene er noenlunde 
like tørre. Blanding av våte og 
tørre baller fungerer dårlig. Blir 
fôret for tørt kan det også blåse 
inn i fjøset fra fôrbrettet.
Utfôringen skjer åtte ganger i 
døgnet. Morgen og kveld kjøres 
utfôringen i gang manuelt under 
fjøsstellet for å kunne pynte i 
båsene når kyrne er ved fôrbret-
tet. I beiteperioden kjøres det en 
gang midt på dagen. Da kyrne 
hører lyden av anlegget som star-
ter opp setter de kursen mot fjø-
set og roboten. Melkingsfrekven-
sen ligger på 2,7, og det er bare 
4–5 kyr Svein Helge må sluse 
innom roboten før de slippes ut 
om morgenen.

Bygde nytt fjøs i 2015
Antall melkeprodusenter i Tysvær 
har stupt, men Svein Helge og 
Anne gikk mot strømmen og 
bygde nytt fjøs i 2015. De bygde 
uisolert fjøs med regulerbare 
gard iner i full høye langs ytter-
veggen der fôrbrettet er og øvre 
del av langveggen med ligge-
båsrekke. Taket er isolert, og med 
isolert avlukke til melkeroboten 
der det kan settes på varme og 
varme i vannrørene er ikke vinte-
ren noe problem. Kommer det en 
kald periode kan det fryse litt på 
spaltene, men frosten varer aldri 
lenge her ute ved kysten. Svein 
Helge forteller at han sørger for at 
gjødselkanalene er relativt fulle 
når det blir kaldt for å utnytte den 
magasinerte varmen i gjødsla. 

Lagt om sinkufôringa
Sinkua har plass nederst i fjøset, 
men ved samme fôrbrettet og 
dette førte til at de ble i litt for 
godt hold selv om han prøvde å 
regulere med høy og halm.
- Jeg ga de mindre fordi fôret var 
for bra, og det er uheldig med 
tanke på vomkapasitet etter kalving. 

Svein Helge forteller at han nå lar 
noe 2. slått stå lenger før høsting 
for å få sinkufôr. I år gikk det 
nesten en måned fra andreslåtten 
startet til sinkufôret ble høstet. 
Graset som skal bli sinkufôr for-
tørkes 2–3 dager for å få lette 
 baller. Ballene trilles inn med 

 jekketralle, og da er ikke vekta 
uten betydning. Nå eter sinkyrne 
det de vil uten å legge på seg.

Frøblandinger
Spire surfôr 10 med 10 prosent 
 raigras er standardblandingen som 
brukes. Etter 3 – 4 år direktesår 
Svein Helge med 100 prosent fler-
årig raigras. Dette mener han må 
skje tidlig på våren (begynnelsen 
av mars), mens jorda er klissete og 
før graset har begynt å vokse, for å 
bli vellykket. Såingen skjer med 
Einbach såmaskin. Med dette 
opplegget gir enga god avling flere 
år til før den må snus. Årlig er det 
30–40 dekar som snus på Falkeid.
På det faste beitet på 30 dekar 
utenfor fjøset sås det hvert år 
ettårig raigras, og det slås en gang 
før kyrne slippes utpå. Kyrne kan 
gå ute til oktober hvis det ikke blir 
for bløtt. Svein Helge forteller at 
selv om det har blitt lagt på gummi-
matter i gangveien ut fra fjøset og 
kjørt på mye sand blir det for klinete 
hvis det kommer for mye nedbør. 

Bevisst på hva slags 
rådgiving som skal kjøpes
Svein Helge er veldig bevisst på 
hva slags rådgiving han vil kjøpe 
inn. Han har fastlegeavtale med 
veterinær og bruker i tillegg rådgi-
ver til avl og fôring. Fastlegeord-
ningens månedlige besøk bidrar til 
at han må å kontroll på ting. Faste 
gjøremål er avhorning, drektig-
hetsundersøkelse, sjekk av kviger/
kyr som ikke har vist brunst og sin-
tidsbehandling. 

På avlssiden er det årlig møte 
med avlsrådgiver. Overordnet er 
det melk (mengde og innhold) 
pluss jur og speneplassering som 
gjelder. Sprikende spener eller 
framspener som er for lave i for-
hold til bakspener gir problemer i 
roboten. Svein Helge ønsker litt 
mer høyde på kyrne og spesielt 

Sinkyrne beiter på utmarksbeite rundt bolighuset – her 
foran garasjen, og det gjør det enkelt å følge med på dyra.

RÅD FOR Å LYKKES MED GROVFÔRET
• Lag bestilling på hva de ulike dyregruppene trenger av fôr 
• Bestem på vinteren om du skal ha 2 eller 3 slåtter
• Viktig å få ut gjødsla tidlig
•  Legg en plan, men la været–ikke kalender – bestemme når du skal slå
•  Alt må være klappet og klart når det nærmer seg slått
• Det er bedre å slå for tidlig enn for sent
• Transporter rundballene til lager innen 1 døgn
• Lagre rundballene på fast underlag



 

" 

Lars Jacob Galåen (t.v), medeier i Galåen Samdrift  
og 10. generasjons driver av Galåvolden Gård 

Vi er fire eiere i samdrifta, og vi har flere 
heltidsansatte. Vi rullerer på arbeidet,  
og da er det enkelt for den som ikke  
har vært i fjøset på en stund å sjekke  
brunst- og helsestatus på mobilen. 

Samdriftas fokus er at alle dyra våre  
skal ha det bra. Med SenseHub har vi  
et bedre verktøy for å nå dette målet. 

Felleskjøpet Agri • Tlf.: 72 50 50 50 • www.felleskjopet.no/pluss
Felleskjøpet Rogaland Agder • Tlf.: 99 43 06 40 • www.fkra.no

Tilskuddsfôr er viktig for å forebygge de vanligste 
sjukdommene. Det gir økt tilvekst og gode resultater. 
Storfe som får mindre enn ca. 5 kg kraftfôr pr dag, 
har behov for mineral- og vitamintilskudd.

Pluss-produktene som er merket med Total-stempel inne-
holder alle viktige mineraler og vitaminer dyra trenger og 
finnes i pulver*, pellets*, mineralstein og slikkestein i bøtte.

God dekning av mineraler 
og vitaminer er ekstra viktig 
ved lave kraftfôrmengder

* Finnes i både småsekk og storsekk

Se
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46 BUSKAP 7-2021

høyde fra gulv til jur. Dette er 
hovedgrunnen til at han har brukt 
noe Holstein på NRF-kyr som er 
svake på dette. 

Vil ha stort kvigeoppdrett
Svein Helge velger bevisst å ha et 
stort kvigeoppdrett. Kvigene  holder 
til i det gamle fjøset på  gården. De 
får fôr fra tårnsilo med fylltømmer. 
Han ønsker å ha litt kviger «å gå 
på» i fall det skulle bli et spenetråkk 
eller annet problem med ei ku som 
bør utrangeres. Hvert år selger han 
noen kviger etter at de har kalvet. 
Han ønsker å se hvordan kvigene 
tegner når de har kalvet. Bare kalver 
Geno viser interesse for GS-testes. 
Med denne strategien er det heller 
ikke så aktuelt med kjønnsseparert 
sæd. På de kyrne han ikke ønsker å 
rekruttere etter brukes kjøttfesæd 
(Charlolais), og det er  planer om å 
inseminere kvigene med Aberdeen 
Angus. Inne på fjøset er det 100 
prosent semin, men kviger som 
ikke er store nok til semin før beite-
slipp og kviger som er insem inert 
uten å ha tatt seg blir sluppet med 
en NRF-okse.

På fôringsområdet er det Tineråd-
giver Håkon Nordtveit Halvorsen som 
utfordret Svein Helge (se undersak).

Balanse i tilværelsen
Anne og Svein Helge prioriterer å 
bruke litt penger på avløser fordi 
det er viktig å ta seg fri. De har flere 
avløsere å spille på slik at de ikke 
behøver å gå i fjøset mer enn ei til 
to helger i måneden. Nå har de 
Gerd som jobber helg og en kveld i 
uken, Vegard (lærling) som jobber 
helg og Sander (som jobber på båt) 
som jobber noen dager på dagtid 
når han er i land i tillegg til at sønnen 
Gbassey hjelper til i helger og uke-
dager. Svein Helge sier at hjelpen 
fra faren Kjell er gull verdt og nevner 
at han kjører pressa i siloslåtten og 
står for møkkjøringen.

REPORTASJE

LØSTE ET KALVEPROBLEM
Isolert kalveavdeling med egen ventilasjon ble bygd etter alle kunstens regler, men 
fungerte aldri. Det ble store problemer med lungebetennelser. Tiltak som å hente 
 forvarmet luft fra melkerommet, bygge tak over kalvehyttene, varmeovn og propell i 
taket for å såre varmen hjalp ikke. Først da kalvene som nyfødte ble plassert i kalve-
hytter inne i en liten rundbuehall med mye halm løste problemet seg. Etter at kalvene 
ble flyttet dit har det ikke vært ett eneste tilfelle av lungebetennelse. Nå kommer 
 kalvene inn i kalveavdelingen når de er seks uker og da går det bra. Kalvene fôres 
med smokkbøtter og får 8 liter om dagen. Nedtrappingen skjer over 1–2 uker og all-
tid etter at kalvene har kommet inn i kalveavdeling. Det er Anne som har ansvar for 
kalvene, og Svein Helge sier hun må få æren for at de preges til å bli letthåndterlige. 

- Vi er nøye på at kalvene bare utsettes for en forandring samtidig. Flytting, avhorning og 
avvenning på ikke skje for tett opp til hverandre.

Verken tak over kalveboksene, varmeovn (bildet til venstre) eller forvarmet luft fra melkerommet 
løste luftveisproblemene i kalveavdelingen. Først da de ble flyttet ut i kalvehytter plassert i en 
rundbuehall forsvant helseproblemene som dugg for solen. Nå er planen å kakke hull i en 
tårnsilo som ikke er i bruk og lage tilsvarende avdeling der.



RIDEMAX IT 697 (M+S)
Uansett hvor krevende oppgaver du står ovenfor, 

er RIDEMAX IT 697 (M+S) din beste partner når 

det gjelder trekkraft og arbeidsoppgaver om 

vinteren. Dette traktordekket gir uvanlig godt 

grep til alle oppgaver som må utføres på isete 

og nedsnødde veier, uten at du behøver å bruke 

kjetting. Takket være slitebanesporene og den 

sterke dekkonstruksjonen spesialdesignet til tunge 

oppgaver, kan RIDEMAX IT 697 (M+S) sikre deg 

lav rullemotstand, bedre drivstofføkonomi og god 

stabilitet.

RIDEMAX IT 697 (M+S) er BKT sitt svar på behovene 

innen moderne jordbruk under vinterforhold.

Les mer om dekkene og finn nærmeste forhandler på 
www.ndi.no/bkt

IMPORTØR: NDI NORGE AS

A LONG WAY
TOGETHER

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
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BRUK GENO- 
STEMMERETTEN DIN

Høsten er her, og det er igjen tid for digitalt valg av 
 årsmøteutsendinger til Geno. Valget foregår digitalt i slutten av 

november, og vi håper DU vil bruke Geno-stemmeretten din!

ORGANISASJON

Det er tredje året vi skal velge årsmøteutsendin-
ger digitalt etter endringene som skjedde i 
2019. Valgdeltakelsen har vært bra de tidligere 

årene, men vi har mye å gå på. Så husk å stemme, 
prat med naboen om det, og ta opp temaet på pro-
dusentlagsmøter. Halvparten av årsmøteutsendin-
gene er på valg innenfor hvert eierområde, og dere 
ser en presentasjon av kandidatene som er på valg her.

Enklere blir det ikke
Med kun noen få tastetrykk skal du kunne gjennom-
føre valget enten på PC-en, nettbrettet eller 
mobiltele fonen. Valget foregår over to uker, fra 16. 

november til 1. desember. Hvert foretak har én 
stemme, og det stemmes over årsmøteutsendinger 
med vara som er på valg i ditt eierområde.

Alternative forslag
I denne saken kan du lese en presentasjon av alle 
årsmøteutsendingene som er på valg. Alternative 
 forslag vil ikke være presentert i Buskap, da fristen 
for å melde inn det var 1. oktober, altså etter at 
Buskap gikk i trykken. Se eventuelt www.geno.no for 
mer informasjon.

Årsmøteutsendingenes oppgaver
Årsmøteutsendingene representerer hele sitt eier-
område i Geno SA. Deres ansvar er å ta opp aktuelle 
saker fra sitt eierområde inn til organisasjonen i aktu-
elle sammenhenger. Saker som tas opp i årssamlin-
gene i Tine oversendes årsmøteutsendingene, slik at 
aktuelle ting også kan tas opp i årsmøtet i Geno SA 
som er i mars hvert år. Du kan også ta kontakt med 
den enkelte for å gi din tilbakemelding gjennom året. 

Gjennom året er årsmøteutsendingene en del av 
Geno-utvalget i sitt eierområde, hvor de sitter 
sammen med andre tillitsvalgte. De er også fadder for 
Geno-kontakter i noen produsentlag.

Godt Geno-valg!

Agnete Børresen
Organisasjons- 

konsulent i Geno
agnete.børresen@geno.no

SLIK GJENNOMFØRER DU VALGET
1.  Les mottatt mail fra Geno SA om valget (sendes ut 16. november)
2.  Klikk på lenken i e-posten for å avgi din stemme
3.  Kryss av på årsmøteutsendinger for å stemme. De du ikke 

haker av på regnes som en blank stemme. Ønsker du å 
stemme blankt på alle, er det en egen hake for dette.

4.  Mulighet for å gi tilbakemeldinger på hvordan valget er 
 gjennomført. Dette er frivillig.

5.  Du er ferdig – takk for at du har brukt Geno-stemmeretten din!

Det vil komme en del påminnelser underveis i valgperioden, så vi 
håper flest mulig går inn og stemmer!
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Ingebjørg Grindhaug, 8980 Vega (ikke på valg)
Dag Runar Vatnegård Wollvik,  
9144 Samuelsberg (ikke på valg)

Vararepresentanter NORD:
1.vara: Arne Karlstrøm, 9545 Langfjordbotn (gjenvalg)
2.vara: Kristina Svartvatn, 8664 Mosjøen (ny)
3.vara: Per Ivar Skaanevik, 9443 Myklebostad (gjenvalg)

EIVIND DAVIK (ny, velges for 2 år) 
Alder: 53 år
Bosted: Fjørtofta i Ålesund kommune
Produksjon: Melk- og kjøttproduksjon 
Motivasjon: Ser viktigheten av Geno når det gjel-
der lønnsomhet og fremtidsutvikling for bonden. 
Ønsker å tilegne meg mer kunnskap for utvikling 
på eget bruk, og kunne bidra til at tjenestene som Geno bidrar med 
til bonden, skal utvikle seg videre inn i fremtiden. Genetikk er kjem-
pespennende, og det vil skje mye i åra framover.

LARS EGIL HOGNES (ny, velges for 2 år) 
Alder: 44 år
Bosted: Kvam i Steinkjer
Produksjon: Melk- og kjøttproduksjon 

Motivasjon: Som Geno-kontakt i produsentlaget 
har det vært spennende å følge med på den 
utviklingen som både NRF-kua og Geno som selskap har hatt i de 
senere årene. Synes det er spennende med måten fronter klimaut-
fordringene på, og det er interessant å følge med på hvordan utvik-
lingen i avlsarbeidet gagner bonden i det daglige. Jeg er nysgjerrig 
på fortsettelsen, og ønsker å være med å bidra og påvirke. 

MIDT

ÅRSMØTEUTSENDINGER PÅ VALG 2021 
– DIGITALE VALG HØST 2021

ANNE MERETHE TOFTBAKK 
(ny, velges for 2 år)
Alder: 43 år
Bosted: Misvær i Bodø kom-
mune
Produksjon: Melkeproduksjon 

Motivasjon: Lære mer om avl, og Geno, treffe 
andre som jobber mot det samme. 

NORD
STINE MARIE JELTI (gjenvalg for 2 år) 
Alder: 40 år
Bosted: Tana
Produksjon: Melk og kjøttproduksjon i samdrift 
Motivasjon: Jeg mener at NRF er den beste 
kombikua for fremtiden. Innen klima og produk-
sjon. Og vi må bare jobbe og avle på, for at den 
skal bli enda bedre. 

ØYVIND LEHN (gjenvalg for 2 år) 
Alder: 43 år
Bosted: Sortland
Produksjon: Melk, kjøtt, potet, grønnsaker og skog

Motivasjon: Interesserer meg for avl, og ønsker å 
få flere interessert i det samme for å øke 
 seminandelen.

ANNE STINE FOLDAL AAM 
(gjenvalg for 2 år) 
Alder: 55 år
Bosted: Ørsta på Sunnmøre
Produksjon: Kombinert 
melk- og kjøttproduksjon

Motivasjon: Interessert i storfe, og vil gjerne 
være med å bidra til at vi får ei enda bedre 
NRF-ku som er best mulig egnet til å møte 
 kravene til norsk matproduksjon i framtida, i 
både store og små fjøs. Er også Geno-kontakt, 
og mener Geno er en svært spennende organi-
sasjon for oss som eiere. Mange dyktige 
ansatte og vi har et produkt av høy kvalitet og 
det blir gjort et fantastisk utviklingsarbeid. For 
å kunne ha en levende samvirkeorganisasjon er 
det viktig å beholde kontakten mellom eiere 
som også er kunder og ledelse av organisa-
sjonen. Som veterinær har vi også insemine-
ring i vårt distrikt, og det er fint å ha med 
 tilbakemelding fra eiere, men også kunne 
 informere om nytt fra organisasjonen.
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ORGANISASJON

ASTRID STRAM-
RUD-TORSÆTER 
(ny, velges for 2 år) 
Alder: 52 år
Bosted: Brumund, Ringsa-
ker
Produksjon: Melke- og 
kjøttproduksjon

Motivasjon: Lære mer om avlsarbeidet i Geno 
og treffe andre som er interessert i avl på 
storfe. Være med og påvirke til et godt avlsar-
beid lokalt i produsentlaget og motivere den 
kommende generasjon til å interessere seg for 
avlsarbeid. Forbedre dyrematerialet i egen 
besetning ved hjelp av godt avlsarbeid.

HANS MARTIN GRAFFER (ny, velges for 2 år) 
Alder: 56 år
Bosted: Lom i Gudbrandsdalen
Produksjon: Melkeproduksjon, ca 300 tonn 
kvote. Noen ammekyr. Full framfôring. 

Motivasjon: Være med å påvirke avlsarbeidet på 
den allerede gode NRF-kua, i konkurranse med utenlandske raser. 
Lære mer om Geno og måten det arbeides på. 

NINA ROKVAM 
(gjenvalg for 2 år) 
Alder: 53 år
Bosted: Gausdal i Oppland
Produksjon: 30 årskyr i mjølkeproduksjon, fôrer 
fram egne okser til slakt.

Motivasjon: Stor interesse for husdyravl. Spennende å følge den 
raske utviklinga av avlsarbeidet, og bruk av ny teknologi i Geno.

HALVOR GAUTEPLASS 
(gjenvalg for 2 år)
Alder: 60 år
Bosted: Skurdalen, Hol 
kommune i Hallingdal
Produksjon: Melk, kvalitetskalv

Motivasjon: Lang erfaring med melkeproduk-
sjon, også andre raser. Stiller høye krav til kua, 
og vil gjerne bidra litt til at NRF fortsatt henger 
med.  Spennende å følge utviklingen i avlsar-
beidet, ikke minst bruk av ny teknologi.

ØST

Leif Einar Bratengen, 2387 Brumunddal (ikke på valg)
Mona Hvaale Fretland, 3618 Skollenborg (ikke på valg)
Lars Egil Lauten, 2040 Kløfta (ikke på valg)
Tove Grethe Kolstad, 2950 Skammestein (ikke på valg)

Vararepresentanter ØST:
1.vara: Morten Haug, 2634 Fåvang (gjenvalg)
2.vara: Karoline Skarprud, 3850 Kviteseid (ny)
3.vara: Marius Mobakken Aaen, 2500 Tynset (ny)
4.vara: Sara Bråten, 2890 Etnedal (gjenvalg)

IVER FOSSUM (gjenvalg for 2 år) 
Alder: 31 år 
Bosted: Soknedal
Produksjon: Melk, 250 tonn, båsfjøs. 
Ammetanter. 40 ammekyr, framfôring av 
alle ungdyr.

Motivasjon: Generelt ganske avlsinteressert, ønsker å 
lære mer, få tilgang på det nyeste innen avl og være med 
å si min mening. For så å formidle dette ut til produsen-
tene i best mulig grad, for å øke avlsinteressen rundt 
omkring.

INGUNN TORVIK (gjenvalg for 2 år) 
Alder: 34 år
Bosted: Torvikbukt på Nordmøre 
Produksjon: Melkeproduksjon og 
kvalitetskalv

Motivasjon: Treffe andre avlsinteres-
serte, og engasjere meg i organisasjonen vår! Lære mer 
om avl, og det å få lov til å være med å påvirke og 
bestemme hvordan Geno skal drives fremover. Få ut 
informasjon til produsentene, slik at de også får kunn-
skap om hva som skjer. 

Berit Haarstad Foss, 7340 Oppdal (ikke på valg)
Bård Arne Mjøsund, 7877 Høylandet (ikke på valg)
Ragnhild Kjesbu, 7670 Inderøy (ikke på valg)
Anne Merete Hansen Lines, 7176 Linesøya (ikke på valg)

Vararepresentanter MIDT:
1.vara: Camilla Strøm Johansen, 7985 Foldereid (ny)
2.vara: Per Helge Lindset, 6391 Tresfjord (ny)
3.vara: Mona Austvik, 7320 (ny)
4.vara: Per Kristian Gjerde, 6200 Stranda (gjenvalg)
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ANNE KARIN RØSSBØ (ny, velges for 2 år) 
Alder: 37 år
Bosted: Skjoldastraumen
Produksjon: Melk- og kjøttproduksjon på kastrat, 
slaktegris og sau 

Motivasjon: Treffe andre engasjerte bønder og 
lære mer om Geno sitt virke. Har også lyst til å lære mer om avlsar-
beidet på de gamle norske rasene. 

ANDERS SÆLESET 
(gjenvalg for 2 år) 
Alder: 34 år 
Bosted: Norheimsund
Produksjon: Melkeproduk-
sjon, 230 tonn

Motivasjon: Øke avlsinteressen og skape et 
godt fagmiljø.

MAGNAR TVEITE 
(gjenvalg for 2 år) 
Alder: 57 år
Bosted: Holdbygda, Vosse-
strand
Produksjon: Melkeproduk-
sjon på ca 40 årskyr. Kvige-
oppdrett på egne kviger og mellomkalv. 

Motivasjon: Interesse for avlsarbeid og ønske 
om å være med å påvirke for å få ei mest mulig 
økonomisk og fremtidsretta ku.

MARIANNE GODERSTAD (gjenvalg for 2 år) 
Alder: 48 år
Bosted: Goderstad, Tvedestrand
Produksjon: Melkeproduksjon

Motivasjon: Avlsarbeid er spennende. Jeg ønsker 
å lære mer om Geno, og om hvordan avlsarbeidet 
foregår. Jeg har lyst til å være med og utvikle Geno til å bli et robust 
selskap, både nasjonalt og internasjonalt. Møte andre avlsinteres-
serte. Jeg brenner kua og for den Norske bondestanden.

TOMMY SKRETTING 
(gjenvalg for 2 år) 
Alder: 50 år
Bosted: Varhaug på Jæren
Produksjon: Melk- og 
kjøttproduksjon i samdrift 
med sin bror

Motivasjon: Veldig interessert i dyr og avl. 

SØRVEST

TORGEIR KINN, 4020 Stavanger (ikke på valg)
Nils Magne Gjengedal, 6829 Hyen (ikke på valg)
Ingunn Skeide, 6848 Fjærland (ikke på valg)
Håvard Ellef Haugeland, 4646 Finsland (ikke på valg)
Inga Skretting Timpelen, 4354 Voll (ikke på valg)

Vararepresentanter SØRVEST:
1.vara: Terje Sekse Horne, 6817 Naustdal (gjenvalg)
2.vara: Silje Åsnes Skarstein, 6788 Olden (gjenvalg)
3.vara: Ingunn Anita Rørvik, 6818 Haukedalen (gjenvalg)
4.vara: Jan Ovar Kjelby, 5961 Brekke (gjenvalg)
5.vara: Jostein Sørhus, 5576 Øvre Vats (gjenvalg)

Smått til nytte

HOLDBARHET BETALER SEG
Også i USA er det mye snakk om kyrne holdbarhet. Storfespesialist Sarah Potts fra University of Maryland argumenterer 
i Hoard`s Dairyman for at ytelsen stiger til og med tredje laktasjon og at det derfor er for mange kyr som utrangeres før 
de har nådd sitt produksjonspotensial. Hun viser til at ei ku må ha to laktasjoner for å betale for oppdrettskostnadene, 
og at målet må være at alle kyr minimum får tre laktasjoner før utrangering. Mens ei ku som utrangeres etter første 
laktasjon var har produsert melk i 29 prosent av levetiden, har ei ku som utrangeres etter tre laktasjoner produsert melk i 
52 prosent av tiden hun har levd. 

Hoard`s Dairyman, juni/2021
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GULPEBOLLER
Av og til kan en finne gulpeboller og halvtygd drøv i båsene og på 
fôrbrettet. Det er et tegn på for mye lettløselig stivelse i fôrrasjonen.

Ola Stene
Fagleder storfe

Felleskjøpet  
Rogaland Agder
ola.stene@fkra.no

Hvis en finner gulpeboller i båsen er årsaken 
fôringsrelatert. Fôrrasjoner med mye lettløse-
lig stivelse senker pH i vomma. Vommikrobene 

danner propionsyre når de bryter ned stivelse. Høy 
andel lettløselig stivelse i vomma gir derfor høy 
 produksjon av propionsyre, og vommiljøet blir surere. 

Forsterker på vomkontraksjonene
Propionsyra kan virke forsterkende på vomkontrak-
sjonene. Vomkontraksjoner er muskelsammen-
trekninger i vomveggen som har til hensikt å blande 
fôret i vomma, og sørger også fôr at fôret gulpes opp 
og kan tygges flere ganger. Høy andel lettløselig 
 stivelse kan gi for sterke vomkontraksjoner og drøv 
gulpes opp i båsen eller på fôrbrettet. Ei ku eter mye 
grovfôr så det blir fort mange gulpeboller på fôr-
brettet, uten at det nødvendigvis betyr at hele 
 besetningen står med sur vom. 

Ei ku produserer opptil 250 liter spytt i døgnet. 
 Spyttet er basisk og virker som buffer i vommiljøet. 
Drøvtygging er viktig for mengden spytt som blir 
 produsert og som igjen er viktig for riktig pH i 
vomma. Kyr med dårlig grovfôropptak og høye kraft-
fôrmengder er mest utsatt for sur vom. Tannfelling er 
også en vanlig årsak til at en drøv gulpes opp. Dette 
skjer helst hos førstegangskalvere. Ved tannfelling er 
spyttproduksjonen nedsatt en periode. 

Det beste tiltaket er godt grovfôr
Hvis det er mange kyr i besetningen som gulper opp 
halvtygde drøvboller vil det være hensiktsmessig å 
bytte kraftfôrsort. Velg da en kraftfôrsort med høyere 
andel vombestandig stivelse. Disse kraftfôrsortene er 
gjerne litt dyrere, men vil til gjengjeld gi et bedre 
 vommiljø og en høyere fôrutnyttelse. Mange kraftfôr-
tildelinger i døgnet er også et godt tiltak mot sur vom. 
En bør unngå å gi mer enn tre kg kraftfôr per tildeling. 
Det beste tiltaket er uansett godt grovfôr. Energirikt 
grovfôr med nok fiber og god smakelighet gir høyt 
grovfôropptak og god spyttproduksjon. God for-
tørking og lite gjæringsprodukter bidrar til å øke 
 grovfôropptaket.

Reduser kraftfôret noen dager
Hvis problemet med gulpeboller gjelder ei eller noen 
få kyr kan dette løses ved å gi kua mindre kraftfôr 
noen dager. Sørg for at kua får i seg nok grovfôr. 
Gjerne strukturrikt høy hvis en har tilgang på det. Det 
vil sørge for økning i spyttproduksjonen og bedre 
vommiljø. Trapp forsiktig opp med kraftfôret igjen, ca. 
0,25 kg per dag. Det finnes også produkter i hande-
len som kan strøs på grovfôret eller blandes i fullfôr 
og som har til hensikt å gi høyere pH i vomma.

Kyrne er mest utsatt for sur vom den første tida etter 
kalving. Legg inn moderat opptrapping av kraftfôr 
mot slutten av opptrappingstiden. I den første delen 
av opptrappinga kan en øke med 0,5 kg kraftfôr per 
dag. De siste 2–3 kiloene bør tas over lengre tid, med 
en økning på ca. 0,25 kg per dag. 

KUSIGNALER

Gulpeboller er et tegn på for mye lettløselig stivelse i 
fôrrasjonen. Foto: Olve Rise



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!



Høst på Eldåseter i Sør-Fron. Setra har vært i aktiv bruk siden 1720. Her i ytterkanten av Rondane 
nasjonalpark beiter ku, geit og sau fra gården hver sommer. Eldåseter driftes av nåværende 
 brukere Tor Bjørke og Siv Anette Berget. På sommeren er  seniorene Bersvein og Else Mari Bjørke 
budeier, og slik har det vært i flere generasjoner. Foto: Turi Nordengen
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LESERNES SIDE

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

FORSKJELLIG

Holdbar ku

Randi Therese Garmo har tatt dette bildet av ei 
meget holdbar ku etter 10556 Motrøen, som 
venter sin sjuende kalv 1. oktober. Kua var på 
ferie på setra da bildet ble tatt. Randi skriver: Ho 
er namnlaus og går som «Gammelkua» nå. Ho er 
snill og eg fekk kjenne på juret i går. Trur ho kal-
var ei stund før tida. Da eg såg på historikken 
hennar så blei ho inseminert tre gonger som 
kvige, men etter det har det vore ein insemina-
sjon pr. drektighet utanom femte laktasjon da ho 
hadde omløp etter 27 dagar (sannsynlegvis tid-
leg embryodød). Inseminert med 12081 Sognnes 
denne gongen. Kua har fått kun ein kukalv, og 
ho er kvige nå og forventa kalving ein dag før 
mora. Høgste celletallsmåling er 130 000 og 
kom i sjette laktasjon. Bortsett frå en ganske grei 
colimastitt i fjerde laktasjon har ho våre ein dår-
leg kunde hjå dyrlegen.

  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!

Smått til nytte

GRASMELK HAR EGEN SMAK
Et irsk forskningsprosjekt fant at melk produsert på gras smaker forskjellig fra melk fra kyr som har fått fullfôr. Både trente 
smaksdommere og laboratoriemetoder ble brukt. Smaken av grasmelk ble karakterisert inntrykk relatert til ost, nøtter, 
sødme og grønt, mens fullfôrmelken ble karakterisert med egenskaper som ristet, røkt, dyr og skarp. Det ble også 
analysert for innholdet av 108 stoffer som kan påvirke smaken i melk og det var en statistisk sikker forskjell for 15 av 
stoffene.

Kvæg 8/2021



www.husdyrsystemer.no

Innovative løsninger for kalver

•	 4	enkeltbinger.	Bingeskiller	kan	tas	ut	
for	større	binge/fellesbinge.

•	 Når	hengslet	halvtak	lukkes	ned	gir	
det	en	trekkfri	og	lun	oppholds	plass	for	
kalvene.CalfOTel	Hybrid	-	enkeltbinger	eller	grupper.

CalfOTel	X5	med	luftegård. CalfOTel	enkelthytter	med	luftegård. CalfOTel	enkelthytter	med	åpen	topp.

Gruvgatan 35B
SE-421 30 Västra Frölunda, Sweden

 Office: +46 31 47 16 60 • Mobile: +46 730 47 16 16
e-mail: roland@mpg.se • www.mpg.se

MPG 
Miljöprodukter AB

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

Storfevekt

Vernar dyra mot kulde og trekk. 
3 mm tjukk, breidde 30 cm, kr 73,00 pr.m.
2 mm tjukk, breidde 20 cm, kr 35,00 pr.m.

Strimmelport Febørste

Vink febørste.
Børste som dyra sjølv betener 
og utan motor. Kr 1380,00.

Drikkekar med varme

Suevia 43, fl ottør drikkekar med varmeelement. Kr 2465,00.
Termorøyr, høgde 40 cm, av polyetylen og med  isolasjon. Kr 1195,00.
Suevia 46, drikkekar med røyrventil og varmeelement. Kr 1865,00.

Bygg di eiga vekt. 
Kapasitet 2000 kg. Kr 10500,00. 

Alle prisar utan mva.
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Jannike Lea Nystøl
Mjølkeprodusent

jannike_nystol_@hotmail.com

Tekst og foto

FREMTIDSHÅP 
SOM BØNDER

FORSKJELLIG

DAGBOK FRA SYDSPISSEN

Våre tre barn,  
som velvillig 

reklamerer litt  
for gårds ut - 
salget vårt. 
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Siden sist er vi veldig nærme 
å få på tak på gjødselkum-
men, faktisk bare noen 

dager unna. Så det arbeidet man-
nen har gjort i noen år nå med å 
kjøre vanvittige mengder med 
regnvann og flytting av gjødsel, vil 
nå endres. Det er noe vi gleder 
oss veldig til. Og det går inn i 
bunka med tiltak for å gjøre 
arbeidshverdagen vår på gården 
enda bedre. 

Bedre arbeidsmetoder og 
rutiner
Det er noe vi prøver å strekke oss 
etter hele veien, det å ville bedre 
arbeidsmetoder og rutiner. 
Tenker at vi som bønder kanskje er 
litt for dårlige til å se på det å drive 
gård som en arbeidsplass. Det blir 
nå liksom en livsstil da, som gjør 
det så enkelt å “la humla suse”. Jeg 
tror så absolutt ikke det skader om 
vi tar et snev av arbeidslederrollen 
litt seriøst og at vi bevisst tenker 
oss om, ser etter forbedringer og 
gjør noen nye valg innimellom. Det 
er nok både sunt og nødvendig for 
å opprettholde motivasjonen.

Fastlegeordning
Vi tok nylig en telefon til dyrlegen 
vår for å høre om vi kunne innføre 
en fast ordning. Jeg har lite erfa-
ring å utveksle ennå. Men tanken 
er at ho kommer fast en gang i 
måneden for avhorning av kal-
vene, og vil da samtidig ta andre 
ting som eventuelt bør sjekkes. 
Det er jo innimellom småting som 
man ikke ringer etter dyrlegen for. 
Men både for økonomi og dyre-

helse tror vi det kan være gunstig 
å få tatt disse tingene også, og 
tenker at det vil bli gjort når vi har 
et fast avtalt besøk hver måned. 
Så dette ser vi fram til.

Bondeopprør og endringer i 
næringa
Vi er nok de fleste av oss litt påvir-
ket av den tiden vi står i nå. En 
vanskelig tid som bonde. En tid 
hvor det straks er stortingsvalg, et 
valg som kanskje vil ha stor påvirk-
ning for oss. Og Bondeopprøret er 
en viktig kampsak, men vi tror kan-
skje at dette opprøret har en litt 
glemt bakside. Det er så mye oppe 
i mediene nå at de fleste får dette 
med seg både en og to ganger. 
Man går nå mye alene, i hvert fall 
mange bønder gjør det. Kanskje er 
egentlig hverdagen grei, tenker 
man. Men så kommer historiene 
fram, debattene og følelsene som 
er litt vonde. De minner oss på ting 
vi kanskje ikke har tenkt så nøye 
over. Og misforstå meg rett, det er 
voldsomt viktig å få røska løs litt i 
det, fortelle ekte historier og være 
ærlige. Jeg håper virkelig det når 
fram, og at det blir en lettere øko-
nomisk hverdag for bonden. Enten 
om han/hun er liten eller stor, på 
fjellet eller på Jæren. 

Kommer ikke på inntekts-
toppen
Jeg tror nok at de fleste bønder 
innser at man ikke kommer på 
inntektstoppen i kommunen om 
man er “bare” bonde, men per-
sonlig er det ikke det det handler 
om. Vi trenger rettferdighet. Rett-
ferdighet både for dyr og for men-
nesker. Vi må ha råd til å kjøpe 
oss litt arbeidshjelp noen dager 

Jeg håper Bonde-
opprøret når fram, og 
at det blir en lettere 
økonomisk hverdag 
for bonden.

En liten pløye runde med pappa'n i huset. Det er gøy. 

Vårt lille selvbetjente gårdsutsalg på Rødbergsveien. 



60 BUSKAP 7-2021

FORSKJELLIG

innimellom eller en helg. Vi må 
kunne bruke den tiden det tar å 
stelle alle dyrene, og vi må ha en 
forsvarlig lønn for strevet vi gjør. 
Strevet vi selv har valgt å drive 
med, men som øker gapet mellom 
inntekter og utgifter mer og mer. 

Jeg så for en tid tilbake en liten 
plansje om antall typer vann solgt 
på flaske hos Meny, kontra antall 
typer melk solgt på kartong hos 
Meny. Gjennomsnittspris på vann 
per liter er 32 kroner og gjennom-
snittspris på melk er 19. Det er 
skikkelig urovekkende å tenke på 
at liters prisen på vannet er 
vesentlig høyere enn prisen per 
liter melk. Tenk på ressursene som 
må til for å skape en liter melk.
Noe må gjøres!

Studietur til Trøndelag
I påska ble det gjennomført stu-
dietur til Trøndelag, tross restrik-
sjoner. Jeg og min sparringpartner 
var svært nøye på smittevern, og 
stoppet ikke innom butikker helt 
fra Sørlandet til Trøndelag. Så 
bilen var full av proviant.

Altså for en tur! Jeg er sjelden 
stum, men turen over Dovrefjell på 
vei hjem var så magisk at det kom 
en tåre i øyekroken. Midt oppe på 
vidda, i skinnende sol og blikk-
stille vær satt vi bare og nøt hvert 
et sekund. Det er noe av det 
vakreste jeg har sett. 

Men det var selvfølgelig ikke det 
reisen skulle dreie seg om. Det var 
lokalmat, meieriprodukter og grün-
dere på bygda, og det skal jeg si vi 
fikk oppleve! Reisen var nøye plan-
lagt og med Innovasjon Norge med 
på en liten idéfase fikk vi besøke 
lokale aktører i Trøndelagsområdet. 

Det som sitter aller best i minne er 
den fantastiske matkulturen som 
beveger seg i disse områdene. En 
ordentlig kjærlighet for det lokale, 
det norske, kvaliteten og mennes-
kene bak maten. Det gjør meg så 
glad! Hvor enn vi kjørte sto det 
stadig nye skilter langs veien med 
`lokalmat, `gårdsbutikk`, `ysteri`og 
mye mer. Og det beste av alt; alle 
spilte på lag. Alle brukte hver-
andre til å nå langt, til å vise fram 
norsk matkultur og reiseliv. Og de 
produsentene som foredlet mel-
keprodukter hadde alle sammen 
Tine med seg på laget, det er fint 
å se! Vi som turister satt veldig 
stor pris på framsnakkingen vi fikk 
vitne. Det ble uten tvil en opple-
velse for livet. 

Kom hjem litt klokere
Vi tok med oss mange ideer på 
veien, enda flere spørsmål, og 
kom hjem litt klokere enn da vi 
 reiste. Jeg fikk masse inspirasjon 

og glede til å jobbe videre med 
noe av det vi har lyst til. I mellom-
tiden, mens vi venter valgte vi å 
begynne med det vi allerede har…

Og det ble et ca. 10 kvadratmeter 
stort selvbetjent gårdsutsalg langs 
veien mellom huset og fjøset vårt. 
Her har vi nå kjøtt og egg fra egen 
gård og ellers har vi fått inn varer 
fra andre lokale aktører i området. 
Vi har lyst til å holde oss så lokale 
som mulig, i alle fall norske. 

Det har naturlig nok vært mer 
besøk i sommer enn det vil være 
utover høsten, så vi har flere leve-
randører på vei inn, og vi kommer til 
å holde god aktivitet mot juletider. 

Vi håper nærområdet og interes-
serte kunder er klare for et lite, 
men koselig utsalg.

Responsen i sommer på Lindes-
nes Gård sin gårdsbutikk har vært 
overveldende. Vi setter så pris på 
alle som stikker innom oss. Og 
forhåpentligvis hjelper vi til å bidra 
litt med bevissthet rundt mat, 
matproduksjon og matvalg. 

Jeg ønsker dere en fin høst. Nyt 
litt godt vær, regn på ruta og gi ei 
ku et vennlig stryk. 

Et lite minne fra noen av traktorene som sto langs E39, når 
det ble demonstrert med traktor kjøring inn mot Oslo 
tidligere i år.

Fra den nydelige turen over Dovrefjell



Visste du at Geno selger smittevernsutstyr til fjøset? Vi har to
forskjellige smittevernspakker, i tillegg har vi
munnbind og engangsutstyr for salg.

Du er smittevernssjef i eget fjøs!

www.genoshop.net

Eksperter på gjødselhåndteringEksperter på gjødselhåndtering   Tlf: 63 83 90 00 – hektner.noTlf: 63 83 90 00 – hektner.noTa kontakt for tilbud   – salg@hektner.noTa kontakt for tilbud   – salg@hektner.no

Spredere bygget for presisjonslandbrukSpredere bygget for presisjonslandbruk

Vi treffes på stand C03-04Vi treffes på stand C03-04

Bunning tørrgjødselsprederBunning tørrgjødselspreder
Velg kvalitet - spar tid!Velg kvalitet - spar tid!
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HELSE

Ordas opprinnelse og forklaring  
kan iblant gi aha-opplevelser. Ordet  
oxytocin er i seg selv «helt gresk» for oss.  
Ikke så rart, faktisk, for det er nemlig gresk! 

HORMONSNADDER FOR NYSGJERRIGE

OXYTOCIN

I Romerrikets storhetstid, kunne dannede romere snakke gresk. Kanskje det ga litt status? I alle fall bredte det 
om seg. At Det nye testamente ble skrevet ned på gresk, gjorde også at språket fikk stor innflytelse på andre 
europeiske språk, ikke minst innenfor medisin. Sett med greske øyne er ordet oxytocin selvforklarende. Det 
består av to ord, oxúx som betyr rask og tókos som betyr fødsel. Så ordet treffer midt i blinken i forhold til 
 hormonets effekt under fødsel!

Hvordan ser det ut? 

Kjemifaget deles inn i uorganisk og organisk kjemi. Nesten alle 
 karbonforbindelser tilhører den organiske kjemien, og hormonene er 
absolutt blant dem. Faktisk har ett oxytocinmolekyl hele 43 karbona-
tomer! Mens østrogen og progesteron er steroidhormoner med 
 ganske enkel kjemisk struktur, er oxytocin et såkalt nevropeptid med 
mer komplisert strukturformel. Det består av ni aminosyrer i en 
ringstruktur, bundet sammen med peptidbindinger, binding mellom 
en syregruppe CO(OH) og et amin H2N -> CO(NH). 

Hvor kommer det fra?

Mens produksjonen av steroidhormoner 
styres fra hjernen og produseres andre 
steder i kroppen, er det hjernen selv som 
lager oxytocin. Et stort forløpermolekyl 
kodes av et gen og lages i nerveceller i 
hypothalamus. Mens det transporteres 
langs nerveutløperne, deles det i mindre 
biter, og til slutt skilles det ut som små-
biter, oxytocin, i hypofysebaklappen. 
Hypothalamus og hypofysen har et stort 
ansvar for å holde kroppen i gang, og like-
vel er ikke hypofysen større en ert! 

Tegning: Sunniva Anette Hunskaar Tajet
Tegning: Sunniva Anette Hunskaar Tajet



63BUSKAP 7-2021

Anne Hege Hunskaar Tajet
Veterinær i Geno
anne.hege.hunskaar.tajet@geno.no Funfact

Oxytocin er et av  
«urhormonene».  
Selv blekksprut har sin  
egen variant av det. 

Visste du at oxytocin  
reduserer ruseffekten  
av alkohol og gjør deg  
mer edru? Men en klem 
 hjelper neppe på 
 promillen …

Hvorfor blir det av og til melke lekkasje under inseminasjon? 
Det skjer fordi det er reseptorer for oxytocin i skjede og livmor selv om de er færre enn rundt 
fødsel. Når kroppen merker at det skjer noe nedi der, sendes nerveimpulser til hjernen som 
svarer med en oxytocinbølge. Den er ment for å gi små sammentrekninger i livmoren slik at 
sædcellene får litt hjelp i sitt livs svømmekonkurranse. Men selvfølgelig påvirker oxytocin-
bølgen melkekjertlene også når den først sendes ut i kroppen med blodet, og vipps er det en 
dam av melk på gulvet under inseminasjon, særlig fra lettmelka kyr. 

Hvordan fikser kroppen logistikken?
Oxytocin ligner litt på influensere som bruker en 
mengde plattformer for å påvirke. Dette hormonet 
påvirker nemlig kroppen både direkte som nerve-
signalstoff, indirekte i nervesystemet og i tillegg via 
blodbanene for å nå organer langt unna hjernen!

Blir vi glade av oxytocin?
Ja! Oxytocin er selve kjærlighetshormonet.  
Med det i sving, føler vi oss vel. Det er viktig i 
 relasjonen mellom mor og avkom og gjør at folk 
og dyr blir sosiale og knytter seg til andre. 
 Faktisk har oxytocin-nivået i kalven like etter 
fødsel, betydning for om den er sosial ved 15 
måneders alder eller blir et dyr som trekker seg 
unna. Oxytocin gjør oss mer robuste mot stress, 
gjør at vi blir mer empatiske, at vi stoler på 
 hverandre og gjør det lettere å lære og huske.  
En god klem gir høyere oxytocinnivå. Og for 
kuene virker en omgang med kløbørsten, en 
klapp fra røkteren eller noen kjærtegn fra ei 
annen ku på samme måte. Det fine er at når 
godfølelsen først slår inn, forster-
kes den med  positiv feedback 
på oxy tocin-produksjonen i 
hjernen. 

Gir oxytocin alltid veer og nedgiving av 
melk? 
Niks! Vi får ikke veer av å ha det bra. 
Utenom fødsel er det ingen merkbare 
sammentrekninger i livmora. Heldig vis, 
må jeg si, og kvinner som har født barn, 
vil nok være enige med meg. 

Forklaringen ligger i antall oxytocin- 
reseptorer i ulike organ. Mot slutten av 
drektigheten øker antallet reseptorer i liv-
mor og melkekjertler. Sammentrekningene i 
disse vevene stimuleres av oxytocin, men holdes i sjakk av 
 progesteron helt fram til fødsel. Først da får oxytocin fritt spillerom, 
og veene starter. Når fosteret kommer inn i fødselskanalen, gasser 
hjernen på med mer oxytocin. Det er noe av årsaken til at veene 
blir så kraftige at fosteret kommer ut. Når fødselen er over, blir 
antallet reseptorer i livmoren redusert igjen, og sammentrekningene 
blir ikke merkbare når vi får en klem eller har det hyggelig med venner. 
Og om du lurte – hankjønn har det også bedre og mer sosialt med 
litt oxytocin i kroppen. 

«Hadde kua til Ansel vært levende, hadde nok all 
omsorgen gitt den skyhøye oxytocinverdier!» 

Foto: Anne Hege Hunskaar Tajet

Foto Kari Lise Breivik

Men bare på grunn av 
oxytocin-effekten!

Du kan til nød få klappe meg.
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Solveig Goplen
solveig.goplen@geno.no

Tekst og foto

Sommeren 2018 sådde 
Matheas Amb et gjenlegg på 
leiearealet på 160 dekar på 

Store Berg i Ringsaker. Tørke i eta-
bleringstida gjorde at hele gjenleg-
get ble mislykket. Etter et år med 
høsthvete ble arealet tatt opp på 
nytt og sådd igjen i 2020. Da valgte 
Matheas å så ei rein standsvinge-

leng som ble etablert sammen med 
hvete til modning. Sorten som ble 
valgt var Barolex som er en mjukbla-
det sort (soft line). Matheas sådde 
egentlig altfor lite frø i henhold til 
anbefalingene. Det ble sådd 3 kg 
som ble radsådd sammen med 
korn. Høsten 2020 var det mar-
kvandring for å se på etableringa. 

Det så veldig bra ut og allerede da 
ble det konstatert dyptgående røtter. 

Vekstsesongen 2021
Det ble knyttet stor usikkerhet 
kombinert med forventning til 
vekstsesongen 2021. Ei gruppe 
bønder har fulgt med «storskalafor-
søket» på Berg. Det å satse 160 

SPENNENDE MED 
STRANDSVINGEL
Et mer utfordrende vær, med mer tørke og større regnskyll stiller økte 
krav til kapasitet og riktige avgjørelser.

Matheas Amb har tro på at standsvingel er en robust art som tåler både våte og tørre år godt. Erfaringene etter å ha tatt med 
engsvingel i engfrøblandingene de siste seks årene er udelt positive.
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dekar på ett kort når du har mislyk-
tes med ett gjenlegg før, nei det ris-
tet nok flere på hodet av. Såfrøan-
svarlig i Stand Unikorn, Bjørn Mol-
teberg var tydelig i sin tale. Det er 
ikke å anbefale. Sommeren 2021 
skulle vise seg å bli utfordrende på 
sin måte. Varmesum og nedbørs-
mengde ligger på samme nivå som 
tørkesommeren 2018. Men regnet 
ble bedre fordelt. Forholdene før 1. 
slått var gunstige og etter 1. slåtten 
kom det et kjærkomment regnvær. 
Derimot ble situasjonen i august, 
uten nevneverdig nedbør og høge 
temperaturer, utfordrende. 3. slåt-
ten som ble høstet 2. september 
ble omtrent halv i forhold til de to 
foregående slåttene. Likevel viser 
beregninger at målet om 1 100 kg 
tørrstoff per dekar er passert. Både 
2. og 3. slåtten ble høsta fordi enga 
begynte å bli brunsvidd, men 
strandsvingelenga responderte på 
nedbør og veksten satte raskt i 
gang igjen. 

Hva kan vi lære?
NLR-rådgiver Franz Anders Bak-
ken og Matheas er i ivrig disku-

sjon. Hvordan kan en bestemme 
slåttetidspunkt på et gras som 
knapt setter strå. I ettertid ser en 
kanskje at 1. slåtten kunne vært 
høstet ei uke tidligere. Prognose-
prøve tatt ut ei uke før høsting 
viste 0,93 i energikonsentrasjon 
og 190 gram råprotein. Da kunne 
en se enkelte planter i skyting. 
Ved høsting viser prognoseprøva 
som ble tatt ut 0,82 energikonsen-

trasjon og 145 gram råprotein. 
Det var varmt vær i den omtalte 
perioden og forskjellen mellom de 
to prognoseprøvene viser at 
utviklinga gikk fort. Da ble det 
høstet 425 kg tørrstoff per dekar. 

Etter slått ble det kjørt på 4 tonn 
med husdyrgjødsel og 35 kg Opti 
NS med svovel. Etter gjødsling 
18/6 kom et etterlengtet regnvær.

Franz Anders Bakken, NLR rådgiver, tar en spadeprøve for å synliggjøre hvor 
djupt rotsystemet går.

6 dager etter 3. slått viser tydelig hvor tørt det er nå. Bildet er tatt 9. september.

FORSKJELL PÅ 
VEKT OG 
PROSENTFOR-
DELING AV FRØ
Ferdige blandinger er alltid 
fordelinga mellom arter og 
sorter oppgitt på vektbasis. 
Hvis du blander 50/50 timo-
tei og standsvingel vil dette 
gi ei fordeling på 83 prosent 
timotei og 17 prosent 
strandsvingel, hvis vi snak-
ker om antall frø. 

Prognoseprøver høstet 7/6 og 14/6

FEm/kg ts Råprotein% av ts PBV g/kg ts AAT g/kg ts Fordøy % av ts Ufordøylig NDF % av ts

7/6 0,929 19,0 43 85 74,8 10,87

14/6 0,824 14,5 12 77 67,9 14,29
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2. slåtten ble høstet 20/7, og 
tørrstoffavlinga var på samme 
nivå som 1. slåtten 5 uker tidli-
gere. Det lå til rette for en like 
stor 3. slått. Det ble gjødslet med 
25 kg Opti NS. August kom og 
med sandholdig silt og ingen 
nedbør besluttet Matheas å slå i 

månedsskiftet august/september. 
Tørrstoffavlinga denne gang lig-
ger på 280 kg. Der det var litt mer 
djuptlendt jord var avlinga god, 
mens andre steder var det svidd av.

Til tross for en tørr avslutning på 
vekstsesongen ble avlinga på  

1 100 kg tørrstoff absolutt til å 
være fornøyd med.

Veien videre
Matheas kommer til å så ei mer 
brei blanding av ulike strandsvin-
gelsorter (Barolex, Kora og Swaj) 
sammen med timotei. Han vil 

Bildet er tatt 7/6, under markvandring i 2021 Fra venstre Stig Marius Øverbø, 
Kristian Haakenaasen, Franz Anders Bakken, Syver Amb og Matheas Amb

Imponerende rotsystem i etableringsåret 
i 2020 (bildet er tatt 20/9)

Art og sort Jon Fjeldet, Østre Gausdal 370 m.o.h.

1.sl. 12/6 FEm/kg ts 2.sl. 22/7 FEm/kg ts 3.sl. 11/9 FEm/kg ts Sum 2020

Timotei Liljeros 411 0,83 461 0,93 414 0,97  1 285 

Timotei Grindstad 317 319 437  1 074 

Engsvingel Vestar 346 0,93 286 0,94 413 0,97  1 045 

Bladfaks Leif 439 0,91 232 0,93 357 0,97  1 029 

Strandsvingel Kora 395 0,88 433 0,90 483 0,97  1 310 

Strandsvingel Swaj 378 0,88 371 0,89 403 0,92  1 152 

Tim. Liljeros + Vestar 461 323 492  1 276 

Tim. Liljeros + Kora 396 331 404  1 131 

Tim.Liljeros + Swaj 417 320 481  1 217 

Avling i kg ts per dekar og kvalitetsanalyser for 3. engår 2020

Art og sort Kg ts/daa, sum 3 slåtter Gjennomsnitt 2018-2020

2018 2019 2020

Strandsvingel Kora 1161 1320 1310 1264

Tim. Liljeros + Vestar 1002 1219 1276 1166

Strandsvingel Swaj 1081 1155 1152 1129

Tim. Liljeros + Swaj 978 1170 1217 1122

Timotei Liljeros 943 1050 1285 1093

Tim. Liljeros + Kora 876 1178 1131 1062

Timotei Grindstad 932 1137 1074 1048

Bladfaks Leif 1051 1008 1029 1029

Engsvingel Vestar 863 1119 1045 1009

Forsøksfeltet i  regi av NIBIO som ligger i  Gausdal i Innlander er nå inne i 4. engår. Årets resultat er ikke 
oppgjort enda.
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prøve 600 gram timotei og 4,4 kg 
strandsvingel. Strandsvingel har 
store frø. Franz minner om at på 
ferdige blandinger er alltid forde-
linga mellom arter og sorter opp-
gitt på vektbasis. Hvis du blander 
50/50 timotei og standsvingel vil 
dette gi ei fordeling på 83 prosent 
timotei og 17 prosent strandsvin-
gel, hvis vi snakker om antall frø. 
Matheas sier at hvis han hadde 
drevet med mjølkeproduksjon ville 
han brukt litt flerårig raigras i blan-
dinga for å få opp sukkerinnhol-
det. Likevel må en vise måtehold 
fordi strandsvingelen er sein i eta-
bleringa og vil ta seg opp utover i 
engårene. Derfor må den få plass 
nok i blandinga. Det skal absolutt 
være mulig at enga kan ligge i 4–5 
engår uten at det blir store utfor-
dringer med ugras. For øvrig vel-
ger Matheas vekk kløver fordi han 
vil ha mulighet til å ha et enklere 
plantevern.

Franz sier at kløver vil øke smak-
lighet og absolutt være et pluss. 
Med dagens høge gjødselpriser 
så er kløverens evne til å samle 
nitrogen noe som flere kan vur d-
ere. I tillegg er det positivt for 
mineralinnholdet i grovfôret. Han 
vil gjerne blande inn 5–10 prosent 
kløver i ei slik blanding.
Matheas vil etablere enga neste år 
med gjenlegg i korngrønnfôr. Og 
han er helt klar på at han vil bruke 
ei såmaskin med skåler for å sikre 
at det er nok fukt til spiring. 

NLR har flere forsøk på 
standsvingel
Franz har veid opp avlinga fra 
 forsøksfeltet som ligger på 450 
meter over havet i Gausdal kom-
mune. Dette feltet er nå i 4. engår. 
Resultatene er oppløftende. Jeg 
utfordrer Franz og Matheas på å 
anbefale ei blanding for 2022 for 
den bonden som har lyst til å 
prøve standsvingel (se rammer).

Smått til nytte

MAX 17 PROSENT RÅPROTEIN
Forsøk på 11 danske melkebruk konkluderer med at kyrne beholder ytelsen, 
ammoniakkutslipp reduseres og det økonomiske resultatet bedres når 
råprotein innholdet reduseres til maksimalt 17 prosent. Ytelsen lå på fra 10 350 til 
12 810 kg EKM, og i utgangs punktet fikk kyrne fôr med 17,4 prosent råprotein. 
Reduksjonen ble foretatt ved å erstatte raps og soya med energirike fôrmidler som 
korn og kolbemais. I gjennomsnitt ble råproteininnholdet i besetningene redusert 
til 168 gram/kg TS, men det viste seg at det ikke var noen forskjell i ytelse på høyt 
og lavt protein nivå. Ureanivået falt, og utnyttelsen av nitrogenet ble forbedret.

Kvægnyt 16/2021

FRANZ SIN ANBE-
FALTE BLANDING

55 % strandsvingel 
30 % timotei
10 % rødkløver
5 % hvitkløver
3,5kg/dekar såmengde 

MATHEAS SIN  ANBE- 
FALTE  BLANDING:

88 % strandsvingel 
12 % timotei 
5kg/dekar såmengde

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



Eurofi ns Agro Testing Norway AS
grovfor@eurofi ns.no   

tlf. 92 23 99 99

Nye indekser gir grovfôranalysene større verdi
Konserveringsindeks 
Hjelper deg å vurdere om ensilerings-
prosessen er vellykket og om fôret er 
lagringsdyktig. 

Varmgangsindeks 
Et verktøy for å oppdage risikoen 
for varmgang i tide, slik at tiltak 
kan settes inn for å minimere verditap i 
fôret. 

N-indeks og S-indeks 
Viser om nitrogen- og svoveltilgangen i jorda 
har vært tilstrekkelig for optimal protein-
oppbygging i fôret, og hjelper deg å optimalisere 
gjødslingen neste sesong. 

Alle indeksene inngår i analysepakken
“Standard”. Pakken gir deg NIRS nærings-
innhold, samt analyse av 11 mineraler. 
Alt du trenger til din gjødslingsplanlegging. 

Les mer om våre indekser på www.eurofi ns.no

   Har du kalver med diaré?
Utviklet i Norge med fokus på årsaker til diaré 
med ambisjon om å bidra til økonomisk vekst med 
økt dyrevelferd og kalvehelse.

Få 10% rabatt!

Handles via din veterinær eller hos:

Dosering: 1-2 g per dag per 20 kg kalv
Nettovekt: 1200 g
Pris: kr. 1100,- kr.990,-

Dokumentert effekt
Feltforsøk gjennomført i samarbeid med 
veterinær Rune Bratås v/ Sauda Veterinærkontor.
Se hele forsøket på improwin.no

Benytt kupongkoden BS721
på improwin.no for 10% rabatt 

på din første boks med 
ImproWin® for kalv
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Anja Våg Skjold
Fagleder fôring
 anja.vag.skjold@tine.no

Erik Brodshaug
Spesialrådgiver
erik.brodshaug@tine.no

Begge Tine Rådgiving

Overfôring koster både for lommeboka, dyra og miljøet. 
 Fôreffektivitet er et praktisk mål som forteller om fôringa  
står i stil med produksjonen. 

MÅL FÔR-
EFFEKTIVITETEN 
REGELMESSIG

Kyr som varierer lite i hold gjennom laktasjonen, bruker fôret de tar opp til melkeproduksjon uten verken for stort 
energioverskudd eller underskudd. Vi sier gjerne at de melker av det de eter.
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Fôreffektiviteten forteller hvor 
gode dyra er til å omdanne 
fôret til mjølk og gir grunnlag 

for å optimalisere fôringa. Måling av 
fôreffektivitet er derfor et godt hjel-
pemiddel for å justere fôringa i for-
hold til det som faktisk skjer i fjøset.

Slik regnes fôreffektivitet ut
Fôreffektiviteten regnes ut ved å 
dele gjennomsnittlig melke-
mengde, energikorrigert melk 
(EKM), på hvor mange kilo fôrtørr-
stoff med fôr kyrne eter i løpet av 
et døgn. Kraftfôret er vanligvis 
nokså enkelt å måle enten med 
vekt eller fra kraftfôrvogn eller 
besetningsstyringssystem som 
styrer kraftfôrtildelinga. Husk å 
kalibrere utstyret jevnlig. 

Vanligvis beregnes fôreffektivite-
ten gruppevis det vil si som et 
gjennomsnitt for alle dyra som 
inngår. Det er stor variasjon på 
fôreffektivitet mellom raser og 
mellom enkeltindivid. Geno har 
startet et større prosjekt for å 
kartlegge fôreffektivitet på NRF 
kyr på individnivå. 

Registrere tørrstoffopptaket
Når vi måler fôreffektivitet for søker 
vi å registrere det totale tørrstoff-

opptaket for å kunne se det opp 
mot melkeytelsen i besetningen. 
Det innebærer at også at grov-
fôret må veies. For å kunne 
bestemme tørrstoffopptaket fra 
grovfôr må vi ha kontroll på tørr-
stoffinnholdet. Fôringsrådgiverne 
vil være behjelpelige med å foreta 
tørrstoffmålinger. Ellers kan en 
enkel hybelkomfyr, mikrobølgeovn 

eller airfryer kombinert med ei 
digital kjøkkenvekt fungere greit. 

Mange faktorer påvirker 
fôreffektiviteten
Det er ikke bare fôringa som 
påvirker fôreffektiviteten. Også 
forhold ved dyra og omgivelsene 
de lever under har betydning for 
prestasjonen.

Forhold ved fôringa: Optimering, 
tildelingsmetode, fôringsstrategi, 
grovfôrkvalitet, tørrstoffinnhold, 
smakelighet, grad av appetittfôring, 
stabilitet, blandenøyaktighet i mix.

Forhold ved kyrne: Vommiljø, 
ytelsesnivå, laktasjonsstadium, 
hold, helsetilstand og genetikk.
Forhold ved fjøs og management: 
Fjøsets utforming, plass, dyreflyt, 
miljø, dyrevelferd og stress. 

Proteinutnyttelse
På samme måte som med fôr-
opptak og energiutnyttelse, vil 
fôreffektivitetsmålinger være et 

Tabell 1: Resultatet av fôreffektivitetsmåling- et eksempel fra en 
besetning hvor det ble målt en fôreffektivitet på 1,5 som betraktes som 
nokså nær det optimale. Legg merke til at det allikevel går litt mer fôr 
enn beregnet (106 prosent) og at ytelsen ligger litt under beregnet (95 
prosent). 

Fôropptak    

 Grovfôr/PMR 17,5 kg TS

 Kraftfôr 2,6 kg TS

 Totalt 20,0 kg TS

 Opptak i forhold 
til predikert

106 prosent

Melkeproduksjon 29,9 kg melk

  30,4 kg EKM

 Produsert i forhold 
til predikert

95 prosent

    

Fôreffektivitet 1,52 EKM/kg TS

  1,49 kg melk/kg TS

Effekt av kraftfôr 1,78 kg EKM pr kg 
TS kraftfôr

Tabell 2: Den tredelte skalaen for fôreffektivitet (kg EKM pr. kilo tørrstoff). 

1,0- 1,2 Lav

1,2- 1,4 Middels

1,4- 1,6 Høy

Kyr i tidlig laktasjon som melker mye og mobiliserer av kroppsreservene vil ha høy 
fôreffektivitet, mens kyr mot slutten av laktasjonen som melker lite er mindre 
effektive. Få målinger gir usikkert resultat ved endringer i fôringsregime, slått og 
råvarer i rasjonen. Foto: Rasmus Lang-Ree
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viktig redskap for å holde styr på 
hvor godt proteinet i fôrrasjonen 
blir utnyttet. Dersom dyra får for 
lite protein, vil det gå ut over 
 produksjonen og redusere fôr-
effektiviteten. Ved overfôring med 
protein vil det kunne redusere 
fôreffektiviteten. Dyra må da kvitte 
seg med overflødig nitrogen som 
er en energikrevende prosess.  
I tillegg vil også overskudds-
protein kunne omdannes til 
 fett reserver på kroppen.

Mesteparten av proteintilførselen 
til drøvtyggerne stammer fra den 
mikrobielle omsetningen av fôret 
som skjer i vomma. God protei-
nutnyttelse handler i stor grad om 
å legge forholdene best mulig til 
rette for vommikrobene. God 
fôreffektivitet er som regel også et 
godt mål på at vi har truffet en 
god balanse mellom tilførsel av 
energi og protein og andre viktige 
næringsstoffer i rasjonen.

Fôringsstrategi og 
rasjonsbalansering
Fôring etter planlagt avdrått (mål 
for ønsket avdrått) er i de fleste 
 tilfeller den mest effektive fôrings-
strategien for å oppnå god fôr-
effektivitet. Da planlegger en med 
en kontrollert mobilisering i tidlig-
laktasjonen og styrer kraftfôrnivået 
gradvis nedover i takt med for-
ventet fall i ytelse utover i lakta-
sjonen. Erfaringsmessig er dette 
en fôringsstrategi der fôreffektivi-
teten ligger i området 1,45- 1,60 
kg EKM pr. kg TS. Om en har ei 
besetning der effektiviteten ligger 
på 1,50 kg EKM pr. kg TS er kyrne 
i snitt i energibalanse.

Stabilitet
Det er alltid mest energieffektivt å 
holde kyrne så nær energibalanse 
som mulig. Å feite opp og deretter 
slanke kyr er lite energieffektivt. 
Deponering av kroppsfett koster 

unødvendig energi som helst 
burde ha gitt inntektsbringende 
produksjon. Når så dyret mobili-
serer av kroppsfettet, vet vi at det 
øker risikoen for flere produksjons-
sjukdommer, fettlever og nedsatt 
fruktbarhet. Når dyra tærer på 
holdet gir det ofte også utslag i at 
fôropptaket går ned, de har ikke 
samme behovet for å ete. Det er 
derfor enkelt å oppnå høy fôr-
effektivitet i tidliglaktasjon dersom 
mange av kyrne har hold å tære 
på. Derfor er det viktig å måle 
 holdet ved kalving. Deretter må en 
se på holdutviklinga gjennom 
 laktasjonen fram mot sining. Holdet 
ved sining bør aller helst være det 
samme som vi ønsker ved kal-
ving. Dette er minst belastende 
for kua og gir derfor den mest 
energieffektive fôringa. Målet må 
være å holde kyrne så nær energi-
balanse som mulig, som tilsvarer 
en fôreffektivitet på 1,5. 

Beregninger med Optifôr
I tabell 1 kan du se et sammen-
drag av noen verdier vi presente-
rer etter en fôreffektivitetsmåling. 
Når vi kjenner til fôropptaket og 
rasjonssammensetning kan vi ved 
bruk av Tine Optifôr kalkulere for-
ventet fôropptak og forventet mel-
keproduksjon, samt beregne 
fôreffektivitet og kraftfôrrespons. 
Dette gir oss nyttig informasjon 
om hvordan fôringa er i forhold til 

forventning og kan avdekke man-
gel på protein, feil forhold mellom 
protein og energi, mangel på 
 stivelse, for lav nedbrytingsgrad 
av stivelse, for høy eller lav vom-
belastning, lav vitamin- og mine-
raldekning og mye mer. 

Regelmessige fôreffektivi-
tetsmålinger
Vi anbefaler å ha regelmessige 
fôreffektivitetsmålinger. Det bør 
minimum være fire målinger i året. 
Ettersom fôrtildeling og fôropptak 
kan variere fra dag til dag, kan det 
være greit å veie fôret i to eller tre 
døgn og bruke gjennomsnittet. 
Husk at kyr i tidlig laktasjon som 
melker mye og mobiliserer av 
kroppsreservene naturlig nok vil 
komme ut med høy fôreffektivitet, 
mens kyr mot slutten av laktasjo-
nen som melker lite og kanskje 
legger på seg litt for mye er 
 mindre effektive. Få målinger gir 
lav forklaringsgrad ved endringer i 
fôringsregime, slått og råvarer i 
rasjonen. Ved alle endringer i 
 fôringa er det klart å anbefale ny 
måling. Besetninger med fullfôr 
(PMR eller TMR) må ha god 
 kontroll på tørrstoffinnholdet i de 
enkelte råvarene. Det er ofte 
 relativt stor variasjon i en stakk/
plansilo og mellom rundballer, og 
det er for usikkert å bruke tørr-
stoff prosenten som framkommer 
på analysebeviset. 
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Figur 1: Eksempel på fôreffektivtetsmåling i en besetning over 1,5 år. 
Variasjonen skyldes i svært   stor grad gjennomsnittlig laktasjonsdag 
og ligger omtrent på 1,5 i gjennomsnitt.
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Robotfjøset fra 2019 er bygd med tanke på at mjølkekuavdelingen 
skal brukes både av ammekyr og melkekyr.

MJØLKEKYRNE UT  
AV FJØSET NÅR AMME-
KYRNE SKAL KALVE

REPORTASJE

Stine Halvorsen Berg og Stig 
Marius Øverbø gjenoppli-
vet ei melkekvote som 

hadde sovet i åtte år da de tok 
over i 2017. Båsfjøset var nedslitt 
så det måtte bygges nytt hvis de 
skulle drive med melk. Med ei lita 
melkekvote (totalt 113 000 liter i 
år) er utgangspunktet for et lønn-
somt fjøsbyggingsprosjekt van-
skelig. Å hive seg på kvotekjøret 
var uaktuelt for Stine og Stig 
Marius. Derfor dreide tankene i 
retning ammekyr i tillegg til melk 
og planlegge nytt fjøs for kombi-
nert bruk til melkeku og ammeku. 

Kombinerer nytt og gammelt
Nybygget på 630 kvadratmeter 
har 30 båsplasser til ku og 38 til 
ungdyr. Det er bygd som et fritt-
stående bygg inntil eksisterende 
driftsbygning. Liggebåsene til kvi-
gene er bygd med «kumål» i leng-

den med tanke på at det kan bli 
aktuelt å ha ku der. Ulempen med 
dette er at det blir litt mer pynting, 
men kvigene blir sosiale siden 
man bruker en del tid der. En 
brukt Lely-robot kjøpt på privat-
markedet tar seg av melkingen. 
Nybygget er bygd med gjødsel-
kjeller. Tankrom, smittesluse og 
fôrsentral er i gamlefjøset. Gamle-
fjøset med tankrom, smittesluse 
og fôrsentral, sammen enkel om-
gjøring til løsdrift var første steg i 
prosessen for å starte opp igjen 
med mjølkeproduksjon. Kyrne ble 
mjølket på bås. Her ble det drevet 
mjølkeproduksjon noen år.
- Nyfjøset ble planlagt for melke-

robot, men den kom inn litt tidlig-
ere enn vi hadde sett for oss, for-
teller Stig Marius. 

Gamlefjøset er på mange måter 
nøkkelen i dette driftsopplegget. 
Det brukes til sinkyr enten av av-
sinte ammekyr eller avsinte mjølke-
kyr og kan fôres med grovfôrkvalitet 
som er tilpasset. Det er tungstelt 
med mye manuelt arbeid sammen-
lignet med nyfjøset, men gjorde at 
byggeareal og investeringssum 
kunne reduseres betraktelig.

Dyktig på logistikk
Ammekyrne kalver første halvde-
len av februar og for at de skal ha 

Grasbakken i Ringsaker i Innlandet
• Stine Halvorsen Berg og Stig Marius Øverbø
• To barn (3 og 1) og ett til ventes i oktober
• 340 dekar dyrket (eid og leid) – 80 av disse beites
• 200 dekar utmarksbeiter
• Kvote i år på 113 000 liter
• Avdrått på ca. 8 500 kg EKM.
•  Ammekubesetning (90 prosent stambokført Simmental) med 27 kalvinger i året

Aktuelle for å utnytte robotfjøset til ammekufjøs under vinter/vår kalvinga

      derfor sines alle melkekyr
av innen 1. februar og 14 flyttes over  
i gamlefjøset
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tilgang til kalvingsbinger, ligge-
båser og kalvegjømme i nyfjøset 
må melkekua ut. Derfor sines alle 
melkekyr av innen 1. februar og 
flyttes over i gamlefjøset. Der er 
det også en  kalvingsbinge og 
melkeanlegget er beholdt om det 
skulle blir behov for melking der. 
Møkka der må  skrapes manuelt, 
men på sinkufôring med mye 
halm blir møkka så tørr at det er 
overkommelig med pynting en 
gang om dagen, synes Stig 
Marius. Melkekyrne kalver fra 
1.mai utnytter priskurven for melk 
maksimalt. Overgangen mellom 
ammeku og melkeproduksjon 
løses ved at ammekyrne får til-
gang på uteareal i vårsola. Amme-
kyrne slippes ut på beite i midten 
av mai, men har tilgang til deler av 
fôrbrettet en periode før melke-

Med melkekyr som kalver fra mai utnytter Stig Marius Øverbø oppnår han merprisen på sommermelka.

Med til sammen 14 båser i gamlefjøset kan de fleste melkekyrne plasseres her når 
ammekua bruker nyfjøset.
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kyrne overtar hele nyfjøset i slut-
ten av mai. Ved utgangen til beitet 
er det en liten rundbuehall med 
halm der kalvene kan stikke seg 
unna om de ønsker. Etter beitese-
songen kommer 14 ammekyr inn i 
gamlefjøset. Der er det litt liten 
plass slik at noen ammekyr må ha 
plass i nyfjøset fram til melkeku-
ene avsines. Likeens må 4–5 mel-
kekyr være igjen i nyfjøset i perio-
den ammekyrne kalver og gå på 
sinku fôr der. Mjølkekuarealet er 
bygd slik at det enkelt kan seksjo-
neres.  Melkekyrne går fritt ut og 
inn til et mosjonsbeite rett utenfor 
fjøsdøra. Driiftsopplegget krever 
at Stig Marius hele tiden er i for-
kant for å planlegge logistikk.

Leier utstyr
- Vi har brukt mye penger på bygg 
og derfor har vi ikke prioritert trak-
torer og utstyr, sier Stig Marius. 
Det var ingenting her da vi startet 
bortsett fra en gammel traktor. 
Derfor leier vi mye til høsting og 
spredning av gjødsel. Jordarbei-
dingsutstyr leier jeg av kamerater 
og gjør jobben selv.

Utfôringen skjer med minilaster og 
det alterneres med baller fra ulike 
slåtter. 

Mål om 800 kg tørrstoff
Byggeprosjektene har tatt mye av 
tiden, men nå vil Stig Marius prio-

ritere fornying av engarealene for 
han ser stor forskjell på ny og 
gammel eng. På gården har han 
120 dekar der en tredjedel fornyes 
hvert fjerde år. «Friåret» brukes til 
å fornye leide arealer. Strategien 
er å intensivere grasdyrkinga på 
arealene nærmest gården med tre 
slåtter og mer husdyrgjødsel. Nå 

ligger avlinga på ca. 720 kg tørr-
stoff pr. dekar, og målet er å 
komme over 800.

I år forteller Stig Marius at han ble 
litt skuffet over 1. og 2. års eng som 
bare ga 0.88 i fôrenhetskonsentra-
sjon. Prognosen tilsa 0,92 og Stig 
Marius vil i hvert fall ha over 0.9 for 
å være fornøyd. Været ble veldig 
drivende opp mot slåttestart, og i 
ettertid tror han slåtten burde 
begynt et par dager før. På grunn 
av høyden (480 meter over havet) 
kan han ikke bruke den nærmeste 
værstasjonen, men må til Gausdal 
for å finne en som kan brukes som 
hjelp til å peile seg inn på optimalt 
tidspunkt. Det er vanlig å ta to slåt-
ter her, men i år har Stig Marius 
prøvd seg på tre. Førsteslått med 
tatt 12/6, andreslått 20/7 og tredje-
slåtten 30/8.

SLIK ER AREALBEHOVET I NYFJØSET 
HOLDT NEDE
•  Smittesluse, tankrom og fôrsentral i det gamle fjøset
•  14 liggebåser til ammeku/sinku i gamlefjøset
•  Ikke bygd for alle ungdyr i tilbygget – vil bygge enkelt uisolert fjøs med talle og 

lavere kvadratmeterpris til ungdyr senere
•  Ammekubesetningen kalver i nyfjøset fra februar 
•  Melkekua avsines før 1. februar og flyttes til det gamle fjøset
•  I mai slippes ammekua ut og melkekyrne overtar nyfjøset
•  Brukt Lely-melkerobot

Ved å utnytte det gamle båsfjøset kunne nybygget avgrense seg til rene dyrearealer.

Kalvingsbinger bak melkeroboten og plass til kalvegjømme i arealet imellom.
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Planen er å prøve andre frøblan-
dinger. Mer innslag av strandsvin-
gel er noe Stig Marius har tro på 
vil fungere i et treslåttssystem. 
Han vil også prøve å direkteså litt 
raigras i 3-års eng hvis enga 
begynner å gå ut. Selv om han tro 
på å bruke plogen, prøver han seg 
fram med forenklet jordarbeiding 
på noen skifter. 

Kjønnssortert og bruks-
dyrkryssing
Stig Marius bruker kun bruker 
REDX på de melkekyrne han 
ønsker å rekruttere fra. Alle kvige-
kalver GS-testes, men insemine-
res med Aberdeen Angus Y-semin 
(hann-sæd) for han vil teste de en 
laktasjon før han bestemmer seg 
for hvilke han vil ha med videre. 
De andre melkedyra insemineres 
med y-sæd (hann-sæd) av tung 
rase – enten Simmental eller 
Blonde d`Aquitaine. Disse går 
med ammetanter eller mor og 
noen selges ved ca. 200 kg leven-
devekt i månedsskiftet august/
september. 
- Når jeg ser på slakterioppgjøret 
får jeg ca. 2 300 kroner mer for en 
slik krysningskalv enn for en NRF-
kalv, sier Stig Marius. - I tillegg 
kommer høyere tilvekst på krys-
ningskalven.

Også på ammekyrne bruker Stig 
Marius 100 prosent semin med 
y-sæd på de som ikke har noe å 
bidra med genetisk og vanlig sæd 
på resten. Han har også en sim-
mentalokse til bruk på de kyrne 
som ikke har tatt seg etter to eller 
tre inseminasjoner.

Siden driftsopplegget krever 
 konsentrert kalvingssesong på 
mjølkekua blir det en del dobbel-
tinsemineringer når Stig Marius er 
redd han har vært litt tidlig ute. 

Vil la kalvene gå med mora 
mjølkefôringsperioden
Nå tas kalvene fra mora 14 dager 
etter kalving, og Stig Marius stiller 
seg spørsmål om det egentlig er 
så gunstig tidspunkt å gjøre det 
på. Han prøvd med ammetanter til 
noen kalver og synes erfaringene 
med det har vært så bra at planen 
neste år er at kalvene skal få gå 
med mora hele sommeren eller 
med ammetante hvis det ikke 
 fungerer. I tillegg til at kalvene får 
veldig god tilvekst slipper han alt 
arbeid med kalvefôring. 

Godt miljø
Stig Marius skryter av å ha et 
svært godt fagmiljø i nordre 
Ringsaker, med mange driftige 

storfebønder som er «framme i 
skoa». Spesielt trekker han fram 
Nils Einar Mæhlum som han 
karakteriserer som guru og men-
tor. For en som er fersk i tralten er 
det av uvurderlig betydning å ha 
noen erfarne bønder å diskutere 
med.
- Jeg lærer nesten mer av kolle-
gene mine enn av rådgiverne, og 
det er kanskje fordi praktikeren 
må tenke økonomi hele tida.

Ønsker å jobbe utenom
Stine jobber 100 prosent som 
pedagogisk leder i barnehage og 
Stig Marius 60 -70 prosent som 
mekaniker. Han er innleid som 
selvstendig næringsdrivende og 
har et fleksibelt opplegg som kan 
tilpasses arbeidstopper hjemme.
- Vi trives med å jobbe utenom og 
har ingen planer om at vi bare 
skal jobbe på gården, sier Stig 
Marius. – Men det krever at vi må 
automatisere i driftsopplegget. 

Han legger til at melkeroboten må 
ses i lys av jobb utenom bruket og 
fleksibilitet som gjør det mulig å 
følge opp barna. Fjøsbyggingen 
har skjedd på bakgrunn av for-
skriftsendringene som kommer i 
2024 og 2034. Hvis kvoteprisen 
blir akseptable kan produksjonen 
utvides med 50 tonn, men utover 
det har Ikke Stine og Stig Marius 
noen planer om å bli større. 

Med grinder sluses melkekyr og ammekyr til respektive 
beiter. Kjøttfekalvene som går med mora kan stikke seg 
unna i den lille rundbuehallen plassert ved utgangen før de 
slippes på beite på våren.

– Jeg synes rett og slett det er artig å drive med ammeku i tillegg til melk, sier Stig 
Marius Øverbø. Han forteller at han var heldig og fikk kjøpt ammekubesetningen 
til Jon Arne Aamodt. Det var en fin besetning med dyr det var brukt mye tid på og 
et godt utgangspunkt å jobbe videre med. 
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Fordøyeligheten av organisk 
stoff (OMD) forklarer mer 
enn 80 prosent av varia-

sjonen i grasets energi- og prote-
inverdi, og ingen enkeltfaktor 
påvirker OMD mer enn utviklings-
stadiet. Men denne effekten, både 
som korttids- og langtidseffekt, er 
i et viktig samspill med ulike 
 værforhold, og da først og fremst 
temperatur, nedbør og solstråling 
(skydekke). Disse miljømessige 
faktorene påvirker grasets vekst-

hastighet, morfologiske utvikling 
(eksempel forholdet blad:stengel), 
avling og kjemisk sammensetting. 

Variasjon fôrverdi selv ved 
høsting på samme 
utviklingstrinn
Variasjonen i værforhold mellom 
år, innad i vekstsesongen og 
 geografiske lokasjoner gjør at gra-
sets fôrverdi kan ha en betydelig 
variasjon selv om det høstes ved 
samme morfologiske utviklings-

stadium, for eksempel ved begyn-
nende skyting. Den største effek-
ten på OMD, skjer gjennom en 
påvirkning av blad:stengel-for-
holdet og innholdet og egenska-
pene til NDF. Temperaturen er den 
værfaktoren som har størst betyd-
ning, og i denne artikkelen vil vi 
fokusere på hvordan temperatu-
ren påvirker kvaliteten på graset 
og hvordan vi ved hjelp av 
 værdata kan bestemme et mer 
optimalt høstetidspunkt.   

HVORDAN BRUKE VÆRDATA 
FOR Å OPTIMALISERE 
 HØSTETIDSPUNKTET
Den værfaktoren som har størst betydning for graskvaliteten er 
temperatur, og spørsmålet er hvordan vi ved hjelp av værdata kan 
bestemme et mer optimalt høstetidspunkt.

Illustrasjonsfoto. Erfaringene fra undersøkelsen viser at det er mulig å treffe målene for fordøyelighet og råproteininnhold ved 
å styre slåttetidspunktet etter planlagt temperatursum. Foto: Rasmus Lang-Ree
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Temperatur og kvalitet
Om våren er jordtemperaturen 
avgjørende for når graset begynner 
å vokse. Basert på en sammen-
heng mellom jordtemperatur og 
lufttemperatur benytter vi  vanligvis 
en lufttemperatur på 5 ºC (gjen-
nomsnitt per døgn) over et visst 
antall dager for å beregne start-
punktet. Hvordan temperaturen 
påvirker planteveksten er en kom-
pleks prosess, og i hovedsak kan 
det forklares ut fra at temperaturen 
inne i planten påvirker hastigheten 
på de kjemiske prosessene, og 
spesielt er enzym systemene knyt-
tet til sukker og fiberutviklingen 
viktig. I tillegg vil temperaturen 
påvirke den mor fologiske utviklin-
gen, og da først og fremst arealet 
på bladoverflata og forholdet mel-
lom blad og stengler. Høy tempe-
ratur fører til at graset når skyting 
(modnes) rask ere og andelen blad-
masse blir lavere. Selv om det er 
temperaturen inne i planten som er 
avgjør ende bruker vi av praktiske 
 grunner lufttemperaturen som en 
indikator. De grasartene vi typisk 
dyrker i Norge har en optimal 
veksttemperatur i området 17–20 
ºC, hvor temperaturer på begge 
sider av dette intervallet fører til en 
lavere veksthastighet. En digresjon 
i denne sammenhengen er at en 
stor forskjell mellom  dagtemperatur 
og nattetemperatur (5-8 ºC), spesi-
elt på forsommeren med lys i store 
deler av døgnet, fører til en stor 
akkumulering av sukker i graset på 
nattetid. Det er en effekt vi kan 
utnytte ved å slå graset tidlig på 
morgen og i kombinasjon med 
rask fortørking vil det gi et høyt inn-
hold av sukker i graset ved høsting. 

Temperatursum og 
fordøyelighet
I praksis er det vanskelig å skille 
mellom effekten av utviklings-
stadium og temperatur på grasets 
fordøyelighet og kjemisk innhold. 

Systematiske undersøkelser har 
vist at OMD reduseres med økt 
temperatur utover en viss varme-
sum, og effekten er først og 
fremst knyttet til endringene i 
NDF-innhold og NDF-fordøyelig-
het. Virkningen gjelder gjennom 

hele vekstsesongen og på tvers 
av slåtter, men effekten er desidert 
størst på vår-/forsommerveksten. 
Nedgangen i OMD er større i 
stengler enn i blad, og det skyldes 
at stenglene har et høyere innhold 
av NDF. Effekten vil derfor også 
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Figur 1. Innhold av ufordøyelig NDF (INDF) i Grindstad timotei slått ved 
forskjellig utviklingsstadium høstet fra de samme forsøksfeltene tre år 
etter hverandre.

Figur 2. Fordøyeligheten av organisk stoff (OMD) i Grindstad timotei 
høstet ved forskjellig utviklingsstadium høstet fra de samme 
forsøksfeltene tre år etter hverandre.

Figur 3. Effekten av beregnet temperatursum ved høsting på 
fordøyeligheten av organisk stoff (OMD) i Grindstad timotei. 
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være avhengig grasart hvor ned-
gangen er noe mindre for typiske 
bladgras, eksempel raigras. 

Høstetidspunktets 
betydning for INDF og OMD
I årene 1991 til 1993 gjennom-
førte vi en større forsøksserie for 
å  studere hvordan høstetidspunkt 
og årsvariasjon påvirker kjemisk 
innhold og fôrverdi i gras og rød-
kløver. I denne artikkelen benytter 
vi Grindstad timotei som eksem-
pel, men effektene var den 
samme for engsvingel og rød-
kløver. Figur 1 og 2 viser effekten 
av høstetidspunkt på innholdet 
av ufordøyelig NDF (INDF) og 
OMD. Ved samme morfologiske 
utviklingsstadium var det stor 
forskjell mellom årene og diffe-

ransen økte med økt utviklings-
stadium. Hvis vi bruker én uke 
etter begynnende skyting som 
eksempel så var forskjellen i 
NEL20 på 20  prosent (5,3 og 6,4 
NEL20 per kg TS), noe som til-
svarer en forskjell på 3,3 kg kraft-
fôr per ku og dag ved en melke-
ytelse på 30 kg. I 1991 var tem-
peratursummen 431 døgngrader 
ved begynnende  skyting og i 
1992 var den 510 døgngrader. 

Temperatursum kan 
forklare mye
En analyse av værdataene fra disse 
årene viser at temperatursummen 
kan forklare mye av  forskjellene i 
OMD (Figur 3) og INDF. Hvis vi i til-
legg tar hensyn til gjennomsnittlig 
døgntemperatur de siste 7 dagene 

før høsting for klarer denne og tem-
peratursummen hele 86 prosent av 
 variasjonen i OMD og 76 prosent av 
 variasjonen i INDF. Modellen viser 
at en økning i temperatursummen 
på 13 grader, noe som tilsvarer 
gjennomsnittstemperaturen på ett 
døgn, så reduseres fordøyelig heten 
med 0,7 prosentenheter. 

Dette illustrerer at en kombinasjon 
av historiske værdata og vær-
prognoser kan være en interes-
sant metode for å planlegge og 
prognosere tidspunktet for gras-
høstinga. Ikke minst kan det være 
interessant i en periode med 
 ustabilt vær hvor man vurderer 
om graset bør høstes før eller 
etter meldt regnvær. 

GÅRDSSPESIFIKK METODE FOR  
Å BESTEMME HØSTETIDSPUNKT
En analyse av værdataene fra disse årene viser at temperatursummen 
kan forklare mye av forskjellene i OMD

      Fordøyeligheten av organisk stoff (OMD) forklarer  
mer enn 80 prosent av variasjonen i grasets energi- og 
 proteinverdi, og ingen enkeltfaktor påvirker OMD mer enn 
utviklingsstadiet.

Selv om temperaturdata kan 
 hentes fra de nærmeste 
offisielle værstasjonene vil 

det på grunn av avstand og topo-
grafi være noe avvik når dataene 
skal tilpasses spesifikke geo-
grafiske områder. Derfor er det 
svært viktig å lage gårdsspesifikke 
anbefalinger for når graset bør 
høstes i forhold til værdata. Det 

beste er å ha et sett med histo-
riske fôranalyser og kalibrere høs-
tetidspunktet ut fra disse sammen 
med de historiske temperaturda-
taene. For å utvikle og teste løs-
ningen har vi sommeren 2021 
gjennomført en under søkelse hos 
Mattis og Peder Dobloug på Lod-
viken gård på Helgøya. Utgangs-
punktet var 4 år med fôranalyser 

(2017–2020) fra et 4-slåttsystem 
og historiske temperaturdata fra 
offentlig tilgjengelige målestasjo-
ner. Enga i 2021 var i all hovedsak 
ei blandingseng bestående av 
timotei, engsvingel og rødkløver. 
Fôrana lysene viste at OMD på 
første slåtten varierte fra 70,4 til 
79,7 prosent mellom de ulike 
årene, og for andreslåtten varierte 
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det  mellom 72,0 og 80,1 prosent. 
For tredje og fjerdeslåtten var det 
mindre variasjon. Temperatur-
summen ved høsting av første-
slåtten varierte mellom år fra 464 
døgngrader i 2020 til 712 grader i 
2018 (Figur 4). 

Redusert avstand mellom 
første- og andreslått
Basert på en analyse av de histo-
riske dataene ble det satt et mål 
på at OMD i førsteslåtten i 2021 
skulle være mellom 78 og 80 
 prosent, noe som førte til at før-
steslåtten skulle høstes på 475 
døgngrader. I tillegg ble det satt et 
delmål om at råproteininnholdet i 
graset skulle være over 17 pro-
sent, noe som også førte til endret 
gjødslingspraksis. Forsøksdata og 
analyser fra Lodviken viser at 
andreslåtten risikerer en lav OMD, 
noe som sannsynligvis skyldes en 
høy gjennomsnittlig døgntempe-
ratur midtsommers mellom første 
og andreslåtten. Det ble derfor 
bestemt å redusere avstanden 
mellom slåttene, og målet for 
OMD var det samme som for 
 førsteslåtten. Målet var derfor å 
høste andreslåtten på 450 døgn-

grader mellom første og andre-
slåtten. En kortere avstand 
 mellom de to slåttene vil forlenge 
høstevinduet mellom andre- og 
tredjeslåtten, noe som vil kom-
pensere for risikoen for lavere 
totalavling. Det vil også sikre en 
god mulighet for å få til grovfôr 
med høy energiverdi på alle 
 slåttene da tredjeslåtten er mindre 
påvirket av temperatursummen. 
Selv om temperatursummen la 
føringer for slåttetidspunktene ble 
informasjonen kombinert med 
visuelle inspeksjoner av enga med 
høydemålinger og biomassekart 
fra Yara Attfarm (satellittkart) for å 
vurdere avlingsnivået. 

Målene ble nådd
Resultatene viste at førsteslåtten 
ble høstet ved 469 døgngrader 
med en OMD på 79,2 prosent og 
et råproteininnhold på 202 gram 
per kg tørrstoff. Andreslåtten ble 
høstet på 430 døgngrader med en 
OMD på 78.8 prosent og et rå pro-
teininnhold på 195 gram per kg 
tørrstoff. Antall dager mellom 
 første og andreslått var 26. Graset 
ble høstet med en John Deere 
8500 finsnitter med påmontert 

HarvestLab 3000 som gir mulighet 
for å registrere avlingsmengde. 
Avling for første-, andre-, tredje- 
og fjerdeslåtten slåtten ble målt til 
henholdsvis 515, 323, 365 og 149 
kg tørrstoff per dekar. 

Slåttetidspunkt etter 
planlagt temperatursum
Erfaringene fra undersøkelsen 
viser at det er mulig å treffe 
målene for fordøyelighet og rå -
proteininnhold ved å styre slåtte-
tidspunktet etter planlagt tempe-
ratursum. Metoden gir også et 
godt grunnlag for fortløpende å 
vurdere når høstingen bør gjen-
nomføres. Det gir en bedre for-
utsigbarhet og planlegging av 
slåttetidspunktet. Undersøkelsen 
viser også at det er lite hensikts-
messig å gå ut med generelle 
anbefalinger mellom temperatur-
sum og høstetidspunkt. Det er 
helt nødvendig å kalibrere til 
gårdsspesifikke verdier. Et første 
steg er å skaffe seg et eget 
 erfaringsgrunnlag mellom opp-
nådd temperatursum og historiske 
slåttedatoer. Hvis man i tillegg har 
fôranalyser som representerer de 
ulike slåttene har man et godt 

FÔR

Erfaringene fra Lodviken viser at det er mulig å treffe målene for fordøyelighet og råproteininnhold ved å styre slåttetidspunktet etter 
planlagt temperatursum.(Fra venstre) Mattis Dobloug, Harald Volde og Peder Dobloug  Foto: Dag Idar Jøsang, Norsk Landbruk
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utgangspunkt for videre plan-
legging og å sette seg mål for 
høstetid. 

Dataverktøy for å beregne 
temperatursum og slåtte - 
tidspunkt
For å utnytte informasjonen fra 
værdata til prognosering og vur-
dering av slåttetidspunktet trengs 
det dataverktøy. I dag er værdata 
lett tilgjengelig gjennom ulike løs-
ninger, både gjennom offisielle og 
private målestasjoner. En utfor-
dring er å gjøre dem relevante i 
forhold til konkrete behov og å 
lage gode og brukervennlige 
 bondeverktøy. Nibio har utviklet 
flere interessante løsninger og en 
av dem er Roughage nutrition 
model (https://www.vips-landbruk.
no/roughage/nutrition/) som 
benytter en vekstmodell for gras i 
kombinasjon med værdata for å 
prognosere avlingsmengde og 
graskvalitet. Eana Skifte (https://
www.eana.no/eana-skifte) har 
også utviklet en løsning som 
benytter en kombinasjon av histo-
riske data og oppdaterte værmel-
dinger for å beregne temperatur-
sum og gjennomsnittstemperatur 
som vurderes i forhold til slåtte-
tidspunkt. Værdataene relateres til 
skifter som er registrert i program-
met. Figur 5 viser eksempel fra 
Lodviken gård i 2021. Den blåe 
heltrukne linja viser temperatur fra 

beregnet vekststart om våren og 
den stipla blå linja viser 9-dagers 
værvarsel. Den oransje linja viser 

gjennomsnittlig døgntemperatur. 
De blå sirklene vise når graset er 
høstet på skiftet. 

Temperatursum gir godt 
beslutningsgrunnlag for 
høstetidspunkt
Erfaringene fra vekstsesongen 2021 
viser at å få presentert  temperatur- 
summen fortløpende i en figur gir et 
godt grunnlag for å vurdere målet for 
høstetidspunkt. Det gir også et 
bedre grunnlag for å treffe ønsket 
energi og  proteininn hold i graset. Et 
godt digitalt verktøy gir gode mulig-
heter for bedre å planlegge og gjen-
nomføre grovfôrproduksjonen.

FÔR

HØSTETIDSPUNKT ETTER PLANLAGT 
TEMPERATURSUM
•  Utprøving på Lodviken gård viser at høsting etter planlagt varmesum gir stor treff-

sikkerhet for fordøyelighet og proteininnhold
•  Viktig med gårdsspesifikk data for temperatursum, høstetidspunkt og fôranalyser
•  Temperatursum og gjennomsnittlig døgntemperatur de siste 7 dagene før høsting 

kan forklare 86 prosent av variasjonen i OMD og 76 prosent av variasjon i INDF
•  Ved samme utviklingstrinn for graset er det stor forskjell fra år til år og differansen 

øker med økt utviklingsstadium
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Figur 4. Beregnet temperatursum ved høsting av førsteslåtten for årene 
2017 til 2021. Start og sluttdato for kurvene er henholdsvis beregnet 
vekststart for graset og gjennomført høsting

Figur 5. Beregnet temperatursum og gjennomsnittlig døgntemperatur 
gjennom vekstsesongen i Eana Skifte. Den blå heltrukne linja viser 
temperatur fra beregnet vekststart om våren og den stipla blå linja på 
slutten av den heltrukne linja viser 9-dagers værvarsel. Den oransje 
linja viser gjennomsnittlig døgntemperatur. De svart sirklene viser når 
graset er høstet på skiftet. 
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næringsstipendiat Tine 
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Liv Sølverød
Veterinær Tine, Leder 
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Se hvor du finner analyseresultatene fra Tine Mastittlaboratoriet.

RAPPORTERING  
AV  PRØVERESULTAT

HELSE

Medlem.tine.no har fått 
nytt design – se hvordan 
Analyseresultat fra prø-

ver som analyseres på Tine Mas-
tittlaboratoriet i Molde sendes ut 
på e-post til produsent og rekvire-
rende veterinær. De sendes også 
til medlem.tine.no. 

Medlem.tine.no har fått nytt 
design det siste året. Nå finner 
du prøvesvar fra Tine Mastitt-

laboratoriet i Molde under 
 Rapporter og resultater – Ana-
lyser og oppfølging – Analyse-
resultat (Figur 1). Her kommer 
resultater fra speneprøver, 
PCR-prøver, blodprøver i 
 kontrollprogrammet, samt andre 
prøver som analyseres i Molde i 
valgt tidsrom (Figur 2). 

I tillegg til denne oversikten for 
alle prøver fra besetningen finner 

du igjen prøver fra enkeltkyr ved 
å gå inn på Helseoversikten. Der 
kan du se kuas speneprøve-
historikk sammen med celletallet 
og helsekorthendelser. Resultat 
av PAG-test på melk (drektig-
hetskontroll) vil også dukke opp 
her. Helseoversikten ligger under 
Rapporter og resultater – Helse 
og fruktbarhet – Helserapport.

DET LURE MED JURET

Figur 1. Skjermbilde prøvesvar.
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Figur 2. Skjermbilde prøvesvar.

Siste episoder:
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                       REDX og SpermVital
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                       inseminering
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                       grovfôr og ny vekstsesong 
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                        kalving
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                        fjøs

Episode 14 – Hvordan gjøre seg nytte av 
                        NRF-emrbyo i eget fjøs

Episode 15 – Utnytte potensialet i grovfôret

Episode 16 – Avl som forutsetning for god    
                        driftNy episode første onsdag hver måned!

www.geno.no/genopodden

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).

Ny episode første onsdag hver måned!

www.geno.no/genopodden
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Erik Brodshaug
Spesialrådgiver, på 

vegne av Fokusgruppe 
Miksing av fôr i TINE 

Rådgiving
Tekst og foto

Fôrblandere blir stadig mer 
vanlig også her til lands, 
ettersom fôrbehovet har økt 

markant med større besetninger. 
Det er nok særlig leksibiliteten og 

muligheten for mer sammensatt 
fôring, i tillegg til det å kunne 
blande ulike grovfôrkvaliteter som 
har økt interessen for fôrblandere. 
Alle som har prøvd seg på fôring 

av hele rundballer eller silohiv 
enten direkte på fôrbrettet eventu-
elt i fôrhekker i forbindelse med 
tilleggsfôring på beite har sett at 
dyra velger det beste fôret først. 
Da lavest rangerte må ta til takke 
med det som blir igjen etter at 
den dominante delen av flokken 
har fått sitt. Det er ikke vanskelig 
å tenke seg hva som skjer med 
ytelsen hvis man fôrer opp det 
beste fôret først og så må over på 
dårligere grovfôr.   

Sortering også etter blanding
Filosofien bak fôrblanderen er at 
alle kyr skal få i seg samme fôr-
sammensetning hver gang de 
oppsøker fôrbrettet. Det å blande 
sammen ulike grovfôrkvaliteter, 
eventuelle andre fôrmidler og kan-
skje til og med en del av kraftfôret 
i en fôrblander, kan absolutt være 
positivt for både fôropptak, vom-

I salgsbrosjyrene for fôrblandere heter det så 
fint at fordelen med å blande fôret er at alle 
dyra får riktig fôrsammensetning i hver bit de 
tar. Så enkelt er det nok dessverre ikke. Det 
er mange fallgruver å gå i på veien til en god 
og stabil miks. Her er noen tips for å lykkes 
med blandejobben.

FÔRMIKSING

STABILITET 
FRAMFOR 
PERFEKSJON

Ingen grunn til panikk. Slik skal det se ut like etter fôring, ingen trengsel ved 
fôrbrettet, de fleste ligger fortsatt rolig og tygger drøv vel vitende om at det blir 
rikelig til overs.
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miljø og fôrutnyttelse. Gjort rett er 
dette selvsagt riktig. Dessverre 
kan det være lang vei mellom liv 
og lære her som på mange andre 
områder.

Kontroll på tørrstoffet 
All fôrplanlegging bør foregå på 
tørrstoffbasis. Det aller viktigste er 
å ha kontroll på tørrstoffinnholdet i 
alle fôrmidlene. Jo våtere fôret er, 
og jo større mengder som inngår i 
blandinga, desto viktigere er det å 
ha et godt estimat på tørrstoffpro-
senten. Det er ikke nødvendig 
med millimeternøyaktighet. 
Hovedsaken er at du tar kontroll 
på eventuell variasjon og justerer 
til riktig blandingsforhold. 

Det finnes mange måter å måle 
tørrstoffinnholdet på. Noen krever 
dyrt utstyr, andre kan gjøres rela-
tivt enkelt med en enkel hybel-
komfyr eller AirFryer som kan kjø-
pes for under tusenlappen. Alle 
observasjoner og korreksjoner er 
som regel langt bedre enn ingen-
ting. 

Tenk gjennomføring
Blanding av fôr er for mange styrt 
av ytre forutsetninger som man er 
nødt til å ta hensyn til i gjennom-
føringen. Skal det brukes rundbal-
ler, er det stor variasjon i vekt og 
tørrstoffinnhold? De færreste er 
videre interessert i å dele opp 
rundballer. Tilpass de mest ener-

girike fôrmidlene i blandinga til 
grovfôret. Ikke gå i fella og gi 
samme kraftfôrmengde uansett, 
det kan gi uheldige svingninger i 
energikonsentrasjonen.

Blanderekkefølge
I hvilke rekkefølge du fyller fôret i 
blanderen kan få stor betydning 
for sluttresultatet. Ikke bare i for-

Litt tungt og rått surfôr sammen med tørt  strukturfôr kutter blandetiden og gir 
jevnere kuttelengde og mindre risiko for sortering 

Ei klype med surfôr eller hver enkelt rundball  vil variere 
mye i tørrstoffinnhold, tenk alltid på tørrstoffbasis når du 
tar ut av siloen eller velger rundballer

Her har blandinga vært homogen, ingen vesentlig 
sortering og rikelig med fôr nok til at samtlige kyr får i seg 
maksimalt med fôr

      All fôrplanlegging bør foregå på
tørrstoffbasis
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hold til praktisk logistikk for å 
redusere det daglige arbeidsbe-
hovet. Blanding av fôr er også 
energikrevende, så det handler 
om å optimalisere blandetida 
mest mulig. Blanderekkefølgen vil 
også variere litt mellom ulike blan-
deprinnsippene men en generell 
oppskrift kan være;
1.  Bland alle småkomponenter/

tørrvarer. 
2.  Kraftfôr kan det være lurt å 

støpsette med litt vann  
3.  Langt strukturfôr som høy til-

settes sammen med en del av 
surfôret

4.  Fyll opp med resten av surfôret. 
Tørrest og med størst kuttebe-
hov først, finest og våtest mot 
slutten av blandetida.

5.  Eventuelt finsnitta grovfôr av 
mais/annen helgrøde blandes 
skånsomt inn til slutt.

Lag pre-mix
For å forenkle og forbedre tilde-
linga av småkomponenter og tørr-
varer som mineraler, vitaminer, 
proteinkonsentrat og lignende, vil 
det være lurt å blande sammen en 
pre-mix i større mengder og med 
bedre nøyaktighet en gang iblant 
framfor å måle opp hver kompo-
nent hver dag. Selv om det hand-
ler om små mengder, er slike fôr-
midler ofte veldig dyre og slumse 
med og det kan også være 
vesentlig at dyra får i seg riktig 
mengde.

Vann undervurdert
Hvis ikke surfôret er fuktig eller 
det inngår typiske våte fôrmidler 
som drank, potet-/gulrotrasp, 
grønnsakavfall, myse eller lig-
nende, er det ofte en stor fordel å 

støpsette kraftfôret med litt vann. 
Særlig harde pellets vil ha godt av 
å bli bløtt opp litt. Det er absolutt 
ikke bra om det triller pellets bort-
over fôrbrettet. Er det kraftfôr i en 
miks, bør det ikke være mulig å se 
det annet enn som finpartikler på 
grovfôret. Målet er en mest mulig 
homogen blanding men uten at 
den blir bli klabbete og danner 
klumper. Det reduserer fôroptaket.

Samme kuttelengde
Dersom det skal i noe tørt og 
langt stråfôr (halm, frøhøy) er det 
viktig med litt tyngde for å få sir-
kulasjon i massen og nok friksjon 
mot kutteknivene slik at det blir 
god kutting. Mangelfull kutting gir 
økt fare for sortering. Ta i litt av 
grassurfôret og bland til kuttelen-
gen er nokså ensartet rundt 4-5 
cm. Husk at kvasse kniver vil 
gjøre underverker og vil spare ned 
mye på blandetida.

Tilgjengelighet trumfer alt
De færreste som har mobil fullfôr-
blander fôrer ut mer en to ganger 

daglig, kanskje til og med bare en. 
Det er ingen ting å skamme seg 
over! Gitt at man har gode rutiner 
eventuelt utstyr for å skubbe fôret 
inntil kyrne mange ganger i døg-
net. Hovedsaken er at det alltid 
skal være fôr tilgjengelig og at 
kvaliteten og sammensetningen 
skal være den samme hele døg-
net. Beste testen på om fôringa 
fungerer godt er at kyrne ikke 
ruser til fôrbrettet hver gang det 
skubbes fôr. Da vet de at det ikke 
har noen betydning når de går for 
å ete, de får tak i det de trenger 
uansett og de kan fortsette å 
hvile. 

Fôrhygiene viktig
Fôrhygiene er selvsagt alltid vik-
tig, men ved sammenblanding av 
både grovfôrmidler og kraftfôr-
midler sammen med både luft og 
kanskje også litt vann, blir det 
gode forhold for mikroorganis-
mene både i fôret og miljøet 
rundt. Riktig ensilert surfôr som er 
motstandsdyktig mot mugg og 
gjær er alltid et godt utgangs-
punkt. Det er aldri å anbefale å 
blande fôr for mer enn ett døgns 
forbruk. I sommerhalvåret når 
omgivelsestemperaturen stiger, 
kan det kanskje være nødvendig å 

Her er det stort sett bare halmen igjen til de lavest rangerte som foretrekker å ete i 
fred når de andre er forsynt

      stor fordel å støpsette kraftfôret 
med litt vann
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blande oftere, eventuelt tilsette 
konserveringsmiddel spesielt 
beregnet for å stabilisere og hin-
dre varmgang i fôrblandinger.  

Fôrblandingens tre rasjoner
I praktisk fôring er det vanlig å 
snakke om tre ulike dimensjoner;
1. Hva sier fôrplanen?
2. Hvordan blandes fôret?
3. Hva eter kyrne?

De fleste som har jobbet en del 
med fôring vet at de har lett for å 
skille lag og gli fra hverandre, selv 
om det egentlig var tenkt å være 
det samme. Når man planlegger 
og optimerer en fôrplan, er det lett 
å bli for opptatt av detaljer og den 
perfekte fôrsammensetning. Det 
er lett at vesentlige ting som 
lagersituasjonen og andre prak-

tiske begrensninger ikke blir kom-
munisert godt nok eller blir tatt 
hensyn til. Resultatet blir da som 
regel at man tilpasser fôringa der-
etter, men ikke oppdaterer planen. 
Med basis i det som er nevnt i 
denne artikkelen har vi sett at det 
også kan skje mye på veien fra 
lasting og blanding og fram til det 
når dyra. Noen benytter mulighe-
ten til å sortere ut godsakene 
først. Andre må ta til takke med 
utsorterte rester hvis de i det hele 
tatt får nok fôr.

Mer interessant fôring
Blanding av fôr er både er mer 
krevende og i tillegg koster både i 
investering,  driftskostnader og 
ikke minst tid, sammenlignet med 
tradisjonell fôring. Flere produsen-
ter her i Norge har allikevel hatt 

opptil flere fôrblandere og har 
opparbeidet seg solid erfaring.  

Mer fett i melka og en høyere nor-
skandel er blant noen av argu-
mentene for å skaffe seg en fôr-
blander. Uansett hvor godt vi 
planlegger grovfôrdyrkinga er det 
ikke til å komme fra at variasjonen 
har lett for å bli stor. Vi har lagt 
bak oss år med store utslag i 
både kvalitet og mengde. 

Den største fordelen med fôring 
med fôrblander er når en klarer å 
få til en så stabil miks som mulig 
uansett grovfôr så man unngår 
stadige hopp i individuell kraftfôr-
mengde og type. Lykke til med 
blandejobben!

Smått til nytte

UNØYAKTIGE KRAFTFÔRAUTOMATER
En undersøkelse i Nord-Irland viser at unøyaktig tildeling av kraftfôr kan øke fôrkostnadene med 15 
prosent. Det anbefales derfor kontroll og kalibrering hver måned. 16 melkegårder var med i undersøkel-
sen og det var unøyaktigheter med kraftfôrtildelingen på alle gårdene. I en 100-kyrs besetning med 
planlagt utfôring av 108 tonn med kraftfôr gjennom vinteren kan ytterpunktene resultere i utfôring fra 93 
til 125 tonn – altså et avvik fra 15 tonn for lite til 17 tonn for mye.

www.agriland.ie
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Morten Berntsen 
Livenengen

Informasjonsansvarlig 
NLR Innlandet

mbl@bbl.no

Maren og Hans Olav Grini har mye å takke mentoren sin for. Han har 
delt verdifull erfaring om økologisk grovfôrproduksjon. Det har gjort 
at de unge brukerne nå har et bugnende fôrlager til vinteren.

MENTORHJELP 
GA AVLINGSLØFT

Dette året har Maren og 
Hans Olav Grini fra Rings-
aker i Innlandet hatt egen 

mentor gjennom Mentorordninga i 
landbruket (se faktaboks). Mentor 
Ole Morten Lier har delt sine 
 erfaringer opparbeidet gjennom 
flere år som økologisk mjølke-
produsent. Denne erfaringen har 
vært veldig viktig for de unge 
 brukerne å få ta del i når de fra 
august i år er fullt omlagt til øko-
logisk produksjon. 
– Vi har prata mye med mentor 
om grovfôrdyrking. Alt fra artsvalg 
i frøblandinger til høstestrategier.  
I år har vi et langt bedre utgangs-

punkt for innefôringsperioden enn 
hva vi hadde fjor, sier Hans Olav. 

Gjorde det greit å spørre
Maren og Hans Olav hadde alle-
rede før de ble med i mentorord-
ninga kommet i kontakt med Ole 
Morten og brukt han som en 
sparringpartner i drifta. 
– Vi ble kjent med ham gjennom 
produsentlaget i Ringsaker, for-
klarer Hans Olav. 

At de fikk plass i mentorordninga 
gjorde det lettere for Maren og 
Hans Olav å søke råd og tips hos 
mentoren. 

– Vi føler at det er lettere å spørre 
når ting er formalisert gjennom 
mentorordninga. Da trenger vi 
ikke å ha dårlig samvittighet for å 
ringe ham, sier Maren. 

Skille vesentlig fra 
uvesentlig
Ole Morten Lier, som har lang 
erfaring som økologisk mjølkepro-
dusent, synes det er inspirerende 
og spennende å være mentor for 
de unge mjølkeprodusentene. 
– De har vært veldig lydhøre og 
lærevillig. Vi har hatt god kjemi 
hele vegen og prater det samme 
språket. Det har gjort det lett å 
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være mentor, sier Ole Morten. 
Rollen som mentor har gjort at 
han må tenke seg om og være 
sjølkritisk til egen drift. Han 
beskriver det som en vesentlig 
gevinst for egen del å være med i 
ordninga. 
– Maren og Hans Olav vet veldig 
ofte hva de skal gjøre. Som ung 
og med lite erfaring kan det være 
vanskelig å være sikker i avgjørel-
sene sine. Derfor har min rolle 
som mentor vært å gi bekreftelse 
på at avgjørelsene er riktige, og å 
hjelpe til å skille det vesentlige fra 
det uvesentlige, sier Ole Morten. 

Ole Morten mener at Mentor-
ordninga i landbruket er et nyttig 
supplement til utdanning og 
 rådgiving. 
– Vi går ikke dybden, men for-
søker å gi et mer overordnet 
 perspektiv. For å lykkes med 
dette, er det viktig at man er 
 lydhør og åpen for andres innspill, 
sier han. 

Hevet avlingene
I fjor endte Maren og Hans Olav 
opp med å måtte kjøpe en del 
grovfôr. Derfor er avlingsøkning i 
fôrproduksjonen et naturlig tema 
å diskutere med mentor gjennom 

sesongen. Nå går de gjennom ei 
tett og fin eng med en vesentlig 
andel rødkløver, noe som gleder 
de unge økologenes hjerter. Mye 
av æren for at de har mer og 
bedre grovfôr etter denne vekst-
sesongen, tilskriver de gode råd 
fra mentoren. 
– Rådene fra Ole Morten, og 
 erfaringene han har fra sin drift 
har vært veldig nyttige. Vi har ikke 
slukt alt rått, men vi har tatt til oss 
og tilpasset slik at det kan fungere 
for oss, sier Hans Olav. 

Flere ganger gjennom vekst - 
ses ongen har mentoren vært på 

Grini gård i Ringsaker i 
Innlandet
• Maren og Hans Olav Grini
• Økologisk mjølkeproduksjon 
•  200 000 liter i grunnkvote, leier  

50 000 og har kjøpt 63 000 liter  
fra nyttår

•  Fullt omlagt til økologisk drift fra 
august i år. 

•  Eier 320 dekar dyrket areal og leier 
246 dekar. 

Maren og Hans Olav Grini produserer fra nyttår over 300 tonn økologisk mjølk. 
Nok og godt grovfôr er viktig for å sikre produksjonen. 

Maren og Hans Olav Grini (med dattera Ingeborg på elleve måneder) har i år vært 
med i Mentorordninga i landbruket. Som nylig fullt omlagt til økologisk 
produksjon, har det vært svært nyttig å få ta del i mentorens mangeårige erfaring. 
Særlig er det grovfôrdyrking som har vært hyppig diskutert med mentor. 
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besøk hos det unge gårdbruker-
paret, og han har aldri vært mer 
enn en telefonsamtale unna. 
– Vi har også vært på besøk hos 
mentor. Det er inspirerende og 
artig å se hvordan han legger opp 
si drift, sier Maren. 

Nytt syn på beitesystemet
– Vi var helt sikre på at vi hadde 
funnet det mest fornuftige beite-
systemet vi kunne ha på gården. 
Helt til Ole Morten kom med sine 
forslag, sier Hans Olav. 

Tidligere gikk hovedgata som 
leder til de ulike beiteskiftene 
parallelt med fjøset. Ole Morten 
foreslo å snu hovedgata 90 gra-
der, slik at den nå går rett ut fra 
fjøset, med sju beiteskifter på 
hver side av denne gata. 
– Det har gitt oss ei langt mer 
effektiv beiting. Nå beiter vi én 
dag per skifte og kjører en 14 
dagers rotasjon. Dette er det 
beste beitesystemet vi har hatt, 
sier Maren. 

De forteller at kyrne igjennom 
sommeren har gått på et beite 
bestående av ei blanding med rug 
og raigras. Dette har fungert 
utmerket, men det krever at man 
er flink til å beitepusse. 
– Man må nullstille etter avbeiting, 
og man er helt avhengig av å kjøre 
beitepusser. Nå har vi denne 
sammen med en annen gard-
bruker, men vi vurderer å kjøpe en 
egen for å kunne få kjørt når vi 
må, sier Hans Olav. 

MENTORORDNINGA I LANDBRUKET
Mentorordninga i landbruket innebærer at en fersk bonde gjør en 
formell avtale med en erfaren kollega om å være diskusjonspartner i 
drifta gjennom ett år. Tilbudet omfatter alle produksjoner, også Inn 
på tunet, lokal foredling med mer. 

Mentorordninga i landbruket er inne i sitt femte år i 2021. Hele 131 
mentorpar fra hele landet deltar. 

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har ansvaret for ordninga i 
samarbeid med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag 
og Innovasjon Norge regionalt. Det gis økonomisk støtte over 
jordbruksavtalen. 

Mentorpara inngår en avtale som innebærer kommunikasjon og 
møter gjennom ett år. Mentor får godtgjøring for arbeidet. Tilbudet 
er gratis for ny bonde. 

Søknadsfrist for 2022 er 1. desember. 

Les mer på nlr.no/mentor

FAKTA

Ole Morten Lier er økologisk 
mjølkeprodusent med mange års 
erfaring. Dette året har han også vært 
mentor gjennom Mentorordninga i 
landbruket. Foto: Privat. 

Smått til nytte

HA VANN NÆRT KRAFTFÔRET TIL KALVENE
En dansk slaktekalvprodusent spurte seg selv hvorfor det alltid gikk mest kraftfôr når det var plassert 
nært vannkar. Han videoovervåket kalvene og så at de første spiste kraftfôr før de drakk litt vann og så 
spiste litt mer før de gikk og la seg. Bonden fant også ut at de eldre kalvene som fikk tildelt halm spiste 
mest første dagen. På dag to åt de bare halvparten og på tredje dagen bare 25 prosent. Med 
videofilming av egne dyr fant han ut at kalvene setter pris på noe så enkelt som frisk halm.

Kvæg 8/2021



Se mer på www.krokkasser.no

Tørrgjødselvogn fra UNIA

UNIA Landbruksmaskiner
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Dumperhenger fra NC

Snøfres fra NC

post@krokkasser.no +47 911 90 404

STORT LAGER
- RASK LEVERING

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

Dobbel eller enkel 
melkerobot

Kontakt:
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Vi er på gården Sti ved 
 Horten i Vestfold Telemark. 
Et trettitalls mordyr med 

 kalver beiter langs gårdsveien.  
I dag skal kyrne bytte beite. Erik 
Brodshaug åpner gjerdet mot 
nabobeitet. Noen av kyrne våger 
seg utpå og snart har alle kommet 
seg over til nye beitmarker. 

Spesialrådgiver og 
praktiker
Erik er spesialrådgiver på fôring i 
Tine Rådgiving samtidig har han 
også egen gård med ammekyr.  
– Det har vært melkeproduksjon 
på gården inntil 2013, forteller 
Erik. – Så var det korngård noen 
år, men dette er ingen korngård. 
Her har jordene fjellskjær, åkerhol-

mer og det er skog innimellom. 
Gården passer absolutt best til 
beite og husdyrproduksjon. Jeg 
trives dessuten med kyr på 
gård en, og det gir veldig god 
praktisk erfaring som rådgiver, 
sier Erik. 

Sammen med kona Mette startet 
han derfor opp med ammekyr. 
Først hadde de kyrne i det gamle 
fjøset. Men for to år siden bygde 
de et tilbygg bak låven på 20x13 
meter. Erik har besetning med 35 
mordyr av Charolais pluss ymse 
blandinger. Fokus er at mest mulig 
av kjøttproduksjon skal skje på 
beite og med lav arbeidsinnsats. 
Oksekalver selges normalt rett fra 
beite om høsten. I tillegg til Erik og 

Mette bidrar sønnen Even (23) og 
Eriks far Hallvard (79) i drifta.  

Rotasjonsbeiting
Gården Sti er på 320 dekar dyrka 
inklusive noe leiejord pluss 450 
dekar skog. Hele gården bortsett 
fra 60 dekar god kornjord og et 20 
dekar stort skifte med eng litt for 
langt bort er delt inn i beiter. 
 Beitene er fra 15 til over 150 
dekar (de store skiftene er i sko-
gen). Gården er for øvrig avgren-
set i vest der ny jernbanetrasé 
bygges gjennom Vestfold. 
– Hvor mange beiteareal vi har til 
sammen har jeg ikke telling på, 
men alle beitene ligger rundt 
gårdstunet. Det er lagt opp slik at 
dyr lett kan flyttes fra beite til 

REPORTASJE

Erling Mysen
Frilansjournalist

er-mys@online.no 

Tekst og foto

Hva gjør en fôringsrådgiver som også driver egen besetning?  
Erik Brodshaug i Horten prøver å gjøre ting så lettvint som mulig. 

ROTASJONSBEITING, 
ENGFORNYING OG 
TALLEHARV

Sti i Horten kommune  
i Vestfold og Telemark
• Mette Veiby og Erik Brodshaug
•  320 dekar dyrket (eid og leid) og 450 

dekar skog
• 35 mordyr (Charolais og krysninger)
•  Oksekalvene selges rett fra beitet om 

høsten
• Intensiv beiting

Aktuell som fôringsekspert med egen 
besetning



95BUSKAP 7-2021

beite eller de samtidig kan slippes 
gjennom gården for sortering/
behandling/drektighetskontroll, 
opplyser Erik. 

På noen av beitene tas en eller to 
slåtter før det beites. Generelt 
 beiter ammekyrne sammen og 
alle flyttes samtidig. 
– Hvor lenge de går på et beite 
varierer veldig, men nå sent på 
sommeren med dårlig gjenvekst 
flyttes dyra ofte, sier Erik. Han 
gjødsler eng og beite godt. 
– Vi bruker husdyrgjødsel pluss 
fullgjødsel 22-3-10 om våren og 
NS27 til supplering gjennom 
sesongen, opplyser Erik. 

Harver i talla
Det nye ammekufjøset har utven-
dig fôrbrett og er delt inn i et 5 
meter bredt eteareal og et 8 meter 
bredt talle/hvileareal. Her går 
kyrne fra oktober til mai. Silo, 
kraftfôr og halm er på menyen. 
– Vi bruker normalt ammekukon-
sentrat til kyrne, opplyser Erik 
som ikke er gnien på kraftfôr. 
Det noe spesielle er at Erik harver 
i talla hver dag. 
– Vi stenger kyrne i etearealet og 
kjører gjennom med ei eldre jord-

løsnerharv. Den har lange tinder 
som roter dypt ned i talla, opp-
lyser Erik. Slik sett oppnår han ei 
veldig god talle som både blir 
gjødsel og jordforbedring. I talla 
brukes for øvrig flis fra egen skog 
og fra naboens vedproduksjon. 
Av og til eller i den våteste del av 
sesongen rundt jul, kjøres det på 
tørr kutterflis.   

Trommel med såfrøaggregat
Nytt av året som Erik nettopp har 
investert i, er en HE-VA trommel 
med såfrøaggregat. Den har 60 
cm brede ringer med pigger. 
– Med denne trommelen skal vi 
fornye enga. Dermed får vi ei 
slags permanent eng som stadig 
fornyes, forklarer Erik. 

Slike tromler har blitt vanlige de 
seinere årene og kan være en 
 løsning for flere tror rådgiveren 
og ammekubonden ved Horten. 
På den måten kan du for eksem-
pel få kløver inn i enga igjen. Og 
du  sparer både diesel og arbeid 
når enga skal fornyes. Erik 
 bruker normalt engblandingene 
Surfôr Beite Pluss 10 eller Surfôr 
Beite Pluss 90 til fornying av 
enga. 

Gården Sti i Horten har ammekyr av rasen Charolais og en del krysningsdyr.

Erik Brodshaug er opptatt av å gjøre ammekuproduksjon 
så enkel som mulig. Mest mulig av fôret produseres på 
beite. 

Ei utrangert harv til jordløsning brukes til å harve gjennom 
varmkomposten med flis og møkk. Dette gjøres hver dag 
for å sikre lufttilgang til mikroorganismer.

Det er bygd på låven et enkelt stolpefjøs med utvendig 
forbrett til ammekyrne. 
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DYREVELFERD

Anja Fyksen Lillehaug
Seniorrådgiver  

i Norges Bondelag
anja.fyksen@bondelaget.no

Fra 1. januar 2022 til 1. mai 2023 skal alle storfebesetninger med mer 
enn 10 dyr innrulleres i dyrevelferdsprogrammet for storfe, som ei 
samla norsk storfenæring har vedtatt å innføre. Leder i Norges 
Bondelag Bjørn Gimming mener at dyrevelferdsprogrammet både vil 
forbedre dyrevelferden og sørge for viktig dokumentasjon. 

GOD DYREVELFERD 
VIKTIG FOR NORSK 
KONKURRANSEKRAFT

Dyrevelferdsprogrammet 
skal dokumentere status 
og regelverksetterlevelse.  

I tillegg vil dyrevelferdstiltak 
utover regelverket registreres. 
Dette vil bidra til å ivareta og for-
bedre dyrehelse og dyrevelferd i 
norske storfebesetninger gjennom 
at veterinær og produsent går 
systematisk gjennom dyreholdet 
og finner forbedringsområder i 
 fellesskap. 

Bondelaget ved tidligere leder 
Lars Petter Bartnes har gitt 
uttrykk for at alle produksjoner 
bør ha dyrevelferdsprogram. 
Hvorfor mener du at det behøves?
- Jeg mener god dyrevelferd er 
premiss for norsk konkurranse-
kraft og er viktig både av hensyn 
til dyrene, for arbeidsmiljøet og 
lønnsomhet i drifta, svarer Bjørn 
Gimming. – Bondelaget har en 
nullvisjon for brudd på dyrevel-
ferdsregelverket. Vi opplever i 
økende grad at kunnskapen om 
landbruket blir mindre. Dyrevel-
ferdsprogrammer vil systematisk 
dokumentere og forbedre dyre-
velferden for alle dyr i landbruket. 
Dokumentasjon er viktig for å 
vise at dyra har det bra. Og 

dokumentasjon er viktig for å ta 
tak i reelle utfordringer. 

Nå skal dyrevelferdsprogram for 
storfe settes i verk fra nyttår, og 
ca. 10 000 storfeprodusenter 
skal involveres. Hva håper 
 Bondelaget det er mulig for 
norsk storfenæring å oppnå 
gjennom innføringen av et dyre
velferdsprogram for storfe?

- Det er flere ting. Vi gleder oss for 
det første til den såkalte «skryte-
lista», at vi får dokumentert tiltak 
vi gjør for dyra utover regel-
verkskravene. Selv er vi nøye med 
mykt liggeunderlag med talle til 
alle dyra og dyra blir eksponert for 
«vær og vind» med naturlig døgn-
rytme. Andre har kanskje ekstra 
fokus på kalvene med bedre plass 
og fri tilgang til melk, børster dyra 

Leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming gleder seg til den såkalte «skrytelista» 
der det blir dokumentert tiltak som blir gjort for dyra utover regelverkskravene. 
Foto: Norges Bondelag
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sine daglig, eller har montert auto-
matisk børste. I tillegg, som et 
viktig nummer to, får vi dokumen-
tert dyrevelferden. I det ligger det 
både at vi får dokumentert det 
som er bra og at vi får vist fram at 
vi jobber med og forbedrer det 
som ikke er så bra. Tillit til norsk-
produsert mat bygger blant annet 
på god dyrevelferd. Og da må vi 
være åpne og vise fram det vi 
 driver med. Samfunnstrenden er 
at vi må kunne dokumentere 
påstander, ellers blir vi ikke trodd.

Hva tror du er de viktigste grepene 
som kan bidra til bedre dyre
velferd for storfe her til lands?
- Det er bonden som er den 
 viktigste for dyras velferd, og som 
dermed sitter på nøkkelen til hvor-
dan dyra har det. 

At bonden har den som trengs for 
å gjøre en god jobb mener jeg er 
det viktigste. Nok tid, nok kunn-
skap og gode rutiner gjør mye. Jeg 
har derfor tro på veiledningsbesø-
kene i dyrevelferdsprogrammene. 

Hva tror du den jevne forbruker 
er opptatt av når det gjelder 
dyrevelferd for storfe?
- Jeg tror forbrukeren er opptatt 
av at dyra får komme ut på beite, 

at de lever naturlige liv. Jeg tror 
forbruker er opptatt av sosial 
 kontakt mellom dyra, inkludert ku/
kalv-samvær. Og selvsagt at dyra 
er friske og får behandling hvis de 
skader seg. 

Bonden er nok opptatt av det 
samme, men i tillegg opptatt av 
parametere som gjør at dyra 
 fungerer godt i produksjonen. I dette 
ligger det blant annet lynne og 
håndterbarhet, og et fjøsmiljø som 
legger til rette for god daglig drift. 

Hos meg legger vi ekstra vekt på 
at oksene har ekstra god plass 
når de begynner å nærme seg 
slakting.

Dyrevelferd er ikke statisk, og ny 
kunnskap kommer hele tiden. 
Dyrevelferdsprogrammet kan 
 utvikles og ta opp i seg oppdatert 
kunnskap om dyra og produksjonen. 

Du driver selv med storfe, tror du 
at du kan få noen ahaopplevel

ser gjennom dyrevelferds
programmet for storfe når det 
 gjelder din egen produksjon?
- Om jeg får noen aha-opplevelser 
vil det være helt supert! Om jeg 
ikke får noen aha-opplevelser så 
blir jeg nok mer oppmerksom på 
forbedringspunkter. Og på gode 
diskusjoner om praktiske løsninger. 

Hva vil du som Bondelagets 
leder si til storfebønder som 
synes et dyrevelferdsprogram 
med obligatoriske veterinær
besøk for å vurdere dyrevelfer
den virker unødvendig?
- Da vil jeg løfte fram «skrytelista». 
Hvis man er helt sikker på at man 
er best i klassen er dette en 
mulighet til å dokumentere det. 

Jeg vil også understreke at dette 
ikke er tilsyn, men veilednings-
besøk for å komme fram til for-
bedringer som bringer dyrevel-
ferden framover i en praktisk 
 sammenheng for bonden i det 
daglige.

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 PALLFirmanytt

FELLESKJØPET
tilsetter autolysert gjær i flere 
kraftfôrblandinger fra 1. 
september for å øke fôr - 
effektiviteten. Forsøk har vist 
at autolysert gjær i kraftfôret 
gir bedre fiberfordøyelighet, 
mer stabil pH i vom og økt 
AAT-tilførsel i tarmen. 
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FORSKJELLIG

DAGROS
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Slakteresultater NRF x Lex Luthor
Antall slakt Slakteklasse Fettgruppe Slaktetilvekst (kg) Alder (mnd)
60 7,78 (R) 7,12 (3-) 0,712 16,1

Kalvingsresultater NRF x Lex Luthor
Antall 
kalvinger

Ingen 
kalvingsvansker 

Noe 
kalvingsvansker

Store kalvings-
vansker

236 90,5% 6,3% 3,2%

• Okse med gode resultater 
på melkeku

• Lette kalvinger

• Homozygot kollet
• God slakteklasse
• Høy tilvekst

72216 Lex Luthor PP av Søstuen
BiffMaxx-vinner 2021

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!

«Mat? Ikke noe problem, det er 
bare å importere det vi trenger ...»
Dette budskapet har dominert den offentlige 
debatten og flere regjeringer i mange tiår. Store 
jordbruksarealer er lagt brakk eller omdisponert 
til andre formål. Norge importerer omkring 60 
prosent av maten vi spiser, og omtrent 70 prosent av 
denne importen kommer fra EU. Siden inngåelsen 
av EØS-avtalen har importen av landbruksvarer 
fra EU økt voldsomt, og økt transport fører til økt 
forurensning. Hver gang vi forhandler med EU om 
landbruksvarer krever de at importen økes. Det sier vi 

–  Det er avgjørende å styrke organisasjoner som vil en annen utvikling.
Meld dere inn i Nei til EU! 
Send NEITILEU og navnet ditt og e-postadresse til 2090
På neste telefonregning vil du bli trukket kr 200 for hovedmedlemskap i Nei til EU. 
Du kan også melde deg inn på www.neitileu.no

nei til, tvert imot bør importen reduseres og norsk 
matvaresuverenitet styrkes. Beredskap handler 
om å være forberedt på det vi ikke ønsker skal 
skje, klimakrise, dårlige avlinger, naturkatastrofer 
– eller koronavirus. Et internasjonalt marked med 
ubegrenset tilgang på mat er en utopi. Vi må være 
beredt på hjemmebane! 
Hvis Norge blir en del av EUs felles landbruks-
politikk, vil dette få alvorlige konsekvenser for 
norsk matproduksjon når tollgrensene blir borte. 
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BUSKAP FOR 50 ÅR SIDEN

FORSKJELLIG

Rasmus Lang-Ree
rlr@geno.no KONSEKVENSER AV KJØNNSSEPARERT SÆD

I forrige nr. av Buskap refererte vi til 
rykter for 50 år siden om at et ameri-
kansk  selskap skulle begynne med 
kjønnsseparering av oksesæd. I 
Buskap og avdrått nr. 4 i 1971 kom-
menterer Harald Skjervold hvilke 
konsekvens er bruk av slik sæd vil få. 
Han skriver at med 70 prosent 
kvige kalver kan en greie seg med å 
sette på etter beste halvdelen av 
kyrne (70 x 0,5 = 35), mens en med 
konvensjonell sæd må sette på etter 
70 prosent av kyrne. Skjervold 
mener dette ville øke effektiviteten i 
avlsarbeidet med fire prosent. I til-
legg skriver han at en vil kunne øke 
effektiviteten av avlsarbeidet med et 
par prosent ved å endre kjønns-
proporsjonen til 70 prosent okse-
kalver etter de kyrne som insemine-
res med sikte på å produsere okser 
til bruk i semin. Men de  virkelig store 
muligheter ligger etter Skjervolds 
mening i en omfattende bruk av 
okser av  spesialiserte kjøttraser til 

kyr en ikke skal sette på etter. Halv-
part en av kyrne vil teoretisk være 
disponible for kryssing med kjøttfe-
okser og resultere i en  betydelig 
hevning av kjøttproduksjonsegen-
skapene hos en vesentlig del av 
dyrematerialet som  brukes i kjøtt-
produksjonen. Videre skriver Skjer-

vold at et slikt opplegg åpner for en 
spesialisering av avlsarbeidet slik at 
en innen NRF-avlen kunne legge 
nesten all vekt på å forbedre mjølke-
avdråtts egenskapene, mens arbei-
det med å forbedre kjøttproduksjons-
egenskapene kunne konsentreres 
om de aktuelle kjøttrasene.

Konsekvenser for avlsarbeidet av bruk av kjønnsseparert sæd

GLED DEG TIL NESTE NUMMER AV BUSKAP!
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•  Dyppluting av halm
•  Betydningen av seleksjonsintensitet 

for avlsframgang
•  Veiing – betydning for drift og 

avl i ammekubesetningen
•  Genredigering

Gårdsbesetninger og mye, mye mer

Smått til nytte

TENK SIKKERHET I KALVINGSBINGEN
Kvægnyt skriver at det er viktig å tenke sikkerhet i kalvingsbingen. Derfor anbefales det enkeltkalvingsbinger for å unngå å 
bli angrepet av andre kyr. Dessuten viktig med fiksering slik at du kan ta deg av en nyfødt kalv uten å risikere at ei 
aggressiv eller overbeskyttende nykalvet ku skader deg.

Kvægnyt 14/2021



Serigstad FeedBack
Vippbart fôrbrett 

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

Serigstad Agri AS - fra eng til fôrbrett

Serigstad FlexiFeeder
Solid og brukervennlig rundballekutter i mer enn 25 år!

Geno avlsplan
økt avlsframgang i egen besetning

Alle som er medlem i Geno og 
kukontrollen har tilgang til Geno 
Avlsplan.

Programmet sikrer: 
– kombinasjoner som utfyller hver
   andre på viktige egenskaper
– ikke for nært slektskap 
– ikke uheldige kombinasjoner mtp  
   kalvingsproblemer og genetiske  
   defekter

Kontakt din avlsrådigver dersom du 
ønsker hjelp til å sette opp avlsplan!

www.geno.no/avlsplan

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

NESTE NUMMER 
AV BUSKAP KOMMER 

 I DIN POSTKASSE  
CA. 8. DESEMBER.
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Q-bonden
Redigert av Heidi Stenseng  |  heidi.stenseng@kavli.no

NY KVITTERINGSLISTE FOR 
KLAUVSKJÆRING
Storfekjøttkontrollen har siden nyttår tatt imot data fra den 
nye Klauvskjærer-appen. Dersom du har klauvskjærer som 
registrerer i denne appen slipper du nå å registrere klauvdata 
i Storfekjøttkontrollen. Dette har resultert i et behov for en 
rapport som kan samle dataene. Resultatet ble rapporten 
“Kvitteringsliste klauvskjæringer”. Som de andre kvitterings-
listene søker man på år, og får opp alle klauvskjæringene det 
året. Hvis et dyr har flere skjæringer i løpet av året vil den få 
en linje for hver dato. Vi har også fått med et felt for notater 
som klauvskjærer har lagt inn på individet.

NYE LANSERINGER I DYREHELSE-
PORTALEN
Fra september skal alle seminteknikere registrere seminbesøk 
og reiser i Dyrehelseportalen. I forbindelse med dette har det 
blitt lansert en ny registrering for Kastet strå. Registreringene 
blir tatt inn i den nye rapporten Varebeholdning som viser en 
oversikt over utleverte doser som er i dunken. Veterinærer og 
seminteknikere kan registrere dette og se beholdningen i dun-
ken til enhver tid. Fra september kan også eierinseminører 
registrere inseminering i Dyrehelseportalen.

HUSK Å SØKE OM PRODUKSJONS-
TILSKUDD
Det er snart tid for å søke produksjonstilskudd. Fristen er  
15. oktober 2021, med telledato 1. oktober 2021. I Storfe-
kjøttkontrollen ligger det en rapport som kan brukes som 
grunnlag ved utfylling av søknaden. Du finner den under 
Rapporter > Produksjonstilskudd. I rapporten fyller du inn 
telledato og klikker Søk. Du får da en oversikt som viser 
antall dyr i de ulike kategoriene pr. angitt dato. Ammekyrne 
skilles på de med kalving siste 15 månedene og de uten 
 kalving de siste 15 månedene. Tallene i blå skrift kan du 
klikke på for å få en liste over individene som ligger bak 
 tallet. Dette kan være til hjelp dersom du mistenker at det er 
avvik mellom faktisk antall og antall i Storfekjøttkontrollen

AVLSVERDIBEREGNING
Neste avlsverdiberegning i 2021 gjennomføres i desember. Frist 
for registrering av data som skal være med er innen utgangen 
av november. Husk å legge inn alle vekter og kalvinger.

Gladnyhet for brukere av både Kukontrollen  
og Storfekjøttkontrollen!
Nå kan man flytte dyr til og fra seg selv i Storfekjøtt-
kontrollen uten at dette blir registrert i Husdyrregisteret. 
Dette har vært etterspurt av medlemmer som flytter dyr 
mellom Storfekjøttkontrollen og Kukontrollen. Innmeld-
ing foregår på vanlig måte, med mulighet til å velge 
dato. Utmelding ligger under “Utmelding annen type”, 
og har kode “Egen besetning”.

Storfekjøttkontrollen
Nytt fra

Anna Dangstorp, anna.kristine.dangstorp@animalia.no
Solveig Bjørnholt, solveig.bjornholt@animalia.no

BLI KJENT MED VÅRE Q-BØNDER

Hva liker du med Q-meieriene? 
- Det jeg liker med Q-meieriene er tett dialog med meieriet, 
det vil si helt fra rådgivningstjenesten til de i ledelsen. 
 Q-meieriene er en av konkurrentene i meierisektoren som 
lager produkter på norsk melk. I tillegg er mjølkeprisen høyere, 
noe jeg anser som en bonus. 

Hva er ditt favorittprodukt fra Kavli/Q?
- Q-Lettrømme. Syrlig, fyldig og ekte rømmesmak.   

Hva liker du best og minst ved å være bonde?
- Jeg liker helt klart dyrene best. Det er givende å holde på 
med dyr og sørge for at de har det bra. Et mantra jeg har hatt 
siden start er; hvis dyrene har det bra, går også produksjonen 
bra. Det jeg liker minst er all traktorkjøringa ute på jordene, 
fordi det tar mye tid og jeg er ikke så glad i den delen av 
gårdsarbeidet. 

Hva mener du er viktig for å opprettholde god dyrevelferd?
- Først og fremst har vi et ansvar for at dyrene får dekket sine 
grunnleggende behov (mat, vann og fôr). Utover det prøver jeg 
å vurdere hvert enkelt individ og hva de har behov for, for 
eksempel at alle kalvinger foregår i egen binge og ha mulighet 
til å skille av dyr som ikke passer inn i hierarkiet i sin gruppe. 
Målet er at dyrene mine skal kunne være mest mulig ute, og 
det oppnår jeg ved fri kutrafikk i robot. Jeg har også amme-
tanter til  kalvene, noe som er ekstra positivt for velferden. Til 
slutt; Alle produksjoner bør ha besøk av veterinærer og rådgi-
vere flere ganger i året for da må man holde god orden i fjøset.     

Har du noen tips til de som 
 vurderer å bli bonde?
- Sette deg inn i produksjonen 
du skal holde på med og 
avdekke hvilke innsatsfaktorer 
som kreves og legge en plan for 
drifta. Det må være et realistisk 
forhold mellom arbeidstimer og 
inntekt.     

Fortell en funfact om deg selv   
- Har drevet med lederutdanning 
i forsvaret i 7 år. 

Nordre Klemoen, Nordre Land kommune, Innlandet 
fylke. 
Navn: Anders Bakke Klemoen
Areal: 168 dekar eget og 480 dekar leid
Kvote: 403 000 liter, derav 224 000 eid og 180 000 leid. 
Avdrått: 7 870 kg EKM pr. årsku.
57 årskyr av rasen NRF, Fleckvieh/kjøttsimmental og 
 Holstein. 6 kjøttsimmental ammekyr.
Selger en del oksekalver og drektige kviger.

Anders Bakke Klemoen.  
Foto: Privat
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Spar tid
62 48 26 00  |  www.duett.no  |  duett@duett.no

l Godkjenn og betal regninger l Unngå papirbilag l Følg med på lønnsomheten l Se avregninger og bilag 

- med digitalisert landbruksregnskap
Full oversikt med Duett MinSide

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

Produkt- og 
forhandlerinfo:

UTV med miljøvennlig eldriftUTV med miljøvennlig eldriftUTV med miljøvennlig eldriftUTV med miljøvennlig eldrift

ÅRS
G A R A N T I        

Med over 25 års drift 

produserer Hisun ATV 

og UTV med bensin- 

eller eldrift. 

Sector E1 har solid 

kjørelengde, massiv 

lastekapasitet, er stil-

legående og miljø-

vennlig!

8 timers ladetid på en 

16 Ah kurs gir en kjøre-

tid på inntil 70 km. 

Inkludert i prisen er: 

vedlikeholdsfritt Discov-

er™ batteri og integrert 

lader, vindskjerm, tak, 

aluminumsfelger og jus-

terbare gasstøtdemp-

ere. 

Bildet til høyre: 

Sector E1 brukes daglig

som arbeidsmaskin i 

Bjørneparken i Flå.

Sector E1 elektrisk UTV

Pris kr 114.900,- 
MC-registrert
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Vi i TINE Redigert av Unni P. Christensen
unni.p.christensen@tine.no

TA KLIMABEREGNING PÅ  
EGEN GÅRD
- Landbrukets klimaplan er en milepæl for næringa og 
norske bønder, sa daværende Bondelagsleder Lars Petter 
Bartnes da han la fram Landbrukets klimaplan for stats-
rådene våren 2020. – Planen viser hvordan et samla jord-
bruk gjennom åtte satsingsområder skal nå målet om 
kutte klimagassutslipp og øke opptaket av karbon i jord 
fra 2021 til 2030.

En god handlingsplan for din gård vil hjelpe både deg og 
næringa til nå disse målene. «Klima Førsteråd» er tje-
nesten hvor TINE-produsenter får en helhetlig klimarådgi-
ving med utgangspunkt i Klimakalkulatoren. Du får en 
fullstendig analyse og gjennomgang av kildene og kli-
mautslippene fra din gård, med hovedvekt på husdyrpro-
duksjonen.

Utslippsverdiene fra Klimakalkulatoren sees i sammen-
heng med informasjon fra fagsystemene i melkeproduk-
sjonen, – det vil si Kukontrollen og Eana-programmene. 
Du får en klimahandlingsplan som viser gårdens klima-
styrker og klimasvakheter og sammen med rådgiver blir 
dere enige om hvilke klimatiltak du bør sette i verk. 

Hvorfor klimarådgiving?
•  Du får en konkret klimahandlingsplan med forslag til tiltak 

innen driftsopplegget på gården, fôring, avl eller helse
•  God drift og optimal utnyttelse av gårdens ressurser er 

godt for klimaet
•  Tiltakene vil også bidra til bedre produksjon og god  økonomi

Du kan søke om regionalt miljøtilskudd 
Kontakt din TINE-rådgiver nå, slik at rådgivingen kan 
gjennomføres før 15. oktober, som er fristen for å søke 
Regionalt miljøtilskudd for jordbruket (RMP). Veiledende 
pris på «Klima førsteråd» er kr 6 000. Det gis ca. 4 000 kr 
i støtte for et individuelt «Klima førsteråd» (støttebeløpet 
varierer noe fra fylke til fylke). Det er også mulig å søke 
om støtte gjennom Bærekraftsfondet for Bondelagsmed-
lemmer med forsikringer i Gjensidige.

Kvoter som endres, kvalitet og mengde grovfôr som varierer 
og ugunstig kjønnsfordeling på kalvene er noen momenter 
som gjør jobben som melkeprodusent utfordrende. Derfor er 
det ekstra viktig å lage gode planer for produksjonen, og  tidlig 
påvirke det som påvirkes kan.

TINE Rådgiving har utviklet et verktøy som nettopp skal gjøre 
jobben med produksjonsplanlegging enklere og mer treff-
sikker, TINE Produksjonsprognose. Dette er på mange måter 
et «multiverktøy» der en kan prognosere produksjon av melk 
og kjøtt, fôrforbruk og dyreflyt for inneværende år og hele 
påfølgende kalenderår.

Dette gir grunnlag for å gjøre nødvendige tiltak for kvote-
tilpassing, utnytte tilgjengelig grovfôr best mulig og som 
grunnlag for økonomisk budsjett.

Ved å få en oversikt over dyreflyt kombinert med kjennskap til 
grovfôrlager og plass i fjøset vil du også avdekke om det er 
behov for kjøp og salg av dyr.

Nortura sine statistikker over slaktevekter på ung okse viser 
klart at relativt mange okser slaktes på så lette slaktevekter at 
produsenten ikke tar ut potensialet i dyret hverken med 
 hensyn til vekt eller klassifisering (kjøttpris).

Dersom dette skyldes plassmangel eller knapphet på fôr vil 
det for mange heller være en fordel å selge noen av kalvene 
som fôringsdyr og fôre opp resten til tyngre slakt.
 
Gjennom bruk av TINE Produksjonsprognose kan en nettopp 
gjøre slike vurderinger, og hvis det er behov for kjøp eller salg 
av dyr legge ønsket salg og kjøp direkte inn i Nortura sin nye 
Livdyrportal.

Nortura og TINE Rådgiving samhandler nå tettere for å gi 
 felles medlemmer enda bedre totalrådgiving på bruket.
Ta kontakt med din rådgiver i TINE for å planlegge 
 produksjonen ut året og inn i 2022.

TINE PRODUKSJONSPROGNOSE  
– OGSÅ TILPASSET KJØTTPRODUKSJON



Fjøssystemer vet alt om hvordan fjøs 
bygges og driftes. Derfor har vi blitt 
bonden og alle dyrenes førstevalg.

Se www.fjossystemer.no

Fjøssystemer. Telefon: 61 28 35 00.  
post@fjossystemer.no

Fjøsinnredning/utstyr

Brunsby Østre – 1735 Varteig
T: 69 12 68 00  n  F: 69 12 68 01

www.bbagro.no

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

Gjødselutstyr

Duun Industrier

7630 Åsen
T: 74 01 59 00
F: 74 01 59 10
www.duun.no

Ole G. & Co AS  
Nord Varhaug

4368 Varhaug
T: 51 79 35 50 

www.jaerbu.no

Maskiner/redskap

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

Er dette ditt marked? Buskap nr 8/21 kommer ut 03.12.21. Bestillingsfrist er 11.11.21

Kontakt Salgsfabrikken AS > Jernbanevegen 13 > 2260 Kirkenær > Kikki Valby: kikki@salgsfabrikken.no > Mob. 901 19 121

Markedsplass for produkter og  tjenester til  storfebøndene

Husdyrrekvisita

                              Husdyrrekvisita

Kjelleveien 30, 3125 Tønsberg 
T: 33  31 70  00

www.astlandbruk.no

Fôr/fôrbehandling

BESØK OSS PÅ NETT: 
www.felleskjopet.no 

www.fkra.no

Kontakt nærmeste 
 Norgesfôr-bedrift

www.norgesfor.no

Naturlig ernæring for landbruket

 
Tlf: 578 27 100

norge@alltech.com
www.alltech.com/norge

Organisasjon/forening/bistand

Mjølkeanlegg

Rådgivning

Husdyr

Grendaservice AS 
Telefon 56 51 09 15

Strangko Tønsberg 
Telefon 33 31 76 54

Jørn Paalgård 
Telefon 901 98 253

Fjøssystemer Midt Norge 
Telefon 72 89 41 00

S T R A N G K O

Postboks 3250, 1402 Ski

T: +47 64 85 85 00 
norge.info@delaval.com

www.delaval.no

ALT DU TRENGER TIL FJØSET

Telefon avd.Hedmark  62 49 39 80
Telefon avd.Vestfold 91 53 68 99
www.futurehaller.no

Future 
 Rundbuehaller 

 

 

 

 

Tlf: 400 37 690  
post@eabygg.no 
www.eabygg.no

Bygg

Fjøssystemer vet alt om hvordan fjøs 
bygges og driftes. Derfor har vi blitt 
bonden og alle dyrenes førstevalg.

Se www.fjossystemer.no

Fjøssystemer. Telefon: 61 28 35 00.  
post@fjossystemer.no

SAC Norge
Filial af A/S  

S.A. Christiansen & Co.
 Hattelandsvegen 98 NO-4350 

Kleppe Norge
Telefon: +47 41 28 22 56

E-mail: no@sacmilking.com

G.K. Røe AS
6680  Halsanaustan

Tlf: 957 81 234
e-mail: post@gkroe.no

www.gkroe.no
Områder: Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre 

og Romsdal, Nord Oppland, Sør-Trøndelag, 
Nord-Trøndelag og Nordland.

Enger Agri Service AS
1866  Båstad
Tlf: 95481368

e-mail: post@eas.as
www.eas.as

Områder: Aust-Agder, Østfold, Vestfold, Oslo, 
Hedmark, Syd Oppland, Buskerud, Telemark 

samt Troms og Finnmark

SAC NORGE 
Aktieselskabet

S.A.Christensen & Co.
DK 6000  Kolding  

tel +45 75 52 36 66  
www.sacmilking.com 

G.K. Røe AS
6680  Halsanaustan

Tlf: 957 81 234
e-mail: post@gkroe.no

www.gkroe.no
Områder: Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og 

Romsdal, Nord Oppland, Sør-Trøndelag, Nord-
Trøndelag og Nordland.

G.K. Røe Jæren AS
Hattelandsveien 98, 4352 Kleppe

Tlf: 952 15 875
e-mail: post@gkroe.no

www.gkroe.no
Områder: Vest-Agder og Rogaland

Enger Agri Service AS
1866  Båstad
Tlf: 95481368

e-mail: post@eas.as
www.eas.as

Områder: Aust-Agder, Østfold, Vestfold, Oslo, 
Hedmark, Syd Oppland, Buskerud, Telemark samt 

Troms og Finnmark

SERVICE-SIDER

Gjerder

Gjeteren AS
Vi fører alt innen elektriske

gjerder og utstyr!

www.gjeteren.no

Tlf: 67 15 42 42

www.tyr.no

Storhamargata 44 • 2317 Hamar
T: 952 90 855

OfotLab
Analyse av grovfôr, jord,  

planter og korn.
NorFor-analyser.

www.ofotlab.no
post@ofotlab.no

Helhetlig rådgiving i hele landet
nlr.no - nlr@nlr.no 

T: 90 20 33 17

BIOLOGISK ENSILERING

www.reime.no • post@reime.no

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

www.shh.no

 Songe Hydrauliske Topstag

Tlf: 37 16 45 40
salg@songeproducts.com
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Redigert av Eva Husaas
eva.husaas@geno.noMedlemsinfo

NY BONDE-SAMLING
Under Agroteknikk arrangeres Ny bonde-samling 
27.november. Dette er et samarbeid mellom Felles-
kjøpet, Tine, Nortura, Gartnerhallen og Geno. Dette 
blir ei spennende samling for nye bønder, med søkelys 
på aktuelle temaer for alle produksjoner, samt et 
 spennende fellesprogram. Følg med på e-post og 
organisasjonenes hjemmesider for mer informasjon og 
påmelding! På kvelden blir det utdeling av Årets Unge 
Bonde under middagen. Bli med!

HØSTMØTER 2021
Det er Geno-kontakter, årsmøteutsendinger, styre-
medlemmer og valgkomitè som møter til Genos 
 høstmøter. Med mindre smittesituasjonen og lokale 
restriksjoner endrer seg, blir det fysiske møter i høst. 
Mer informasjon kommer nærmere. Hold av datoen for 
ditt område allerede nå. 

Tabell. Høstmøter

Uke Dato Sted
42 20.oktober Øst – Hunderfossen Hotell & 

Resort, Øyer

42 21.oktober Øst – Klækken Hotell,  
Hønefoss

42 20.-21.oktober Nord – Radisson BLU Hotel 
Tromsø

43 26.oktober Midt – Thon Hotel Surnadal

43 27.oktober Midt – Mære Landbruksskole

43 26.oktober Sørvest – Thon Hotel Bergen 
Airport

43 27.oktober Sørvest – Bryne Kro og Hotell

INNHOLD I BEHOLDER 
 LANSERT FOR INSEMINØRER 
OG AVLSRÅDGIVERE
Innhold i dunk/beholder er en digital tjeneste under 
«Min side» på geno.no, samt i rapporteringsløsningen 
til Dyrehelseportalen. Denne gir oversikt over alle 
oksene som ligger i den enkelte sædbeholder. 

Tjenesten kommer som et resultat av at inseminører, 
avlsrådgivere og produsenter etterspurte en slik type 
løsning i forbindelse med en markedsundersøkelse i 
2018. I slutten av august ble denne tjenesten lansert 
for alle inseminører. Tjenesten ble også lansert for 
avlsrådgivere i slutten av september, og blir tilgjengelig 
for dere som produsenter i løpet av høsten. Følg med!

AGROTEKNIKK 
Møt oss på stand under Agroteknikk, 25.-28.november på Lillestrøm. 
Vi deler stand med OS ID, og vi står i Hall D. Her møter du styreleder 
i Geno, SenseHub-selgere og andre ansatte i Geno som er der for å 
svare på spørsmål fra deg! Velkommen innom oss på stand!

FØLG OSS PÅ 
SOSIALE MEDIER!

@genonorge I @norwegianred

Vi ønsker å se fl otte bilder av 
NRF-kyr, bruk gjerne hashtaggen 
#norwegianred eller #norskrødtfe. 

Tagg oss også gjerne i 
storyfunksjonen på Instagram!



Lely Collector samler opp gjødsla på tette gulv og tømmer den i gjødsellageret i stedet for å skrape den. 
Resultatet er lett synlig; mindre gjødsel i liggebåsene, renere klauver, haler og jur. God dyrehelse er avgjørende 
for et godt resultat i melkeproduksjon, og god hygiene er en forutsetning for god dyrehelse. Lely Collector 
sprayer vann foran og bak maskinen. Spraying foran resulterer i bedre oppsuging av gjødsla, og spraying 
bak gir et vått gulv som er mere sklisikkert. Lely Collector navigerer uavhengig med innebygde sensorer.  
Dette gjør at den ikke har behov for tau eller kjetting, hjørnehjul eller forhøyde tverrganger.

Roboten for tette gulv

Lely Collector

Les mer på www.fjossystemer.no

www.lely.com

Lely Center Eid
Tlf. 57 86 25 05

Lely Center Fåvang
Tlf. 61 28 35 00

Lely Center Heimdal
Tlf. 72 89 41 00

Lely Center Nærbø
Tlf. 51 43 39 60

Lely Center Revetal
Tlf. 33 30 69 61

Spør oss om  finansiering!



Nå utfører 
Anders og Wenche  
sitt melkesystem 
drektighetskontroll og
oppdager  
brunst

DeLaval 
VMS™ V310NYE

Besøk delaval.com eller felleskjopet.no/i-mek 
for mer informasjon om nye DeLaval VMS™ V310.

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.


