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Optimer måten din å arbeide på
Ta gårdsdrifta til neste nivå med Lely Horizon og få maksimal bruk av data. Oppdag hvordan programmet 
gjør dagen din mer effektiv ved å avlaste deg fra beslutninger du stadig må ta stilling til. Det hjelper med å 
optimere arbeidet ditt ved å tilby deg innsikt til rett tid og plass. For mer informasjon kontakt ditt lokale  
Lely Center eller besøk www.lely.com/horizon.

Lely Horizon. Fremtidens landbruk ut i fingerspissene
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Analysene etter klimatoppmøtet i Glasgow 
spriker. Mange hadde nok ønsket å gå inn 
i julen med mer forpliktende tiltak og tids-

planer for å nå 1,5 gradersmålet. For landbruket 
kan enigheten blant 100 land om 30 prosent 
reduksjon i metanutslippene innen 2030 få vel så 
mye å si som slutterklæringen fra COP26.

Metan har 28 ganger sterkere oppvarmingseffekt 
enn CO2. Den store forskjellen er at metan er 
kortlivet og forsvinner fra atmosfæren etter en 10 
års tid, mens CO2 forblir der i hundrevis av år. 
Konstante metanutslipp gir derfor ikke økt opp-
varming. Men fordi metan er så kortlivet vil reduk-
sjoner i utslippene gi rask effekt på jordens opp-
varming, mens det tar lang tid før reduksjon i 
CO2-utslippene påvirker jordas oppvarming. 

Derfor er det lett å sette søkelyset på metan for 
raskt å redusere temperaturstigningen, selv om det 
er CO2 fra fossile kilder som egentlig er den store 
synderen. Siden landbruket står for over halvpar-
ten av de norske metanutslippene, står vi lagelig til 
når det skal «hugges» i utslippene.  Energisektoren 
og avfallsdeponier er andre store kilder til metanut-
slipp i Norge. Heldigvis er det  tiltak som tetting av 
lekkasjer i olje- og gassproduksjonen som vil gi 
reduksjoner som monner og som må tas først. 

Bak krevende klimautfordringer ligger heldigvis 
også noen muligheter. Børsselskapene kappes i 
grønnvasking, og næringslivet ser store business-
muligheter i det grønne skiftet. De nærmeste årene 
skal det investeres astronomiske summer på veien 
mot bærekraftige energi- og produksjonssystemer. 
Da må også landbruket se forretningsmuligheter 
og ikke bare trusler. Vi har bare sett snipper av det 
potensialet landbruket har innen for eksempel 
energiproduksjon og CO

2-lagring. 

Det velrenommerte amerikanske økonomimagasi-
net Forbes refererer uttalelser på klimatoppmøtet 
om at en moderat prissetting på CO2 på 50 us-dollar 

per tonn, vil mange bønder tjene mer på karbon-
lagring enn matproduksjon. Nå trenger vi all mat 
vi kan produsere, og heldigvis er det mulig å 
 kombinere produksjon av mat og karbonlagring, 
men dette sier noe om at dyrket mark er en svært 
viktig del av løsningen på klimakrisen.

Genos prosjekter på metan og fôreffektivitet er 
også eksempel på at utvikling av mer klimavenn-

GASS OG GLASGOW

Rasmus Lang-Ree
veterinær,  
Ansvarlig redaktør
rlr@geno.no
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lige og bærekraftige produksjonssystemer kan gå 
hånd i hånd med bedre økonomi for bonden. Nå 
begynner data å komme inn fra både metanmålere 
og elektroniske fôrkrybber. Mye data skal til for å 
beregne arvbarheter og korrelasjoner til andre egen-
skaper. Når dette er på plass kan egenskapene tas 
inn i avlsmålet og påvirke seleksjonen. 

Samtidig med klimatoppmøtet opplever vi at høye energi-
priser fører til gigantiske prishopp på gjødsel. Hvem ville 
trodd vi skulle oppleve så sterk prisvekst at Felleskjøpet 
for en periode måtte stoppe salget av NPK-gjødsel? 
Om stillingen i verdens energisystemer tar tid, og det ser 

ut til at vi må leve med turbulente energipriser framover. 
Hvis ikke prisene går ned representerer det en stor 
 trussel for den globale matproduksjonen, fordi mange 
bønder ikke vil ha økonomi til å gjødsle jorda si.

I framtidas landbruk blir kanskje matproduksjonen bare 
en av flere inntektsstrømmer. Samtidig som klimaavtryk-
ket fra gården reduseres uten at produksjon av melk og 
kjøtt blir mindre, vil verdikjeden bestå av andre former 
for «goder» som for eksempel biodiversitet, CO

2-lagring, 
fornybar energi og naturopplevelser. Det multifunksjo-
nelle landbruket vil ikke stille mindre krav til bonden, 
men vil garantert by på mange spennende muligheter.

      Da må også landbruket se forretningsmuligheter og 
ikke bare trusler
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Opplysningskontoret 
for egg og kjøtt MODERNE MYTER OM KJØTT 

– stemmer de egentlig?

HELSE

Vi spiser mye mer kjøtt enn 
kost rådene anbefaler
Halvparten av norske forbrukere tror vi spi-
ser mye mer kjøtt i Norge enn kostrådene 
fra Helsedirektoratet anbefaler. Denne 
oppfatningen er enda vanligere blant de 
som bor i Oslo, hvor nær 6 av 10 tror 
kjøttinntaket er mye høyere enn anbefalt. 

De nyeste tallene for kjøttforbruk i Norge fra 
2020 viser at vi spiser i snitt 765 gram rødt 
kjøtt i uka. Det betyr at vi, som befolkning, 
spiser litt mer rødt kjøtt enn kostrådenes 
maksanbefaling. I snitt ligger forbruket 14 
gram over den ukentlige maksanbefalingen 
på 700-750 gram (rå vare), noe som tilsva-
rer om lag én påleggsskive i uka. Noen spi-
ser imidlertid mer, mens andre spiser min-
dre enn dette gjennomsnittet. Tidligere 
kostholdsundersøkelser tyder på at rundt 
halvparten av norske menn spiser mer rødt 
kjøtt anbefalt, mens kvinner i snitt har et 
forbruk god under maksanbefalingen.

Halvparten av norske forbrukere tror vi spiser mye mer kjøtt i Norge enn kostrådene fra Helsedirektoratet 
anbefaler, men i snitt spiser vi på linje med kostrådene. Foto: MatPrat, Aina C. Hole.

Hvor mye kjøtt spiser vi? Og er det sunt eller usunt?  
Her er tre ting du kanskje ikke visste om kjøtt.

En undersøkelse 

 gjennomført av YouGov 

for MatPrat (Opplysnings-

kontoret for egg og kjøtt) gir 

et innblikk i norske forbru-

keres holdninger til kjøtt 

og sunt kosthold.

Kjøtt er ikke del av et sunt kosthold
Bare 37 prosent mener at rødt kjøtt er en del av et sunt kosthold, mens 
tallet for bearbeidet kjøtt er 10 prosent.

Rødt kjøtt bidrar med flere næringsstoffer som kroppen trenger, som høykvali-
tetsproteiner, flere B-vitaminer, sink og jern, og er en del av et sunt og variert 
kosthold. Kostrådene anbefaler oss å begrense inntaket av bearbeidet kjøtt, 
likevel er det rom for litt av dette i kosten også. Det er helheten av kostholdet 
som teller for helsa vår. Det betyr at vi først og fremst bør velge rent kjøtt når vi 
spiser kjøtt, og at vi ellers har et variert kosthold med mye grønt og grovt.

Kostrådene anbefaler å spise veldig lite rødt kjøtt
58 prosent tror at kostrådenes anbefalinger for rødt kjøtt er mindre enn hva 
som faktisk er tilfelle. 47 prosent svarer at de tror kostrådene anbefaler maksi-
malt én middag i uka med rødt kjøtt, mens 11 prosent tror det er enda mindre. 

Dette er en myte. Kostrådene gir rom for å spise inntil 700-750 gram rødt kjøtt 
(rå vare) i uka. Dette tilsvarer 3 middager med rødt kjøtt i uka og litt kjøttpålegg.  

Myte 1: Myte 2:

Myte 3:

Fakta:

Fakta:

Fakta:



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

Riktig kraftfôr gir høgere 
mjølkepris
Formel Elite gir stabilt høgt fett- og 
proteinnivå i mjølka ved moderat 
grovfôropptak.

Formel Profet gir ekstra høg fettprosent 
ved et moderat ytelsesnivå.

For økt 
fettinnhold

i mjølk

• Økt grovfôropptak gir høgere 
 fettprosent

• Flere tildelinger av kraftfôr 
 per døgn gir bedre vommiljø 
 og økt fettinnhold i mjølka

• 1/10 økt fettprosent gir 
 merbetaling på kr 950 per årsku

  Visste du at:

Buskap nr 8 FORMEL mjølkeku helside.indd   1Buskap nr 8 FORMEL mjølkeku helside.indd   1 16.11.2021   12:5016.11.2021   12:50
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Håvard Melbø Tajet
Leder avdeling for 
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implementering i Geno

havard. melbo.tajet@geno.no

Seleksjonsdifferansen er et mål for hvor sterkt vi selekterer i avlsopp-
legget vårt og har stor innvirkning på avlsframgangen.

SELEKSJONS
DIFFERANSEN  
I NRFAVLEN

Vi har nylig skrevet om hvor-
dan generasjonsintervallet 
har gått ned etter overgan-

gen til genomisk seleksjon og 
hvordan dette har bidratt til å øke 
avlsframgangen. En annen faktor 
som påvirker avlsframgangen er 
hvor sterkt vi selekterer. Se egen 
boks på neste side med formel for 
avlsframgang. 

Seleksjonsdifferansen for 
de ulike dyregruppene
Det er vanlig å dele opp hver faktor 
i formelen for avlsframgang i fire 
komponenter; oksefedre, kufedre, 
kumødre og oksemødre. Med 
dagens avlsstrategi rekrutterer vi 
både oksekalver og kvigekalver 
etter tilnærmet alle elite oksene og 
kategoriene oksefedre og kufedre 
blir i praksis én gruppe. Tidligere 
skilte vi oksene i testokser og elite-
oksene, og okser ble bare rekrut-
tert fra eliten (oksefedre). Selek-
sjonsdifferansen for fedre, eller 
elite okser, beregnes som forskjellen 
mellom avlsverdien til elite oksene 
og alle kalver født på samme tids-
punkt. Figur 1 viser seleksjons-
differansen for oksefedre, kufedre, 
kumødre og oksemødre.

Kufedre
For kufedre har seleksjonsdiffe-
ransen økt fra 5 indekspoeng 

Bruk av embryo har det største potensialet for videre forbedring av seleksjons-
differansen. Mer bruk av REDX vil styrke ku-seleksjonen betydelig, men 
forutsetter en vesentlig økning av embryoproduksjonen for å sikre at vi kan få 
oksekalver fra de beste kuene i populasjonen. Foto: Rasmus Lang-Ree
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 tidlig på 2000-tallet til å ligge på 
20 poeng i dag. I veien videre for-
venter vi at kufedre og oksefedre 
vil være de samme dyra og at 
disse grafene vil følge hverandre 
framover. 

Oksefedre
For oksefedre viser figur 1 en 
 bølgetopp i årene 2009–2011. I 
denne perioden var det svært få 
eliteokser og derfor blir tallene litt 
ekstreme. Dette skyldes at ved 
overgangen til genomisk selek-
sjon åpnet vi for å selektere elite-
okser blant avkomsgranska 
okser, vente okser og unge 
testokser. Dette var godt over 
400 okser til sammen. Da blei det 
litt tilfeldig hvilke fødselsår disse 
eliteoksene representerte, og 
noen årganger hadde da kun 
noen få, men svært gode okser. 
Seleksjonsdifferansen har nå 
 stabilisert seg på omkring 20 
 indekspoeng. Det er viktig å 
huske på at bak de siste årgang-
ene ligger det nær opptil 50 
oksefedre, mens tilbake i 
avkomsgranskingsperioden lå vi 
på mellom 5 og 10 eliteokser per 
fødselsår. Hvis vi nå filtrerer ut de 
10 beste eliteoksene for fødsels-
året 2019, har disse en gjennom-
snittlig seleksjonsdifferanse på 
hele 28.

Kumødre
For kumødre er seleksjonsdiffe-
ransen tilnærmet 0. Vi ser en 
 tendens til økning de siste årene 
og det kan være fristende å 
 spekulere i om dette er et resultat 
av introduksjonen av kjønnsparert 
sæd, REDX, i markedet. 

Oksemødre
Seleksjonsdifferansen for okse-
mødre har økt fra i underkant av  
3 poeng i 2000 til nå å ligge på litt 
over 15 poeng. Genomiske avls-
verdier, stadig større andel geno-
typa dyr i kupopulasjonen og 
påfølgende høyere sikkerhet, i 
kombinasjon med utlisting av 
seminokseemner som sikter inn 

på 8 000 genotypa oksekalver er 
de viktigste årsakene. En stadig 
akselererende embryosatsing i 
Geno vil øke dette ytterligere i 
årene som kommer.

Total seleksjonsdifferanse
Samla seleksjonsdifferanse 
beregnes som gjennomsnittet av 
de fire delkomponentene omtalt 
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Kufedre Oksefedre Kumødre Oksemødre

Figur 1. Seleksjonsdifferansen for oksefedre, kufedre, kumødre og 
oksemødre relativt til gjennomsnittsindeksnivået i populasjonen for 
hver fødselsårgang.

Figur 2. Samla seleksjonsdifferanse beregnet som gjennomsnitt av 
oksefedre, kufedre, kumødre og oksemødre for hver fødselsårgang

Formelen for avlsframgang
Årlig avlsframgang   =  (seleksjonsintensitet*sikkerhet på indeksen*genetisk variasjon)/
 (generasjonsintervallets lengde)



10 BUSKAP 8-2021

AVL

over. Utvikling i samla seleksjons-
differanse er vist i figur 2. Det har 
vært en kraftig økning, med en 
tredobling de siste 20 årene. 
 
Størst potensial i embryo
Det største potensialet for videre 
forbedring ligger i økt embryo-
produksjon. Dette vil øke selek-
sjonsdifferansen på oksemødre 
betydelig. Figur 3 viser utviklingen 
i avlsverdi på kviger selektert for 
embryoproduksjon med popula-
sjonsmiddel som referanse. 
 Fødselsåret 2021 mangler sjølsagt 
fortsatt noen måneder, og 
gjennom snittet her forventes å 
stige til ca. 40.

Økt bruk av kjønnsseparert sæd, 
REDX, vil styrke ku-seleksjonen 
betydelig. Her er det viktig å 
merke seg at dersom dette skjer 
uten en betydelig økning av 
embryoproduksjonen vil ikke de 

beste kuene i populasjonen lenger 
få oksekalver. Dette vil da få svært 
negative konsekvenser for tilgan-
gen på gode okseemner og kvali-
teten på eliteoksene vil synke.

I dag er det en del produsenter 
som ikke responderer på 

utsendte GS-prøver til semin-
okseemner. Beregninger viser at 
vi kunne øke avlsframgangen 
med opp mot 2,5 prosent derom 
vi oppnådde 100 prosent svar-
respons fra mjølkeprodusentene 
på disse GS-prøvene.
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Figur 3. Utvikling i indeksnivå på kviger i embryoproduksjon og på 
populasjonsmiddelet for fødselsårene 2017–2021.
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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
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Vi vil gjerne tilby deg det innovative produktet 
AQUASTAR VANNMADRASS inkludert 
AQUABOARD vannbryststopp som vil gjøre en 
forskjell for deg og dine kuer. 

Aquastar vannmadrass har en rekke fordeler som 
medvirker til optimal melkeproduksjon

 Vannet   tilpasser          seg     kuas          fysikk,    og unngår 
trykkpunkter som    fører til økt blodsirkulasjon.

 Vannet reduserer kuas varmestress i det kuas varme    
blir overført i hele vannlommen, slik at varmen ikke  
opphopes i kua              . Skal kua            selv bekjempe varmestress vil 
kuas energi omdirigeres fra melkeproduksjonen til 
regulering av indre varme.

 Komfort forlenger liggetiden og jo lenger         kua  hviler 
og restituerer seg jo bedre melkeproduksjon blir det. 

 Kuas haser beskyttes mot hudavskraping, 
tykke haser unngås på grunn av toppdukens myke 
overflate og vannmadrassens støtte.  

Alt i alt betyr vannmadrassen økt 
melkeproduksjon og bedre økonomi 
som følge av det.

Om produktet
Vannmadrassen kan kjøpes i standardmål 115 cm, 
120 cm og 125 cm. Madrasser kan også produseres 
etter mål. Toppduken leveres i ruller - uten 
sjenerende bulker for kua. 

Ved å kombinere en latexmadrass med vann oppnås 
alle fordelene med en madrassen - 7 cm ren komfort 
og velferd.

Aquastar bbeessttåårr  aavv::

15 ÅRS
GARANTI

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

I normal liggende stilling har 
kua ikke mulighet til å kvitte 
seg med varmen som 
dannes ned mot overflaten.

Utten Aquastar

Varmen avledes også 
under kua med den 
smarte Aquastar 
vannmadrass.

Med Aquastar

VVii  ssttåårr  aallllttiidd  ttiill  ttjjeenneessttee  ffoorr  yytttteerrlliiggeerree  ssppøørrssmmååll,,  oogg  sseennddeerr  ggjjeerrnnee  pprrøøvveerr  ppåå  mmaaddrraasssseenn..
VVii  hhååppeerr  åå  hhøørree  ffrraa  ddeegg,,  ssåå  vvii  kkaann  ssnnaakkkkee  oomm  hhvvaa  mmaaddrraasssseenn  kkaann  ggjjøørree  ffoorr  ggåårrddeenn  ddiinn..

Vennlig hilsen

Staldmæglerne 

Kjære bonde

staldmeglerne annonse buskap.indd   1staldmeglerne annonse buskap.indd   1 30.08.2021   09:4330.08.2021   09:43
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Geno

Geno har innført en ny kategori med utvalgte eliteokser som er 
tilgjengelige med kjønnsseparert sæd. Disse er tilgjengelige i enkelte 
dunker og ved bestilling via nettbutikk.

REDX-ELITE 

KJØNNS SEPARERT NRFSÆD

AVL

REDX-elite kan være okser som 
går som eliteokser nå, eller okser 
som kun produserer REDX™ 
(kjønnsseparert sæd). Dette er 
okser som fortsatt har høy avls-
verdi og gode profiler. I praksis vil 
dette si at okser fortsatt kan være 
REDX-elite uavhengig av 
endringer i eliteokseutvalget. 

Bakgrunnen for dette er at noen 
okser bruker lengre tid enn andre 
til å komme opp i produksjon. Det 
er derfor en fordel at disse er noe 

eldre før de produserer REDX. 
Disse prioriteres derfor til å produ-
sere ordinær sæd først, og går 
deretter over på REDX-produksjon. 

NRF-oksen 12146 Hamrabuen-P er en av oksene som er tilgjengelige med 
kjønnsseparert sæd nå. Foto: Jan Arve Kristiansen.

UTVALGET AV REDX 
FRA OKTOBER 

12122 Nylenne, 12123 Lo-P, 12134 Bevrevoll, 
12145 Reinbjor-P, 12146 Hamrabuen-P, 12152 
Skattebu, 12161 Idsal-P, 12163 Fosses-
holm-P-ET, 12169 Nevland-P og 12173 
 Hebnes (svært begrenset). 
Se nettbutikken på geno.no for okser til-
gjengelige med kjønnsseparert sæd. 

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

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

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

www.haydrying.com



Avfallsguiden er laget til små og store bedrifter som skal gjøre 
det enklere å legge om til sirkulære avfallsløsninger. Guiden gir 
nyttige og konkrete råd, trinn for trinn. Det er både miljøvennlig 
og lønnsomt å se på nye sider av bedriftens håndtering av avfall. 
Kom i gang! Sjekk ut avfallsguiden.no

Naturen 
er sirkulær.

Det er  
fremtidens  
avfalls- 
løsninger 
også.

Nyhet til alle bedrifter!
Spar penger og miljøet med 
den nye avfallsguiden.no

circus
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Sigrid Bratlie
Prosjektleder 

genteknologi i NCE 
Heidner Biocluster

sigrid.bratlie@klosser.no

STORE MULIGHETER 
MED  MODERNE 
 GENREDIGERING
Genredigering med CRISPR kan gjøre avlsarbeidet raskere og mer 
presist, og kan styrke både bærekraft og konkurransekraft i næringa. 
Nå er både forbrukerholdninger og politikk i utvikling.

AVL
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Helt siden jordbruket oppstod 
for rundt 10 000 år siden har 
mennesket systematisk 

avlet frem dyr og planter med 
 nyttige egenskaper. Den genetiske 
variasjonen som all avl og foredling 
er avhengig av, baserer seg på for-
andringer i arvematerialet (DNAet) – 
kalt mutasjoner – som oppstår over 
tid. For eksempel har mutasjoner i 
villsennep gitt oss nyttevekster som 
brokkoli og blomkål.

Hva skiller genredigering 
fra «gammeldags» GMO?
For noen tiår siden utviklet forskere 
metoder for genmodifisering (GMO) 
som gjør det mulig å skape gene-

tiske forandringer som naturen ikke 
selv klarer, ofte ved å flytte gener 
mellom arter. Metodene har i hoved-
sak blitt brukt til å lage planter som 
tåler plantevernmidler eller motstår 
insektangrep. Metoden er imidlertid 
både teknisk krevende, kostbar og 
relativt upresis. At den innebærer å 
lage genetiske forandringer som 
krysser artsgrenser, har dessuten 
vakt bekymring og skepsis. 

De senere årene har det kommet 
nye genteknologier som gjør det 
mulig å lage målrettede endringer 
i DNA. Man kan ta bort, legge til, 
eller bytte ut gensekvenser på 
ønsket sted i DNAet. Den viktigste 
genredigeringsmetoden kalles 
CRISPR. I tillegg til at den er 
 billigere og enklere å bruke enn 
«gammel» GMO-teknologi, gir 
CRISPR muligheten til å lage 
samme type genetiske forand-
ringer som vanlig avl baserer seg 
på, bare raskere og mer målrettet. 
Det er denne typen «målrettet avl» 
som vi her kaller genredigering. 

Nye muligheter 
Utviklingen innen genredigering 
går raskt, særlig i land som USA 
og Kina. Der forventes en rekke 
nye genredigerte dyr og planter å 
komme på markedet de neste 
årene. De mest populære bruks-
områdene globalt er økt mattrygg-
het/bedre næringsinnhold, bedre 
plante- og dyrehelse, økt effektivi-
tet/ytelse i planter og tilpasning til 
klimaendringer. Det er også en 
stor bredde i aktørene som står 
bak, fra akademiske forskere og 
små oppstartsbedrifter til store 

multinasjonale selskaper. Genre-
digering forventes å få stor betyd-
ning for landbruk og matproduk-
sjon globalt fremover. 

Flere pågående forskningsprosjek-
ter viser hvilken betydning gen-
redigering kan få for husdyrpro-
duksjon. Særlig viktig kan genredi-
gering bli for å styrke dyrehelse. I 
USA har forskere «klippet bort» en 
liten bit av et gen hos svin, slik at 
de har blitt motstandsdyktige mot 
en virussykdom kalt PRRS som 
har store økonomiske og dyrevel-
ferdsmessige kostnader. I Kina har 
forskere genredigert storfe slik at 
de er motstandsdyktige mot tuber-
kulose. Dyra er ikke i kommersiell 
produksjon enda, men kan for-
ventes å bli det i fremtiden.

Norge i startgropa
I Norge er vi i startgropa med 
genredigering. Imidlertid ser flere 
bedrifter potensialet i teknologien, 
og er i gang med forskning. Blant 
annet har avlsorganisasjonene 
Geno, Norsvin, AquaGen og 
Graminor gått sammen i prosjek-
tet GENEinnovate for å bygge 
kompetanse og utvikle tekno-
logien for ulike formål som kan 
styrke bærekraften i næringa. 

I tillegg til sykdomsresistens, kan 
et aktuelt bruksområde for Geno 
være å bruke genredigering til å 
kombinere ønskede egenskaper 
som allerede finnes i avlsmateria-
let i NRF. Blant annet finnes 
 genvarianter som gir kollethet 
(hornløshet) og to ulike melke-
proteiner med gunstige egen-
skaper, men fordi svært få av dyra 
har kombinasjonen av alle tre 
genvariantene – bare omtrent 4 av 
10 000 dyr – er det for lite til å 
avle på. Genredigering kan poten-
sielt være et godt verktøy for å 
øke frekvensen av den ønskede 
kombinasjonen. Med genredige-

Med genredigeringsmetodikken 
CRISPR kan vi ta bort, legge til, eller 
bytte ut gensekvenser på ønsket sted 
i DNAet. CRISPR lager samme type 
genetiske forandringer som vanlig avl 
baserer seg på, bare raskere og mer 
målrettet. Foto: iStockphoto
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ring er det også mulig å fjerne en 
uønsket genvariant som gir økt 
embryodødelighet. 

Et annet eksempel på forskning som 
foregår i GENEinnovate er genredi-
gering for å gi tørråteresistens i 
potet, som ledes av Graminor. Målet 
er å endre gener som gjør poteten 
sårbar for tørråte og i tillegg kopiere 
gensekvenser fra villpotet som gir 
motstandsdyktighet. Dette kan 
redusere behovet for sprøyting 
 betydelig, og gi mindre svinn.

Risiko, regelverk og politikk
Selv om ulike land har ulik 
GMO-regulering, er hovedformålet 
i alle tilfeller å sikre beskyttelse av 
helse og miljø. GMO er strengt 
regulert av føre-var-hensyn. Men 
hva med genredigering? Det er 
bred enighet blant forskere og 
fagmyndigheter på feltet, blant 
annet EU-kommisjonens fagrådgi-
vere at risikoen knyttet til gene-
tiske endringer laget med gen-
redigering ikke skiller seg fra til-
svarende endringer laget med 
konvensjonelle avlsmetoder. Util-
sikt ede endringer skjer også sjeld-
nere med genredigering enn med 
andre konvensjonelle metoder.

At genredigering er annerledes enn 
GMO, både teknisk og risiko-
messig, har gjort at mange land har 
tenkt nytt om regelverk og politikk. 
Noen land, for eksempel USA, har 
konkludert med at genredigerte 
planter som ikke har fått tilført 
«fremmede» gener ikke skal regnes 
som GMO. De jobber også for å 
forenkle regler for genredigerte dyr. 

Staket ut ny kurs i EU
I Europa derimot, til forskjell fra 
alle andre regioner som har tatt 
stilling, skiller man foreløpig ikke 
mellom genredigering og GMO i 
juridisk forstand. Dette har ført til 
mye diskusjon om hvorvidt det er 
behov for en endring av regel-
verket. EU-kommisjonen har kon-
kludert med at dagens krav til 
risikovurderinger ikke er forholds-
messige for genredigerte organis-
mer, og at kravene til sporbarhet 
ikke er håndterbare når genredi-
gerte produkter ikke skiller seg fra 
andre produkter. De mener også 
at genredigering kan hjelpe dem å 
oppnå de ambisiøse bærekrafts-
målene i blant annet sin New 
Green Deal, og ønsker derfor at 
reguleringen skal legge vekt på 
bærekraftsfordeler. Det er derfor 
staket ut en ny politisk kurs for 
genteknologi i EU, og det ble nylig 
lagt frem et veikart for endring av 
regler for genredigerte planter 
med sikte på 2023. Regler for 
genredigerte dyr vil vurderes 
senere.   

Denne politiske utviklingen får 
konsekvenser for Norge, som må 
følge EU sine regler på grunn av 
forpliktelser i EØS-avtalen. I tillegg 
er det nedsatt et offentlig utvalg i 
Norge som går gjennom kunn-
skapsgrunnlaget og skal gi råd 
om regulering, med frist i 2022. 
Hvilke regler som til slutt vil gjelde 
er derfor avhengig av disse pro-
sessene. Det ligger ikke an til å bli 
fullt frislipp, og forsiktighet og 
føre-var vil fortsatt ligge til grunn, 
men det er sannsynlig at genredi-

gerte produkter etter hvert vil 
reguleres mindre strengt enn i dag. 

Holdninger i endring
I takt med teknologisk og politisk 
utvikling, har også samfunns-
debatten rundt genteknologi 
endret seg. En undersøkelse gjort 
i GENEinnovate viser at forbruker-
nes holdning til genredigering 
avhenger av hva teknologien 
 brukes til. Flertallet er positive til å 
bruke genredigering i norsk land-
bruk og akvakultur til formål som 
oppfattes å fremme samfunns-
nytte og bærekraft. Eksempler er 
å redusere behov for sprøyte-
midler i planter, klimatilpasning av 
planter, øke næringsinnholdet i 
planter og forbedre dyre- og 
fiskehelse. Forbrukerne er derimot 
negative til å bruke genredigering 
til formål som ikke tilfører vesent-
lig samfunnsnytte eller som kan 
gå utover dyrevelferd. Samtidig 
viser undersøkelsen at mange 
 forbrukere er bekymret for risiko, 
men har ganske høy tillit til at 
genredigerte produkter som er 
godkjent av norske myndigheter 
er trygge for helse og miljø. For-
brukerne ønsker også informasjon 
om produktenes egenskaper som 
gjør det enklere for dem å velge. 

Landbrukets GMO-policy 
gjennomgås
Nå skal også norsk landbruk finne 
ut hva de mener om genredige-
ring, og har igangsatt en prosess 
for å bygge kunnskap og gjen-
nomgå landbrukets GMO-policy. 
Utfallet vil bli viktig for å sikre 
gode og fremtidsrettede rammer 
for bruk av teknologien i Norge. 
For Geno og Norsvin, som nylig 
har vedtatt en felles genredige-
ringspolicy, vil det være rammer 
som åpner for bruk av genredige-
ring som styrker verdiene som 
norsk landbruk står for: sunn, 
trygg og bærekraftig norsk mat.

      gir CRISPR muligheten til å lage 
samme type genetiske forandringer 
som vanlig avl baserer seg på, bare 
raskere og mer målrettet
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Vi ønsker og videreutvikle vårt kvigekonsept:

Kvigene har et potensiale for tidlig fettavleiring, for og gi dere produsenter en 
bedre økonomi i framfòring av kviger øker vi fettkompensasjonen i kategorien.

• Fast Angustillegg:
• Fettkompensasjon kvige:

    4.5,- pr kg 
    6.0,- pr kg 

• Angustillegg med fettkompensasjon:     10.50,- pr kg

Krav til fettkompensasjon kvige:

• Slaktevekt: fra 
200 til 300kg

• Fett: fra 3- til 5+
• Klasse O eller 

bedre

www.norskangus.no

Kontakt 
Nortura for mer 
informasjon om 
Angusavtalen:

95 51 84 00

Vi øker fettkompensasjonen til 6.0 kr pr kg på kvige!
Utbetaling til produsent på kvigeslakt 

blir da opptil 10.50 pr kg!
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Kristin Malonæs
Administrerende  

direktør i Geno
kristin.malonaes@geno.no

GENO

ORGANISASJON

En klar tilbakemelding fra høstmøtene om at NRF-kua fortsatt skal 
være ei Kombiku og at arbeidet med jureksteriøret må styrkes.

ØNSKER EI KLIMASMART 
KOMBIKU

INSPIRIA

Vi har nå gjennomført to 
intensive uker med høst-
møter, og jeg hadde gleden 

av å møte våre tillitsvalgte på 
Hunderfossen, Hønefoss, Bergen 
og Bryne.  Vi har også hatt møter i 
Tromsø, Surnadal og Mære. Til 
sammen har vi møtt ca. 200 tillits-
valgte. Det var stort engasjement i 
salen og hyggelige samtaler i pau-
sene. Det er viktig å møte våre 
eiere, formidle informasjon om det 
vi jobber med i Geno, og ikke 
minst lytte til det våre eiere er 
opptatt av, og hvordan de ønsker 

at Geno og NRF skal utvikle seg 
videre.

Ønsker at NRF fortsatt skal 
være ei Klimasmart 
Kombiku
Av alle innspill og råd som kom 
frem i møtene vil jeg trekke frem 
at våre medlemmer er opptatt av 
at NRF fortsatt skal være ei Kom-
biku som leverer på både melk og 
kjøtt. Vi fikk også gode tilbake-
meldinger på Klimakua og Fôref-
fektivitetsprosjektet. At vi tar vår 
del av ansvaret for å redusere kli-

magassutslipp og sikre en mer 
effektiv fôrutnyttelse, er trolig det 
viktigste Geno kan bidra med for 
fremtiden. Tine snakker om at 
bidrag til klimaløsninger vil være 
en forutsetning for fortsatt å ha 
«license to operate», og da blir 
klima en bærende faktor de neste 
10 til 20 årene. De tillitsvalgte var 
også opptatt av at vi må fortsette 
arbeidet med å styrke jureksteriø-
ret på NRF-kua. Dette arbeidet 
har høy prioritet i Geno, og de nye 
modellene for eksteriørvurdering 
som vi nå tar i bruk, hvor vi får 
data på jurkvalitet også fra 2-5 
laktasjon, er et av flere viktige 
grep som vil bringe oss i rett ret-
ning på dette.

En ny landbrukspolitikk 
som peker riktig vei
I vår dialog med nye ministre for 
næring og landbruk er vi tydelig 
på at vi trenger et kraftfullt land-
bruk over hele landet for at vi skal 
kunne videreutvikle NRF sin kon-
kurransekraft, og oppnå økt vekst 
og verdiskaping. Det er gledelig å 
se at det gjennom forhandlingene 
mellom partene er kommet til 
enighet om ekstra tilskudd for å 
kompensere for økte driftskostna-
der og økte rammer til investe-
ringsstøtte. Det gir optimisme og 
tro på at vi er på rett vei. 
Jeg ønsker dere alle ei riktig god 
jul.Reduserte klimagassutslipp og en mer effektiv fôrutnyttelse, er trolig det viktigste Geno kan bidra 

med for fremtiden. Foto: Rasmus Lang-Ree



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

Steinplukker som gjennomarbeider 
jorden ned til 20 cm. Steinplukker 
Globus SB er utviklet for effektiv 
småsteinplukking og driftssikkerhet. 
Steinplukker SB er like god på 
overflateplukking som til å gå mer 
i dybden for å plukke stein, og kan 
kjøres direkte på harvet jord, nybrott 
eller etter raking med steinrive.

Steinkassen rommer 3400 kg og 
har en tipphøyde på inntil 2,5 m, 
noe som gjør det enkelt å tippe 
steinplukkeren i større tilhengere.

Steinplukker 
Globus SB

Steinutstyr for norske forhold

Steinrive GLOBUS GSRK 600 med 
hele 6 meter arbeidsbredde, er en 
hydraulisk drevet, med hydraulisk 
omstilling til transport.

Steinrive GLOBUS GSRK 600 kan kjøres 
foran i front hydraulikk, – heng steinplukker 
bak og du har markedets mest fleksible og 
kostnadseffektive kombi løsning!

Steinrive Globus GSRK hydraulisk
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Veterinær i Geno

jorid.lybaek@geno.no

Anne Guro Larsgard
Avlsforsker Geno

anne.guro.larsgard@geno.no

Veterinæren må vurdere i hvert enkelt tilfelle om ekstraspener skal 
fjernes eller ikke. Når de fjernes er det viktig at dette rapporteres på 
helsekortet.

EKSTRASPENER  
–  FJERNE ELLER  
LA VÆRE?

AVL

NRF-kua vår er ei flott kom-
binasjonsku med egenska-
per som er avlet fram ved 

hjelp av både produsentenes glø-
dende interesse og planmessig 
avlsarbeid over lang tid. Mange 
spørsmål er besvart, men natur 
og biologi er fantastisk spen-
nende, og fremdeles har vi (hel-
digvis!) flere uoppklarte mysterier. 
Ett av dem er: Hvorfor blir noen 
kvigekalver født med ekstraspener? 

Marispene
I dag er det ikke ønskelig med 
ekstraspener på kua, men disse 

marispenene sto høyt i kurs før i 
tida. En kvigekalv uten marispener 
ble da gjerne slakta som spedkalv, 
selv om mora var ei kjempegod ku.

Navnet «marispene» har nemlig 
sitt opphav i historien. Et gammelt 
sagn forteller at marispenene var 
der for at jomfru Maria skulle få 
melka ut av dem dersom hun kom 
forbi og var tørst. Denne trua var 
det som gjorde at folk satte så 
stor pris på marispenene hos kal-
ven. Disse spenene brakte lykke 
over fjøs og gard. 

Tørre fakta
Ekstraspener finnes i mange utga-
ver. Det mest vanlige er enten at 
de sitter bak de normale bakspe-
nene, eller at de er plassert i 
midten, mellom de fire vanlige 
spenene. En ekstraspene kan 
også sitte festet til en normal 
spene, såkalt dobbeltspene eller 
sammenvokste spener. Ekstras-
pener er vanligvis mindre i stør-
relse og har tynnere vegg enn de 
vanlige spenene. 

Noen ekstraspener har egen mel-
kekjertel, mens andre har tilknyt-
ning til kjertelcisterna til en normal 
spene. Det er også vanlig at en 
marispene ikke har kjertelvev i det 
hele tatt. 

Marispene – fra gave til 
besvær
Vi vil nok neppe oppleve at jomfru 
Maria kommer til gards for å 
drikke seg utørst fra en 
marispene. Historien har forandret 
seg, og ekstraspener er i dag et 
uønsket fenomen da det kan for-
styrre og komplisere melkingen, 
spesielt når man benytter mel-
kerobot. I tillegg øker disse små 
spenene risikoen for mastitt, siden 
ekstraspenene kan fungere som 
smittereservoar for bakterier. Det 
er ikke sjelden med typisk som-

Hvis ekstraspener fjernes, er det veldig viktig at dette rapporteres. Rapportering 
gjør det mulig å spore forekomsten av ekstraspener dersom det blir nødvendig å 
ta hensyn til denne egenskapen i avlsarbeidet i framtida. Foto: Eva Husaas
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mermastitt i ekstraspener som har 
kjertelvev. I enkelte tilfeller kan 
man også se ekstraspener som 
sitter så tett at det gir ubehag for 
dyret med sår hud mellom spenene.   

Hvorfor dannes ekstra-
spener?
I fosterstadiet har alle pattedyr en 
jurlist med anlegg for mange spe-
ner. Denne jurlisten endrer seg i 
løpet av utviklingen av embryoet, 
og starten på jurets utvikling hos 
embryoet skjer i den første måne-
den av drektigheten. Den første 
utviklingen er lik for begge kjønn 
og det dannes en brystknopp; et 
forstadium til en spene. Videre 
utvikling er forskjellig for kvige- og 
oksekalv. Okser får en lite utviklet, 
rund eller oval brystknopp, mens 
hos kvigekalvene dannes det 
tubulære, små spener. Kjertelvev 
utvikles senere enn spenen, og 
dette skjer fra ca. fire måneder ut i 
drektigheten. 

Ekstraspener utvikles altså alle-
rede i 1.–2. måned av drektighe-
ten. Det som fører til at ekstraspe-
ner ikke tilbakedannes er feil sig-
nal i fosterstadiet, og dette er 
arvelig. Arvbarheten for ekstras-
pener hos NRF er middels høy, 
ca. 0,2. Egenskapen har ingen 

sterke genetiske sammenhenger 
til andre egenskaper i avlsarbeidet. 

Hvordan fjerne ekstraspener?
Fjerning av ekstraspener gjøres 
ofte samtidig som avhorning. 
Veterinæren vil da gjøre rein 
huden i området og klippe av spe-
neanlegget ved spenebasis. Dette 
fungerer fint på en kalv som har 
fått beroligende og smertestil-
lende behandling, og det er for-
delaktig med lokalbedøvelse. Det 
lille såret gror fint av seg selv, og 
det er ikke aktuelt å sy. Det er 
 viktig at det er ekstraspene som 
fjernes og at ikke de normale 
 spenene røres!

Fjerning forsvarlig grunn ut 
fra hensynet til dyrets helse? 
Å fjerne spener for å behandle 
sjukdom eller skade hos dyret, er 
tillatt. For å være forsvarlig må 
inngrepet være en større fordel 
enn ulempe for dyret. Det er vete-
rinæren som må vurdere dette og 
begrunne det i helsekortet og 
journalen sin.

Kan fjerning tolkes som en 
forebyggende behandling? 
Med «behandle» menes også 
forebyggende behandling dersom 
det foreligger en slik risiko for 

sjukdom og skade som er nevnt 
ovenfor. Det er tillatt å fjerne spe-
ner for å forebygge sjukdom eller 
skade hos dyret, men bare der-
som det er en klar risiko for at 
ekstraspenen kan føre til sjukdom 
eller skade. Veterinæren må vur-
dere risikoen, avveie fordeler og 
ulemper for dyret og eventuelt 
begrunne den medisinske sam-
menhengen i helsedokumentasjo-
nen.

Hvert enkelt inngrep må 
vurderes og begrunnes
Rutinemessig fjerning av ekstras-
pener er ikke tillatt. Hvert enkelt 
inngrep må vurderes og begrun-
nes av veterinæren. Både vurde-
ringen og inngrepet må gjøres for-
svarlig etter dyrehelsepersonello-
ven § 23 (omhandler forsvarlig 
virksomhet). 

Veterinæren må foreta en faglig 
vurdering bak hvert enkelt tilfelle. 
Det må være en god medisinsk 

Ekstraspene som har melkekjertel kan fungere som et smittereservoar for 
mastittbakterier. Foto: Jan Foss

Dobbeltspene gjør det vanskelig for spenekoppen. 
Foto: Jorid Lybæk
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HELSE

grunn til å fjerne spenen, og det 
kan bare gjøres for å bidra til god 
helse for dyret selv. Det er ikke til-
strekkelig at spenen ønskes fjerna 
av praktiske eller estetiske grunner.

Husk rapportering på 
helsekort kode 302
Dersom veterinæren fjerner 
ekstraspener, er det veldig viktig 
at dette rapporteres. Slik unngår 
vi at kvigekalven “maskeres” som 
ei kvige uten ekstraspener senere. 
Rapportering gjør det mulig å 
spore forekomsten av ekstraspe-
ner dersom det blir nødvendig å 
ta hensyn til denne egenskapen i 
avlsarbeidet i framtida. 

Registrering og utviklingen 
i antall ekstraspener
Ekstraspener registreres av rådgi-
ver sammen med eksteriøregen-
skapene. Det betyr at det hvert år 
samles inn informasjon om dette 
på omkring 20 000 dyr. Dette dan-
ner grunnlag for å beregne og 
publisere indekser for ekstraspe-
ner på alle NRF-kyr og okser, 
samt for å overvåke utviklingen.

Omfanger redusert
Figur 1 viser at omfanget på 
ekstraspener har blitt sterkt redusert 
de siste 30 årene. Mens mer enn 40 
prosent av dyrene i 1990 var regis-
trert med ekstraspener er det 
 mindre enn 20 prosent som er det i 
dag. Dette er til tross for at det 
knapt har vært inkludert i avlsmålet i 
denne perioden. Årsaken til reduk-
sjonen er mest sannsynlig at dette 
ofte er en årsak til utrangering i 
mange besetninger, og mange 
gardbrukere unngår å sette på døtre 
etter kyr med ekstraspener. I tillegg 
kan avlsarbeidet for mindre mastitt 
også ha påvirket forekomsten av 
ekstraspener i gunstig retning.

Fjerning av ekstraspener
Vårt inntrykk er at fjerning av 
ekstraspener i liten grad prakti-
seres i Norge. I andre land, til og 
med i våre naboland, praktiseres 
dette i stort omfang. Opptelling 
fra helsekortinnrapporteringene 
bygger oppunder en slik praksis. 
Selv om antallet har vært økende 
(se figur 2), er det generelle 
nivået veldig lavt. Spørsmålet er 
da om det kan være en under-
rapportering på dette, slik at 
dette gir et feil bilde. I tilfelle 
 oppfordrer vi alle veterinærer 
som gjør slike inngrep til å være 
konsekvent på å rapportere de 
inn via dyrehelseportalen.
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Figur 1. Utviklingen av forekomsten av ekstraspener fra 1990-tallet og 
fram til i dag.

Figur. 2. Omfanget av innrapporterte fjerning av ekstraspener de siste 
20 årene.

HVA SIER 
 FORSKRIFTEN?
Forskrift om hold av storfe, §8, Inngrep og 
medisinsk behandling.
Inngrep som skjer i annen hensikt enn å gi 
behandling eller å stille en diagnose, er forbudt.

HVA SIER LOVEN?
Lov om dyrevelferd, §9, Medisinsk og kirur-
gisk behandling:
Medisinsk og kirurgisk behandling skal utføres 
på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte og 
ivareta dyrets funksjonsevne og livskvalitet.

Det skal ikke gjøres operative inngrep eller fjer-
nes kroppsdeler på dyr uten at det foreligger 
forsvarlig grunn ut fra hensynet til dyrets helse.



75038 GLACON
Ny import! Fransk avkomsgransket 
produksjonsokse. Gode tall for 
lett kalving, også ved kryssing. Gir 
kalver med god muskelutvikling, og 
god slakteklasse. Kun tilgjengelig 
med hanndyrceller, Y-semin fra 
februar 2021.

75036 HASHTAG
Fransk eliteokse. Oksen med den 
desidert beste indeks for lett kalving, 
samtidig som den har veldig gode 
tall for døtrenes kalvingsevne. 
Døtrene melker også godt. Sikker 
okse på kviger, og ved innkryssing 
på andre raser. Tilgjengelig med 
hanndyrceller, Y-semin.

– rasen med størst prosent vekst i semin
Hvorfor levere et kvigeslakt når man kan velge, og  
levere et godt betalt okseslakt. I tillegg oppnås generelt 
lett kalving hos både melke- og  
ammeku.

For mer informasjon om rasen/foreningen må du gjerne kontakte 
Norsk Blonde d’Aquitaineforening:
Styreleder: Lasse Stær, tlf. 928  13 761 | Kåre Anders Ingeborgrud, tlf.  905  65 296
Lars Arne Bakkken, tlf. 992 71 778 | Magnus Johnsen, tlf. 971 92 068

Tabell 13. Slakt av Ung okse gruppert etter slaktetilvekst

Rase
Slaktetilvekst 

(g/dag)
Slaktevekt 

(kg) Klasse Fettgruppe
Alder v/slakt 

(mnd)

Charolais
Høyeste 1/3 821 402 10 (U-) 7 (3-) 15,2
Midtre 1/3 694 367 9 (R+) 7 (3-) 16,4
Laveste 1/3 546 325 8 (R) 6 (2+) 18,2

Aberdeen Angus
Høyeste 1/3 672 333 8 (R) 9 (3+) 15,4
Midtre 1/3 563 300 7 (R-) 8 (3) 16,4
Laveste 1/3 433 260 6 (O+) 7 (3-) 18,3

Limousin
Høyeste 1/3 785 367 10 (U-) 7 (3-) 14,5
Midtre 1/3 674 347 9 (R+) 6 (2+) 15,9
Laveste 1/3 539 310 9 (R+) 6 (2+) 17,7

Blonde 
d`Aquitaine

Høyeste 1/3 853 435 11 (U) 6 (2+) 15,8
Midtre 1/3 716 394 10 (U-) 5 (2) 17,1
Laveste 1/3 578 347 9 (R+) 5 (2) 18,5

Tiroler Grauvieh
Høyeste 1/3 646 334 8 (R) 7 (3-) 16,0
Midtre 1/3 539 306 7 (R-) 7 (3-) 17,5
Laveste 1/3 437 267 6 (O+) 6 (2+) 18,6

NRF
Høyeste 1/3 629 340 6 (O+) 7 (3-) 16,8
Midtre 1/3 548 312 5 (O) 7 (3-) 17,6
Laveste 1/3 456 278 5 (O) 6 (2+) 18,7

Krysning, 
ekstensiv

Høyeste 1/3 700 349 8 (R) 8 (3) 15,4
Midtre 1/3 585 319 7 (R-) 8 (3) 16,8
Laveste 1/3 449 266 6 (O+) 6 (2+) 18,0

Kilde: Utdrag av tabell – Animalia årsberetning

Sakset fra TYRmagasinet 1-2021:

«Skal man utmerke noen raser for seminåret

2020 så er det Angus, Blonde og Charolais. 

Disse rasene har hatt en veldig god økning 

siste året hvor Blonde nesten har doblet 

antall brukte doser.» 

✁

Nesten 2000 doser solgt i 2020

Statistikk lyver ikke!

Husk og bestill i tide!

Oksekalv på 95  %av inseminasjonene
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AVL

Bjørg Heringstad
Avlsforsker Geno/ 
professor NMBU

bjorg.heringstad@nmbu.no

Henriette Berg Olsens doktorgradsarbeid viser at oksefruktbarhets-
egenskaper er arvelige og at avl for bedre spermiekvalitet er mulig.

AVL FOR OKSEFRUKTBARHET

Fruktbarhet har vært en viktig 
del av NRF sitt avlsmål 
siden 1970-tallet. For 

kufruktbarhet beregnes det avls-
verdier som inngår med betydelig 
vektlegging i samla avlsverdi, 
mens for hanndyrfruktbarhet har 
det så langt kun vært fenotype-
seleksjon etter test av oksene. 

Fenotypetest
Før oksene er kvalifisert for å bli 
seminokser blir de testet for både 
ridelyst og spermiekvalitet, og må 
oppfylle minimumskrav for disse 
egenskapene. Målet med Henriettes 
doktorgradsarbeid var å beregne 
arvegrader og genetiske sammen-
henger mellom ulike hanndyrfrukt-
barhetsegenskaper hos NRF. Med 
tilstrekkelig presise genomiske avls-
verdier for disse egenskapene kan 
de brukes ved innkjøp av kalv, og en 
kan dermed i framtida i større grad 
kjøpe inn oksekalver som vil få god 
spermiekvalitet.

Data fra Øyer og Store Ree
Data både fra Genos teststasjon i 
Øyer og fra seminstasjonen på 

Store Ree ble analysert. Dette er 
første gang disse dataene er 
 analysert genetisk. Datasettet fra 
teststasjonen inkluderte 14 972 
observasjoner fra 3 927 NRF 
okser, testet mellom 1994 og 
2016. Egenskapene som ble ana-
lysert var volum, spermiekonsen-
trasjon (antall spermier per ml), 
motilitet (prosent spermier som 
beveger seg) i fersk prøve og etter 
lagring i henholdsvis 24 og 48 
timer, og spermiedefekter. Fra 
seminstasjonen fantes data fra 
137 919 ejakulater fra 3 145 NRF 
okser med registreringer av 
mengde, spermiekonsentrasjon, 
motilitet før og etter frysing, og 
antall produserte strå.

Arvelig variasjon
Resultatene viser at egenskapene 
knyttet til spermieproduksjon og 
-kvalitet er arvelige og at det er et 
potensial for å utvikle genomiske 
avlsverdier for hanndyrfruktbarhet. 
Volum, tetthet og antall produserte 

strå hadde moderate arvegrad 
(0,14-0,22), mens spermiedefekter 
og egenskapene knyttet til motilitet 
hadde lavere arvegrad. 

Viktige egenskaper
Spermieproduksjon og -kvalitet er 
særdeles viktige egenskaper for 
seminokser. Hvis Geno inkluderer 
disse egenskapene i rutinemessig 
avlsverdiberegninger kan de for-
bedres genetisk. Genomiske avls-
verdier for spermiekvalitet kan 
brukes ved innkjøp av oksekalver 
og vil gjøre det mulig å følge med 
på avlsmessig utvikling. 

Doktorgradsprosjekt 
Doktorgradsarbeidet til Henriette 
(«Genetic analyses of semen 
 characteristics in Norwegian Red») er 
en del av prosjektet «Reproductive 
sustainability in Norwegian Red», et 
prosjekt som er et samarbeid mellom 
NMBU og Geno, og med finansiering 
fra Forskningsmidlene for jordbruk og 
matindustri (FFL/JA). 

Målet med Henriette Berg Olsen sitt doktorgrads¬arbeid var å beregne arvegrader 
og genetiske sammenhenger mellom ulike hanndyrfruktbarhetsegenskaper hos 
NRF. Foto: Aurora Hannisdal

Henriette Berg Olsens. Foto: Privat



Driver du med presisjonslandbruk?

nlr.no

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

Les mer og finn din rådgiver på nlr.no.

Vi kan gi deg oppstartråd. 
Sammen går vi gjennom drifta di, 
ambisjoner og mål, og finner hva 
du kan oppnå og hva som kan 

være fornuftig av teknologi, enten 
du er liten eller stor.  

Utnytt mulighetene med variabel 
tildeling. Få bedre utbytte med å 
variere tildelinga av kalk, gjødsel 

og kanskje såfrø. Ved å kombinere 
dine erfaringer, vår kunnskap og 

tilgjengelige data legger vi en plan, 
og bistår fra jord til terminal. 

Nei Ja!
(ikke enda)
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Geno avlsplan er et verktøy for mjølkekubesetninger med NRF-dyr. 
Det trengs mye informasjon om dyrene for å kunne sette opp en 
gjennomtenkt og faglig basert avlsplan.

GENO AVLSPLAN

AVL

Må kjenne til svakheter og 
styrker til kvigene og kyrne
Den avlsmessige kvaliteten til 
dyrene uttrykkes gjennom indek-
ser og avlsverdier. Omkring 
annenhver uke beregnes og publi-
seres det avlsverdier og indekser 
(for 50 egenskaper) på alle hundyr 
som er oppført med rase ‘NRF’ i 
Kukontrollen. Disse verdiene 
utgjør fundamentet for å plan-
legge gode kombinasjoner i avls-
planen. Krysninger eller dyr av 
andre raser er ikke en del av disse 
beregningene, og har derfor ikke 
grunnlag for å bli vurdert på 
denne måten. Noen dyr kan ha 
indekser som er beregnet i andre 
systemer, men disse er skalert på 
andre måter og ofte definert 

anner ledes, slik at de ikke er sam-
menlignbare på kryss av raser.

De seinere årene har det blitt geno-
typet omkring 100 000 NRF kviger 
og kyr i Norge. Disse dyrene vil få 
høyere  sikkerhet på indekser og 
avlsverdier, som gir et bedre grunn-
lag for avlsplanlegging. I tillegg vil 
de bli sjekket om de er bærere av 
uheldige enkeltgener, som det må 
tas hensyn til ved valg av okser.

Visning av informasjon i 
avlsplanen
Når du åpner avlsplan kommer du 
inn på ei side som lister opp alle 
hunndyrene som finnes i beset-
ningen din, inkludert helt nyfødte 
 kvigekalver. 

Denne lista kan du sortere på 
mange mulige måter, og alternati-
vene listes opp når du klikker i 
boksen som er markert med gul 
merkepenn i figur 1. Dersom du 
ønsker å søke opp enkeltdyr, 
 skriver de inn hele eller deler av 
opprinnelsesnummeret/ øre-
nummeret i søk-feltet som er 
 markert med grønt.

Ved å klikke i det hvite feltet med 
ørenummeret på dyret, utvider 
 feltet seg til å inkludere detaljerte 
individopplysninger. Figur 1 er et 
eksempel på informasjonen som 
vises:
Blå boks: Slektskapsinformasjon
Gul boks: Rase, kalvings og 
 inseminasjonsopplysninger
Rød boks: Genotype informasjon
I dette eksempelet er ikke dyret 
bærer (‘Fri’) av noen av de tre 
defektene som vi i dag tester for 
(BTA12, AH1, BTA8H)

Informasjon om genetisk horn-
status (HH=hornet, KH=kollet, 
men bærer av et allel for horn, 
KK=kollet) og kaseinvarianter 
vises i tillegg.

Blå sirkel: ‘GS’-markeringen 
 indikerer at dyret er genotypet
Gul sirkel: Viser gjeldende avls-
verdi til dyret

Informasjon om kua/kviga for å kunne sette opp en god  avlsplan:
•  Må være medlem i  Kukontrollen

Følgende basisopplysningene om dyrene hentes fra Kukontrollen:
•  Individnummer
•  Alder på dyret
•  Laktasjonsnummer
•  Siste kalvingsdato
•  Siste inseminasjonsdato og inseminasjonsokse
•  Stamtavleopplysninger (far, mor, morfar)
•  Rase 
•  I hvilken besetning dyret befinner seg
•  Omsatte dyr må være både utmeldt fra selgers besetning og 

 innmeldt i kjøpers besetning, for at dyret skal komme opp hos 
 riktig eier/produsent.
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I nedre del av den gule boksen 
vises ‘Forventa inseminasjons-
dato’. Denne beregnes ut fra 
 fødselsdato for kviger, og ut fra 
forrige kalvingsdato for kyr. Som 
standard antas det at kviga skal 
insemineres omkring 460 dagers 
alder, og kyr 80 dager etter kal-
ving. Dette kan bruker justere 
etter gjeldende praksis i sin 
besetning ved å gå inn på ‘Inn-
stillinger’, og justere i de to feltene 
som er markerte som gule i figur 
2. En justering her vil endre 
 ‘Forventet inseminasjonsdato’ i 
figur 1. Det vil også påvirke hvilke 
dyr som antas å skulle bli insemi-
nert med gjeldene eliteokseutvalg. 
Disse er indikert med avhuking 
ved siden av avlsverdien. At 
denne innstillingen er så riktig 
som mulig er viktig for okseforde-
lingen, da det kan ha betydning 
for hvilke eliteokseutvalg kua skal 
hente oksevalget sitt fra.  

Dyr som er planlagt utrangert og 
med det ikke skal insemineres, 
kan fjernes fra planen ved å klikke 
på ‘Skjul dyret fra planen’ nederst 
i høyre hjørnet i det utvidede feltet 
(markert rødt i figur 1). Individet vil 
da forsvinne fra planen, og ligger 
gjemt under fanen ‘Skjulte dyr’ 
nederst i planen og kan hentes 
fram ved å klikke på ‘Inkluder 
dyret i planen’.

Visning av indekser og 
avlsverdier
Indeksene til dyrene vises under 
‘Individvalg’ (turkis markering i 
figur 1), og du får de opp ved å 
klikke på ‘Legg til individegenska-
per’ og ‘Utvid alle’. Hvordan disse 
brukes i planen vil vi komme til-
bake til i en senere artikkel i 
denne serien.

Figur 1. Visning av informasjon om kviga/kua.

Figur 2. Egne innstillinger for å fastsette forventet inseminasjonsdato
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Janez Jenko
Avlsforsker i Geno

Janez.jenko@geno.no

Oversatt til norsk av 
Oda Christensen

Leder av merkevare- 
 bygging og   

kommunikasjon i Geno
oda.christiensen@geno.no

NYE MODELLER FOR  BEREGNINGER AV  
AVLSVERDI FOR EKSTERIØREGENSKAPER
Fra midten av november 2021 gikk Geno over til de nye modellene  
for beregning av avlsverdier for eksteriøregenskaper. De to største 
forbedringene med de nye modellene er høyere sikkerhet på avls-
verdier og høyere arvelighet.

AVL

Med de nye modellene har sikkerheten på avlsverdiene blitt forbedret mellom 0,07 og 0,39 og ligger nå mellom 0,60 og 0,95. Dette vil gi økt 
genetisk framgang. Foto: Eva Husaas
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For bonden vil de nye model-
lene muliggjøre raskere 
genetisk forbedring for 

eksteriøregenskaper og høyere 
sikkerhet på avlsverdiene. Geno-
typing av hunndyr vil gi en enda 
høyere sikkerhet.

Fire faktorer bak genetisk 
framgang
Genetisk framgang er sammen-
satt av fire faktorer: genetisk 
 variasjon, seleksjonsintensitet, 
sikkerhet og generasjonsintervall. 
Den genetiske framgangen vil øke 
når vi øker seleksjonsintensitet, 
genetisk variasjon og sikkerhet på 
avlsverdier, og reduserer genera-
sjonsintervallet. De nye modellene 
for eksteriøregenskaper vil for-
bedre sikkerheten av beregnede 
avlsverdier, som igjen vil føre til en 
raskere genetisk gevinst. 

Eksempel på hva dette kan 
bety i praksis
Se for deg at vi har to egenskaper, 
en der sikkerheten på en avlsverdi 

er 0,1 og en annen der sikker-
heten er 0,9. Vår oppgave er å 
velge ut 50 oksekalver med høyest 
avlsverdi fra totalt 1 000 okse-
kalver. Problemet er at vi ikke vet 
den sanne avlsverdien, men bare 
beregnet avlsverdi. Når vi velger 
ut dyr vil de bli valgt basert på de 
avlsverdiene vi beregner. Dermed 
kan det skje at vi velger ut dyr 
som ikke er blant de 50 dyrene 
med høyest sann avlsverdi, og vi 
kan gå glipp av dyr som er blant 
de 50 beste med sann avlsverdi-
ene. Den gode nyheten er at dette 
kan forbedres med høyere sikker-
het på avlsverdiene. Du kan se 
illustrasjon av dette i figuren. 
Figuren viser den sanne avls-
verdien på y-aksen (loddrett) og 
den beregnede avlsverdien på 
x-aksen (vannrett) Figuren på 
 venstre side viser egenskapen 
med sikkerhet på 0,1 og figuren 
på høyre side viser egenskapen 
med sikkerhet på 0,9. Punktene i 
figuren er avlsverdier for okser, 
hvor de som er merket svart og 

grønt er de 50 beste oksene 
basert på beregnet avlsverdi og 
de som er merket rødt og grønt er 
de 50 beste oksene basert på den 
sanne avlsverdien. Figuren til 
 venstre som viser egenskapen 
med sikkerhet på 0,1, viser at 
blant de 50 utvalgte dyrene (farget 
svart og grønt) er det kun valgt ut 
4 (farget grønt) okser som er blant 
de 50 beste med høyest sanne 
avlsverdier (farget rødt og grønt). 
Blant resten av oksene som er 
valgt ut (farget svart) er det stor 
variasjon i den sanne avlsverdien. 
Figuren på høyre side viser egen-
skapen med sikkerhet på 0,9. Her 
har vi blant de 50 utvalgte dyrene 
(farget svart og grønt) valgt ut 32 
(farget grønt) som er blant de 50 
beste med høyest sanne avls-
verdier (farget rød og grønn). 
Dessuten er de 18 (farget svart) 
som ikke er blant de 50 beste 
dyrene med den høyeste sanne 
avlsverdien ikke langt unna. Noe 
som ikke var tilfelle da sikkerheten 
på avlsverdiene var 0,1.

NYE MODELLER FOR  BEREGNINGER AV  
AVLSVERDI FOR EKSTERIØREGENSKAPER

Figur 1 og 2: Effekten av sikkerhet på beregnede avlsverdier på seleksjon av foreldre til neste generasjon når sikker-
heten er 0,1 (venstre) og 0,9 (høyre). For utfyllende beskrivelse les avsnitt «Eksempel på hva dette betyr i praksis».
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AVL

Sikkerheten økte med  
0,07 – 0,39
Sikkerheten på avlsverdiene i de 
nye modellene ble forbedret med 
mellom 0,07 og 0,39. Tidligere 
sikkerhet på avlsverdiene varierte 
mellom 0,45 og 0,72, mens i de 
nye modellene er sikkerheten 
mellom 0,60 og 0,95. Dette betyr 
at avlsverdiene som er beregnet 
med de nye modellene vil være 
mer sikre og dermed føre til en 
høyere genetisk framgang i NRF. 

Samtidig har de nye modellene 
også økt arveligheten for alle unn-
tatt en egenskap. Det vil si at med 
de nye modellene er mer av den 
fenotypiske variasjonen vi ser 
mellom individer forklart av gene-
tikk og mindre av miljø. Det er 
flere årsaker til dette fenomenet.

Den viktigste årsaken til høyere 
sikkerhet og arvelighet er at vi i de 
nye modellene bruker data fra de 
fem første laktasjonene, mens i de 
gamle modellene ble det bare 
brukt fenotyper fra første 
 laktasjon. Dette har ikke bare økt 
mengde data vi bruker for å 
beregne avlsverdiene, men også 
gjort det mulig å måle miljøeffek-
ter på individets fenotype som er 
konstante, over gjentatte mål på 
individet. Denne effekten kaller vi 
en permanent miljøeffekt. 

Nye faste effekter gir 
høyere arvelighet
Nye miljøeffekter i modellen er en 
annen årsak til høyere arvelighet 
og sikkerhet på avlsverdier. For 
hver egenskap har vi testet for-
skjellige miljøeffekter (for eksem-
pel melkesystem, kalvingsår, timer 
siden melking) for å utvikle den 
beste modellen som klarer å 
beregne den mest korrekte og 
 riktige avlsverdien. I tillegg ut -
nyttes genetiske sammenhenger 
mellom egenskaper på en best 
mulig måte. Det vil si at egen-

skaper med høy genetisk sam-
menheng blir beregnet sammen 
og dermed utnyttes fenotypene 
på tvers av egenskapene.

De nye modellene ble sendt til 
Interbull for testing i slutten av 
august i år. De ble godkjent, og 
som nevnt innledningsvis, vil vi 
allerede fra november i år benytte 
dem til å beregne avlsverdiene for 
NRF i Norge.

Prosjektet er gjennomført med støtte fra 
Norges forskningsråd. 

Tabell: Sikkerhet på beregnede avlsverdier og arvelighet for gamle og 
nye modeller

Egenskap Gammel 
sikkerhet

Ny 
sikkerhet

Gammel 
arvegrad

Ny arvegrad

Speneplassering framme 0,70 0,79 0,18 0,27

Speneplassering bak 0,69 0,83 0,22 0,26

Jurfeste framme 0,51 0,63 0,12 0,17

Jurdybde 0,68 0,83 0,25 0,31

Jurfeste bak, bredde 0,71 0,81 0,13 0,17

Jurfeste bak, høyde 0,70 0,83 0,11 0,16

Jurbotn 0,54 0,64 0,10 0,14

Beinstilling bak 0,45 0,60 0,08 0,14

Hasevinkel 0,62 0,70 0,09 0,17

Kodeledd 0,64 0,71 0,09 0,14

Krysshøyde 0,72 0,89 0,41 0,58

Kryssretning 0,64 0,87 0,19 0,28

Kroppsdybde 0,53 0,77 0,14 0,19

Brystbredde 0,53 0,74 0,11 0,15

Kryssbredde 0,61 0,80 0,22 0,30

Ekstraspener 0,56 0,95 0,21 0,17

Spenetykkelse 0,64 0,82 0,20 0,29

Spenelengde 0,71 0,86 0,27 0,41

Jurbalanse 0,69 0,85 0,11 0,17

Serigstad FeedBack
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www.serigstad.no
ordre@serigstad.no | 46854665
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Gi kalvene dine en god start

Tidlig tilvekst og godt 
stell har langsiktig 
effekt på utvikling, 
helse og melkeytelse 
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Melkeråstoff 
levert av Tine

CalfOTel Pluss
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Birgitte Narud
PostDoc, Høgskolen  

i Innlandet
birgitte.narud@inn.no

I et doktorgradsprosjekt gjennomført av Birgitte Narud i regi av 
Høgskolen i Innlandet, Universitetet i Oslo og Geno er ulike 
 egenskaper hos sæd fra NRF okser undersøkt.

FRUKTBARHET

I avlsarbeidet er det å kunne for-
utse oksenes fruktbarhet viktig 
for en effektiv og økonomisk 

bærekraftig produksjon. Før intro-
duksjon til avlsprogrammet og 
sædproduksjon blir okser evaluert 
og testet for flere kriterier, inkludert 
ridelyst, spermienes morfologi 
(utseende), motilitet (bevegelse) 
og konsentrasjon. Okser med lav 
fertilitet kan identifiseres og 
 ekskluderes ved hjelp av denne 
metoden. Det har imidlertid vært 

utfordrende å forutsi hvilke okser 
som har overlegen fruktbarhet. 
Nye metoder for å forutsi okse-
fruktbarhet vil gi mulighet for 
effektiv produksjon, og er derfor 
av økonomisk interesse for storfe-
bønder og avlsselskapene.

Egenskaper ved sæden som 
kan påvirke fruktbarheten
Hovedmålet med doktorgrads-
arbeidet var å skaffe mer kunn-
skap om ulike egenskaper hos 

sæd som kan påvirke oksers 
fruktbarhetspotensial, slik som 
epigenetikk og metabolske spor-
stoffer (aminosyrer, mineraler og 
sporelementer) i spermiene og 
sædplasma. Epigenetikk er studien 
av hvordan miljøet kan påvirke 
genene våre, uten at DNA-koden 
endres. Det ble utført avanserte 
sædkvalitetsanalyser og embryoer 
ble produsert i laboratoriet (IVF) 
ved hjelp av de samme sæd-
prøvene for å undersøke mulige 

For avlsorganisasjonene vil laboratorietester eller biomarkører i sæden som kan forutsi befruktningspotensialet til hver enkelt 
okse ha stor betydning. Foto: Aurora Hannisdal

EGENSKAPER HOS 
 SPERMIER OG  OKSENES 
FRUKTBARHET
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sammenhenger mellom sædkvali-
tet og fruktbarhet. Studiepopula-
sjonene besto av sæd fra unge 
okser som ble undersøkt både 
ved alder 14 og 17 måneder, samt 
en gruppe okser med ulik frukt-
barhet i felt målt som 56-dagers 
ikke-omløpsprosent (NR56).

Hastigheten på norsk 
storfeavl har endret seg
Introduksjonen av genomisk 
seleksjon i storfeavlen har resul-
tert i at yngre okser blir rekruttert 
for sædproduksjon. Dette har ført 
til at hastigheten på norsk storfe-
avl har endret seg, fra å være et 
tålmodig utvalg over generasjoner 
basert på dyr med kjent fruktbar-
het, til rask seleksjon av unge dyr 
uten fertilitetsdata. Oksens frukt-
barhet har stor innvirkning på den 
totale reproduksjonseffektiviteten 
hos storfe, og god sædkvalitet er 
avgjørende for vellykket befrukt-
ning og embryoutvikling. Derfor er 
det av interesse for avlsorganisa-
sjonene å ha laboratorietester 
eller biomarkører som nøyaktig og 
effektivt kan forutsi befruktnings-
potensialet på hvert ejakulat.

Unge oksers alder påvirker 
sædkvalitet og produk-
sjonskapasitet
Et av funnene i doktorgradsarbei-
det var at de yngste oksene på 14 
måneder er modne nok til at 
sæden deres er befruktnings-
dyktig. Likevel ble det funnet at 
små aldersforskjeller hos unge 
okser påvirket sædkvaliteten, 
blant annet nivået av metabolske 
sporstoffer i sæd, epigenetiske 
markører samt sædproduksjons-
effektiviteten. Ejakulatets sper-
miekonsentrasjon og volum økte 
betydelig med økende alder hos 
de unge oksene, mens prosent-
andelen av kasserte sæddoser ble 
redusert. Dette viser at redusert 
sædproduksjonseffektivitet er en 

utfordring hos de yngste oksene, 
og det vil være gunstig for avls-
selskapet å identifisere biomarkø-
rer i sæd som kan forutsi oksers 
modenhet og reproduksjonsevne. 

Nye metoder nødvendig for 
å forutsi oksefruktbarhet 
For presist å kunne forutsi okse-
fruktbarhet er det nødvendig å ta i 
bruk nye metoder. I denne sam-
menheng ble det studert hvilke 
sædkvalitetsparametere og meta-
bolske sporstoffer som hadde 
størst effekt på oksers feltfertilitet. 
En ny metode for å analysere 
 amino syrer og sporelementer 
intra cellulært i levende spermier i 
frossen sæd ble utarbeidet. 
Resultatene viste at spermienes 
grad av DNA-pakking eller 
DNA-fragmentering (et kvalitets-
mål for vellykket spermieproduk-
sjon i testiklene) var en sædkvali-
tetsparameteren med størst 
bidrag til oksenes fruktbarhet. 

Sammen med spermienes intra-
cellulære innhold av de metabol-
ske sporstoffene asparaginsyre, 
jern og sink, kunne hele 59 pro-
sent av variasjonen i oksenes 
NR56 forklares. Det ble også fun-
net epigenetiske forandringer i 
spermiene fra oksene med lav 
fruktbarhet, noe som indikerer at 
dette kan være et aspekt ved 
fruktbarhetsproblemer hos hann-
dyr. Ved hjelp av IVF ble det 
observert at oksene med lav felt-
fertilitet også påvirket embryo-
utviklingen i laboratoriet. 

Ny analyse kan finne okser 
med dårlig fruktbarhet
Resultatene fra denne avhandlin-
gen viser viktigheten av å under-
søke flere egenskaper i sæd ved 
evaluering av fruktbarhet hos okser. 
Videre ble det vist at de konvensjo-
nelle sædkvalitetsparameterne kun 
delvis forklarer variasjonen i okse-

fertilitet, og at underliggende fakto-
rer av betydning for fruktbarheten 
muligens kan for klares ved hjelp av 
analyser av epigenetiske markører 
og metabolske sporstoffer i sper-
mier. Spermienes grad av DNA- 
fragmentering blir ikke målt ved 
avlsstasjonen i dag. Resultatene fra 
dette arbeidet viser at denne 
 analysen kan være et nyttig  hjelpe  - 
middel for å ekskludere de oksene 
som har lavest fruktbarhet. Videre 
studier på et større antall okser 
anbefales for å identifisere spesi-
fikke biomarkører i sæd som kan 
bidra til å forutsi modenhet og 
reprodukskapasitet hos okser. 
Dette vil ha en direkte praktisk og 
økonomisk innvirkning på produk-
sjon og bruk av sæd doser.

MYHRES
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TEMA: BÅSFJØS

DRIFTING AV BÅS
FJØS I PÅVENTE AV 
NY GENERASJON
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TEMA: BÅSFJØS

- Synes ikke det blir riktig at jeg 
skal gå i bresjen for å planlegge et 
eventuelt nytt fjøs, sier Ole Anton 
Fossehagen. 

Rundt kjøkkenbordet sitter team 
Fossehagen, det er eldstegutten 
Knut Ole på 23 sammen med 
samboer Silje Flatmoen Haug og 
Kari på 21. Silje og Knut Ole for-
pakter Graffer gård i Sør-Fron der 
de driver med ammeku, per dags 
dato har de 60 drektige. De 
ønsker å selge noen, men marke-

det er trått på livdyr. Kari studerer 
bachelor i agronomi på Blæstad.
Hun trives godt med mye nett-
undervisning – det gir mye mulig-
heter til å jobbe hjemme attåt. 

Omfattende produksjon i 
båsfjøs
Fossehagen samdrift leverer i år 
trolig nær 460 000 liter, 40 okse-
slakt og selger 10–12 drektige 
 kviger. Fjøset, som er omgjort og 
påbygd i flere etapper, har plass 
til over 200 storfe. Ole Anton er en 

skikkelig kukar og barna skryter 
gjerne av en oppvekst der fjøs og 
gardsarbeid alltid har hatt positivt 
fortegn.
- Jeg syns vi har vært så heldig 
som har vokst opp i et slikt felles-
skap, sier Kari. Og teamet består 
og av flere familiemedlemmer som 
onkel og søskenbarn.

Så nå er det klart at begge barna 
ser for seg ei framtid i jordbruket, 

Figur. Dyrevelferdsindikator siste 24 måneder for Fossehagen samdrift.

Ole Anton Fossehagen sammen med 
sønnen Knut Ole og samboer Silje 
Flatmoen Haug og helt til høgre 
datteren Kari.

Fossehagen samdrift i Sør-
Fron kommune i Innlandet
• Ole Anton Fossehagen
•  460 000 liter i kvote (Ole Anton eier halvparten)
• Gårdene i samdrifta leverer fôr til samdrifta
• 61 årskyr
• Leveranse 7 300 liter per årsku
• 4,33 prosent fett
• 3,57 prosent protein
• Dyrevelferdsindikator 122

Management i båsfjøs er ikke noe det skrives 
så mye om. Hos Fossehagen samdrift leveres 
det 450 000 liter med melk. I tillegg er det 
seterdrift om sommeren.

Solveig Goplen
solveig.goplen@tine.no

Tekst og foto
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Kari brenner for mjølkeproduk-
sjon, mens Knut Ole synes kjøtt-
produksjon basert på utmark er 
viktig og riktig.

Er mjølka godt nok betalt? 
Ole Anton er tydelig på at prisene 
på mjølk og kjøtt bør økes. Det å 
produsere trygg mat må være 
svært viktig i framtida. På Fosse-
hagen er det 12 timer fjøsstell for-
delt på to personer i vinterhalv-
året. Selv om fjøset er mekanisert 
med åtte Delpro mjølkemaskiner, 
kraftfôrvogn og bandutfôring til 
grovfôret så blir det mange 
arbeidstimer. Derfor har de en fast 

kar i jobb i tillegg til familien. Alle 
storfe har tett liggeplass, så det 
går med mye tid til skraping og 
strøing i det daglige fjøsstellet. 
Kalvene er oppstallet i ei moderne 
kalveavdeling med drenerende 
gulv og liggepall. Gode rutiner i 
kalveavdelinga er et must når 
«babyboomen» kommer i septem-
ber/oktober. 

Utmerkelser på rekke og rad
På veggen henger utmerkelsene 
på rekke og rad. Elitemjølk er et 
av måla som står høyt. Ole Anton 
forteller gjerne om utrolig stabilt 
celletall i vinterhalvåret, mens det 

frie livet i utmarka er mer kre-
vende. Skal kyrne fungere på 
utmarksbeite må de ha gode bein 
og gode jurfester. Dyrevelferdsin-
dikatoren passerte 120 i 2020, så 
mye går veldig godt. Med over 60 
årskyr og 70 kalvinger er brun-
stovervåking kun med et trent øye 
krevende. Det står respekt av et 
FS tall over flere år på 70 og 12 
måneders kalvingsintervall. Halve 
besetningen kalver om høsten og 
det betyr inseminering midtvinters.
- Jeg bryr meg ikke så mye om 
hvordan det er inne i våningshuset 
bare dyra har det bra, smiler Ole 
Anton.

Bandutfôring og kraftfôrvogn letter det 
daglige arbeidet

Den moderne kalveavdeling er bygd der det var plansiloanlegg før. Legg merke til 
at det er valgt relativt små puljer i hver binge

I Fossehagen samdrift er det plass til 65 kyr som mjølker. 
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Besetningen har nå blitt rugebe-
setning og det gir et lite pusterom. 
Det ligger i muligheten til å legge 
inn embryo hvis en brunst går tapt 
og blødning oppdages.

Bruk av embryo i besetningen
Ole Anton fremhever de frem-
overlente veterinærene Are Krohg 
og Gisle Bøye, hos Veterinær-
vakta Fron som har gått kurs og 
er oppe og går på embryoteknik-
ken. Strategien er å bruke 
embryo på de kyrne som han 
ikke vil sette på etter og på kvi-
ger som har under 10 i avlsverdi. 
Beste tilslaget får en trolig ved å 
bruke det på kviger. 

Kari mener at de trolig har mer å 
hente på å finne gode kombina-
sjoner i egen besetning enn å 
kjøpe inn embryo. Noen ganger 
stiller Kari og litt spørsmål ved 
kombinasjonene embryoene er 
etter.

Drifting av båsfjøs 
På mitt spørsmål om hvordan 
Fossehagen år etter år oppnår 
gode produksjonsresultater så er 
Ole Anton svært fåmælt. Hver 
høst er klipping av både kyr og 
kviger en stor og viktig jobb. Det 
er helt avgjørende for at dyra skal 
holde seg reine. I tillegg klippes 
jur, lår og bein et par ganger til i 
løpet av vinteren. Ettersyn av 
vannkar og kapasitet er viktig, i til-
legg til god fôringshygiene. Jur-

klutene vaskes i vaskemaskin. 
Kraftfôrvogna deler kraftfôrrasjo-
nen i 7 tildelinger i løpet av et 
døgn. I løpet av døgnet fôres det 
med tre surfôrkvaliteter, 1.slått, 
fjellfôr og 2.slått. Det er ingen 
grovfôrblander på Fossehagen. 
Mjølka veies hver måned og det 
tas ut mjølkeprøver. Med tanke på 
brunstkontroll er det tre ekstrarun-
der i fjøset utenom de vanlige 
fjøsstellene. Kveldsrunden er den 
viktigste. Det er da det er roligst i 
fjøset og brunsttegnene blir tyde-
lige. Fordelen med båsfjøs er at 
det er oversiktlig og lettere å se 
brunsttegn, som sliming og blød-
ning, forteller Ole Anton. Beset-
ningen har for øvrig klauvskjæring 
to ganger årlig, og Ole Anton syns 
at klauvhelsa er veldig bra. 

TEMA: BÅSFJØS

UTVIKLING

80/90 tallet: Dyrking av 160 dekar jord på fjellet 
900 meter over havet
1994: Nåværende eier tok over 
1997: Bygging av ungdyravdeling
2007: Påbygg 13,60 x 30 meter – gir plass til 
4 storbinger med plass til 12 i hver og 6 min-
dre binger på andre siden av fôrbrett
2013: Ny kalveavdeling over plansiloanlegg
2016: Påbygg med gjødselkjeller på setra

Klipping av dyr er en av høstens 
viktigste arbeidsoppgaver

Både kviger og okser har tett liggeareal, 
hver storbinge rommer 12 dyr.

8 mjølkemaskiner, med avtaker og skinnegang

Seterdrift på Kristensetra. 
Foto: privat
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TEMA: BÅSFJØS

Ved kalving på vinter er risiko for feite kyr om dei ikkje er 
gruppert ved enden av fôrbrett eller i anna rom/bygning. Har 

anbefalt halm ofte utan at det nødvendigvis har gått inn hjå 
 produsent som har feite kyr før kalving. Da er det au risiko for mjøl-

kefeber i seg sjølv på eldre kyr, høg ytelse i starten som raskt går ned og 
ein finn her au enkelte kyr med cyster på eggstokkane. Slanking bør skje før avsi-
ning da det kan vera vanskeleg å få haldet på ei ku ned i tørrperioden. Elles er mi 
erfaring at båsfjøs med konsentrert haustkalving har lite av feite kyr da dei har gått 
på skrint beite/utmarksbeite i tørrperioden. Mjølkefeber kan vera eit problem ved 
feil i kation-anionbalansen og fôring rundt omkring kalving. Les meir om kation- 
anionbalansen i intervju med Arvid Steen i Buskap nr. 7 i 2019 (buskap.no -> søk 
på Arvid Steen). 

Ketose
Ketose er det i enkelte båsbesetningar. Både for feite og for tynne kyr kan her vera 
i risikosonen. Ketose er jo au sett i samband med manglande brunst/svak brunst 
og særleg 1.laktasjonskyr som kanskje ikkje er av dei største heller. Ser og noko 
ketoserapportering i AMS- besetningar, men eg trur det er meir kyr som er matleie 
og har litt utslag enn den tradisjonelle ketosen. Det burde ein faktisk undersøkt litt. 
Kan au vera sekundært til løpeforstyrrelser som er sett i samband med «hard fôr-
ing». Elles skal jo mosjon virke mot ketose lærte eg ein gong i tida. 
Klauvhelse er generelt betre i båsfjøs da ein slepp all møkka og urin som ein kan 
finne i enkelte lausdriftfjøs sjølv om eg synes at det er blitt betre rundt omkring 
med skraperobotens inntog. Men som ein klauvskjærar sa til meg: Skulle eg velje 
ville eg vore framklauver i eit båsfjøs.

Helse
Randi  

Therese Garmo
Veterinær/Spesialrådgiver  

i Tine Rådgiving
randi.therese.garmo@tine.no

SJUKDOM I 
BÅSFJØS OG 
LAUSDRIFT
Ketosebehandlinger i 
Kukontrollen 2020:  
Båsfjøs 0,032 pr. årsku, 
lausdrift 0,008. 

Mjølkefeber: Båsfjøs 0,078 
pr. årsku og lausdrift: 0,063 
pr. årsku. 

Klauv: Har ikkje statistikk her 
nå. Digital dermatitt er stort 
sett registrert i lausdrift. 

Fruktbarhet: Ikkje 
omløpsprosent 56 dager er 
61,6 i båsfjøs og 69,3 i 
AMS-besetningar.

FAKTA

OM DRIFTING AV BÅSFJØS

1

Tre fagfolk
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Jeg må si meg enig med Erik og Randi: 
 Sinkumanagement er utfordrende, for ikke å 

si umulig i et båsfjøs om man ikke er villig til å 
flytte kyr. Med sinkyrne i enden på en eller begge sidene 

av fôrbrettet (avhenger av fôrbrettets bredde, har de mulig-
het til å nå hverandre over fôrbrettet kan det være lurt å dele 
de på begge sider, mens med bredt nok fôrbrett kan de stå 
på en side) har man en mulighet til å differensiere tildeling av 
grovfôr. Så vil riktig nok de som står ved siden av kyr i pro-
duksjon kanskje ha muligheten til å «stjele» både kraftfôr og 
energirikt grovfôr, men det er bedre at ei eller to har den 
muligheten enn at seks har den dersom de står spredt rundt 
i fjøset. Og står de spredt rundt vil det jo legge sterke 
begrensninger på muligheten til å gi annet grovfôr.

Management sinku 
i båsfjøs, er ikke 

annerledes enn i mange 
løsdriftsfjøs

Har du ei sinku innimellom melkende kyr 
kan du bare glemme sinkufôring i praksis.
Hvis du ikke kan flytte sinkua slik at den ikke 
får tilgang på godsaker, så blir det ingen 
 sinkufôring. 

Kraftfôrvogn er jo et veldig bra tiltak, da får 
du tilnærma samme funksjonalitet som i 
 løsdrift, gitt at kyrne ikke kan stjele som 
 ravner … Manuell tildeling er litt mer kre-
vende i praksis, jeg tenker at ¼ kg er minste 
enhet for manuell opp/nedtrapping.

Hjemme brukte vi klesklypemetoden på 
 tavlene, og da går det vel an å sette to 
 klyper en for start og en for stopp for 
 gjeldende uke (fast dag i uka) for å indikere 
opp eller nedtrapping, og å bruke hodet for 
å finne ut hvor i uka man befinner seg …

Beitesesongen
I beitesesong er det viktig å tilby godt  grovfôr 
ettersom beitekvalitet og tilbud blir mindre.

Mye kraftfôr som kompensasjon er sjelden 
noe sjakktrekk i kombinasjon med beitegras, 
ei heller utover seinhøsten når fysisk fiber 
kan være nokså ikke eksisterende.

Klauvhelse
Når det gjelder klauvhelse i båsfjøs har jeg 
inntrykk av at det kan ha en del med bås-
utforming å gjøre. Langbås som gjerne har 
en tettere fanghekklignende konstruksjon 
kan være et hinder både for legge-/reise-
bevegelse og plass til å legge seg når begge 
nabokyrne ligger allerede? 

Kortbås som har mye åpnere front slik at 
dyra kan muligens fungere bedre, men det 
er vel mager trøst for de som fortsatt har 
langbås …

Gjør noe med 
 sinkumanagement

Fôring

Jon Kristian 
Sommerseth

Spesialrådgiver fôring i Tine
jon.kristian.sommerseth@tine.no

Erik Brodshaug
Spesialrådgiver 
Tine Rådgiving 

fag og forskning
erik.brodshaug@tine.no

Kyr i båsfjøs skal beite i minst 16 uker, pass på at 
tilleggsfôret er av riktig kvalitet og tilbudet er stort 
både tidlig i beitesesongen og utover høsten når 

tilveksten på beitegraset avtar. 
Foto: Solveig Goplen

3

2
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Det er spesielt friske dyr 
som opptar Vigdis. Vigdis 
Byfuglien Bjørke er dama 

som tok over gården etter 17 år 
der hun hadde forpaktet gården 
sammen med bror sin. Hun var 
aldri i tvil, det var bonde hun ville 
være. Det å få forvalte og videre-
utvikle gården som ligger på 800 
meter over havet er noe Vigdis 
virkelig brenner for. Beiteområ-
dene er en viktig ressurs som 
«gjør gården større». Om somme-
ren beiter gjerne nærmere 30 
større storfe (sinkyr/drektige kvi-
ger) i tillegg til kalvene som går på 

et eget beite. Fôrmengden som 
tas opp på innmarksbeitene er til-
svarer mellom 75–100 rundballer. 
Mer lokalt og nærprodusert fôr fin-
nes ikke og ressursen er fornybar. 
- Vi leverer en del mjølk om som-
meren, har gjerne 1/3 av kalvin-
gene på etterjulsvinteren, men for 
å utnytte beite så har vi mest 
høstkalving. Kyr i produksjon går 
på fulldyrka jord, sier Vigdis.

Brukt Klimakalkulatoren 
Vigdis og mannen Tommy Bjørke 
har en klar arbeidsdeling. Det er 
Vigdis som utvikler fjøset, mens 

Tommy har hovedansvaret for fôr-
dyrkinga. De er med i et maskin-
lag og det betyr at de har tilgang 
på topp moderne høsteutstyr. Det 
er en hel klar fordel av å samar-
beide og ikke eie alt sjøl. 

Sesongen er kort og hektisk, og 
med mye stein så er det fristende 
å la enga ligge litt lenge. Men de 
ser tydelig at avlinga går ned 
utover i engårene. Dilemmaet er å 
få nok fôr, for i gjenleggsåret blir 
det kun en relativt liten slått. I høst 
stilte brukerparet gården sin til 
disposisjon til erfaringsdeling på 

Solveig Goplen
solveig.goplen@tine.no

Tekst og foto

Struktur, gode rutiner, prioriterer å ta i bruk ny kunnskap som er 
mulig å fase inn i eget driftsopplegg. Nullvisjon på kalvetap.

TRYGG MAT  
PRODUSERT MED ARBEIDSGLEDE

TEMA: BÅSFJØS
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bruk av Klimakalkulatoren som 
grunnlag for «Handlingsplan for 
klima». Under oppsummeringa 
kom det fram at perfeksjonering 
på jordet for å holde avlinga oppe 
og utnytte potensialet for dyrking 
av grovfôr kan være et fokusom-
råde. Og Vigdis ville gjerne hatt 
mer grovfôr disponibelt i vinter. 
Kvaliteten på årets fôr er god, og 
appetitten er stor så kyrne kunne 
absolutt ete mer. 

Teamsmøter fra kontorstolen
Vigdis er ei dame som har «gått 
om bord i teamsbølgen». Selv om 

hun forteller at det noen ganger er 
krevende å holde seg våken, så 
gir det en unik mulighet til faglig 
oppdatering uten å reise fra går-
den. Fjøset driftes fra kl. 5.00 og 

avsluttes med kveldsrunde kl. 
22.00. Vigdis synes det er helt 
greit «å ta fjøset sjøl» nå når kal-
vinga står på for fullt. Etter nyttår 
kommer avløseren igjen og jobber 

Granum søndre i Etnedal 
kommune i Innlandet
• Vigdis Byfuglien Bjørke og Tommy Bjørke
• Kvote: 196 000 liter
• 8 617 kg EKM
• 27 kg kraftfôr per 100 kg EKM
• 77 MJ i grovfôropptak
• Dyrevelferdsindikator: 124
• Kalvetap: 0 siste 12 måneder

Vigdis Byfuglien Bjørke er ei tydelig 
stemme. Hun ønsker å forvalte og 
produsere sunn og trygg mat på lokale 
ressurser.

Ved ombygging i 2006, ble tankrommet flyttet under låvebrua og ga plass til å 
dele opp det tidligere mjølkerommet
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utover etterjulsvinteren og våren. 
Denne uka har Vigdis deltatt på 
tre økter opplæring via Teams i 
«Redd kalven» i regi av Tine og 
opplæring i Duett og papirløst 
bilagssystem i regi regnskapskon-
toret. På kalvemøtet fikk hun ett 
nytt tips. Utsette overgangen til 
pulvermjølk til kalvene er passert 
tre uker.

Kalvehelse alltid på 
dagsorden
I 2015 ble tre tårnsiloer revet og 
ga plass til ei moderne kalveavde-
ling med mjølke/kraftfôrautomat. 
Vigdis brukte tid på å planlegge 
hvordan avdelinga skulle bli. Lig-

geplatting og drenerende gulv 
med plastrister over skulle gi lune 
forhold for kalvene. Mye har gått 
bra, men kalvehelse er alltid utfor-
drende, forteller Vigdis. En knek-
ker aldri den endelige koden. Du 
må følge med hver eneste kalv 
hvert enkelt stell. I høst har Vigdis 
kuttet ut fôringsautomaten og 
fôrer kalvene fire ganger i døgnet. 
Kalvene får da 8–9 liter melk 
totalt. Vigdis investerer gjerne 
noen timer ekstra i kalvestell for å 
unngå diaré på kalv. Kalvene får 
melk fra smukkbøtter? og Vigdis 
har stålkontroll på hvem som drik-
ker rasjonen. 

I fjor ble det påvist rotavirus og 
Vigdis har vasket ned avdelingen 
for hånd og desinfisert. Avde-
lingen har stått tom i mange 
måneder. Likevel har hun hatt kal-
ver med tendens til diaré – hun 
vet jo ikke om det er rotavirus, 
men hun kjenner litt på skuffelsen 
etter å ha lagt så mye arbeid i 
reingjøring. Hos Vigdis får sjuke 
kalver alltid ekstra oppfølging. 
Hun mener selv at det er derfor 
kalvene nesten alltid overlever og 
blir friske. Vigdis er nøye med 
hygiene på alt utstyr som brukes, 
og nyfødte kalver plasseres i kal-

TEMA: BÅSFJØS

Under ombygginga i 2015 ble tre silokummer omgjort til ungdyr og kalveavdeling

Kufjøset har fått nye og større ventiler 
og ventilasjonen er oppgradert

Kalveavdelinga er romslig og har alle fasiliteter.

      Du må følge med hver eneste kalv 
hvert enkelt stell
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vekasser med rikelig med tørr 
halm, der står de til navlestrengen 
tørker. De flyttes videre til felles-
binge etter 10–14 dager. Vigdis 
har diskuter mye med både rådgi-
vere og veterinær og fått både 
hjelp og støtte underveis. For å 
flytte kalven etter den er født bru-
ker Vigdis ei akematte. Den er lett 
å dra, overflaten tåler en trøkk og 
ikke minst er den lett å reingjøre 
etter bruk.

Lettstelt båsfjøs
Fjøset har relativt nytt melke-
anlegg fra 2006 med stor dimen-
sjon på mjølkeledning og skinne-

bane. Samtidig ble tankrommet 
flyttet i eget rom under låvebrua. 
Det tidlige mjølkerommet ble delt i 
to – dermed ble det bedre plass til 
kalvekjøkken. Det er satt inn ei 
appetittfôrvogn som tildeler både 
grovfôr og kraftfôr. Den vogna let-
ter arbeidet veldig. På den måten 
syns Vigdis at hun kan stå ut med 
å stelle fjøset i fem måneder uten 
avløsning. Klipping av dyr, ajour-

førte tavler, og à jour kukontroll gir 
alltid god oversikt og en trivelig 
arbeidsplass. 

Vigdis forteller at interessen for 
storfe og gårdsdrift lever videre. 
Slik det ser ut nå så blir det trolig 
et barnebarn som vil videreføre 
gårdsdrifta på Granum søndre. 
Men det blir Vigdis som skal drifte 
fjøset i flere år til. 

      Vigdis investerer gjerne noen  
timer ekstra i kalvestell for å unngå 
 diaré på kalv

Figur 1. Utsnitt fra Klimakalkulatoren

Figur 2. Utslipp fra melkeproduksjon
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FÔR

Finske grovfôrprodusenter har klart seg helt 
uten soya siden 2019. Samtidig er landbruket 
underlagt EU-forordninger med begrensnin-
ger på tilførsel av nitrogen. «Det er mulig», 
sier fornøyde bønder og rådgivere i nabo-
landet i øst.

Ragnhild Borchsenius
Fagkoordinator grovfôr  

Norsk Landbruks rådgiving
ragnhild.borchsenius@nlr.no

Tekst og foto

Beslutningen om å kutte ut 
soya ble gjort i 2018, og 
finske fôrprodusenter og 

bønder fikk et år å omstille seg 

på. For det største meieriet i 
 Finland, Valio, er soyafri fôring et 
viktig salgsargument. Mange av 
deres utenlandske industrikunder 
er interessert i produksjonsmeto-
dene for finsk melk. De får ofte 
spørsmål om bærekraftssertifise-
ring og om genmodifisert soya 
benyttes i kraftfôrblandingene.  
– De blir overrasket når vi forteller 
dem at våre drøvtyggere ikke spi-
ser soya i det hele tatt, sier Heidi 
Huttunen i meieriselskapet Valio. 
Dette er et konkurransefortrinn 
som er verdt å dra nytte av.

Soya hovedkilden til plante- 
 protein hos mennesker
Soya er det viktigste animalske 
 proteinfôret over hele verden, men 
også hovedkilden til planteprotein 
hos mennesker. I Valios bærekrafts-
tenkning blir det argumentert for at 
dyr ikke skal få mat som er direkte 
egnet for mennesker. Videre blir det 
vist til at regnskog i Sør-Amerika blir 
ryddet for å øke arealet av soya. 
Miljø- og helseskader knyttet til 
bruk av plantevernmidler i soya-
bønner er også et vektig argument. 

I andre deler av verden spiller 
soya en viktig rolle i kraftfôr til 

melkekyr. Den brukes til å sup-
plere fôr basert på maisensilasje 
og maiskorn. Raps som protein-
kilde blir sagt å være bedre tilpas-
set en fôrrasjon med det gras-
baserte grovfôret som er viktigste 
fôrkilde i Finland og dette er et 
annet argument som benyttes av 
Valio. 

Drøvtyggere skal spise gras
Finske drøvtyggere skal spise 
hovedsakelig gras. I et klima-
perspektiv er gras den beste 
 veksten til å binde karbon til jorda. 
Finland er et grasland, og det må 
vi benytte som vårt fortrinn argu-
menterer Huttunen videre med. 

Gjødsling og avling
Det har vært stor fokus på gras-
avlinger i Finland de siste årene. 
Målet for råproteininnholdet i 
 grasavlingene er 150 – 160 gram 
per kg tørrstoff (TS) for melkekyr 
og okser. Selv med 150–160 
gram råprotein i graset fungerer 

SOYAFRI MELK OG KJØTT 
PRODUKSJON I FINLAND

Tetthet i eng og høstetidsprognoser er viktige vurderinger 
for å få grovfôr av god kvalitet. 
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det greit med en fôrseddelen 
uten soya. Årets grasmester i 
Finland hadde en grasavling på  
1 000 kg TS per dekar. Finland 
har en begrensning i bruken av 
husdyrgjødsel på på totalt 17 kg 
nitrogen (N). Total mengde nitro-
gen for eng med to slåtter er 20 
kg nitrogen per dekar, mens det 
for tre slåtter er tillatt med maks 
24 kg N per dekar. Begrensnin-
gene er styrt fra EU. 

Doblet grasavlingene 
Til tross for disse begrensningene 
har finske grovfôrprodusentene 

klart å doble avlingen i løpet av de 
siste 10 årene. Fokus på frøblan-
dinger, belgvekster, tetthet i eng, 
hyppigere fornying av eng og 
 slåttetidspunkt har vært viktige 
faktorer for å lykkes med å nå nye 
mål. Fokuset på ensileringskvali-
tet har også vært viktig. Tabellen 
viser at opptaksindeksen er god i 
finske grovfôrprøver. Proteinet fra 
gras må tas godt vare på, og god 
ensilering er et viktig utgangs-
punkt for dette. 

Kilde: ”Resultater av meieriproduksjons
overvåking 2020 Meieriproduksjonsresul
tatseminar 18.mars 2021, ProAgria».

Finske grovfôrprodsenter har hatt stort fokus på tetthet i eng, og artssammensetning de siste ti-åra. Hyppigere fornying av eng og arter som 
raisvingel og luserne har fått større oppmerksomhet.

MELKEPRODUKSJON  
I FINLAND 2020
• 4 000 besetninger
• Raser: Holstein og Ayrshire
•  204 792 dyr (8 349 av disse er  

i økologisk produksjon)

Konvensjonelle
•  50,5 kyr per bruk
•  10 168 kg melk/ku  

(økning i snitt på 231 kg siden 2019)
•  10 771 kg EKM/ku (økning i snitt på  

237 kg siden 2019)
• 364 kg protein 
• 440 kg fett 
• Celletall 180 000/ml

Økologiske
• 66,5 kyr per bruk
•  9 325 kg melk/ku (økning i snitt på 214 kg siden 2019)
• 9 610 kg EKM/ku (+200 kg EKM)
• 315 kg protein
• 389 kg fett
• Celletall 211 000/ml 

FAKTA

SOYAFRI MELK OG KJØTT 
PRODUKSJON I FINLAND

Tabell. Gjennomsnitt av kvalitetsanalysene for grovfôr i Finland i 
perioden 2017–2020. Kilde ProAgria. 

Gras 1. slått 2017 2018 2019 2020

Tørrstoff g/kg TS 33,2 43,2 36,0 39,1

Råprotein g/kg 144 139 147 145

NDF 546 514 558 558

Opptaksindeks 107 115 106 106
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HELSE

Fargesprakende hannfugler, muskuløse okser 
eller maskuline menn – ingen tvil om at hanner 
tiltrekker seg og konkurrerer om hunnenes 
oppmerksomhet! Et kort blikk på ukeblad-
forsidene i butikkhylla viser at testosteron og 
grunnleggende instinkt på ingen måte er utdatert.

HORMONSNADDER FOR NYSGJERRIGE

TESTOSTERON

Gårdbrukere visste allerede for 3 000 år siden at 
kastrerte dyr oppførte seg annerledes enn hann-
dyr, men hva var det egentlig i testiklene som 
gjorde denne forskjellen? Ernst Laqueur i Neder-
land og Adolf Butenand i Tyskland knivet om å 
finne det ut, og i 1935 klarte de det, begge to.

Hvorfor akkurat det ordet?
Ernst Laqueur 
vant på målstre-
ken, og han og 
kollegene fikk 
æren av å gi hor-
monet navn, så 
selve ordet er 
ikke så gammelt. 
Likevel er det 
brukt i gamle 
språk, både latin 
og gresk. Testo- 
er selvfølgelig en bit 
av ordet testikkel. 
Testiculus betyr på latin «vitne», og vi kan 
finne det igjen for eksempel i ordet testa-
ment og i det engelske «testimony». En 
kan jo lure på hvorfor akkurat dette ordet 
er satt på testikler. Kanskje er det styrken 
og manndomskraften som historisk viktig 
maktsymbol som er årsaken? For det er 
liten tvil om at testikler «vitner om» mann-
dom! Ster- betegner et steroidhormon og 
betyr fast eller sterk, og -on er en kjemisk 
betegnelse på et keton. 

Hvordan ser det ut? 
Testosteron er et steroid-
hormon, nesten helt likt 
 progesteron, bare se! Like-
vel gir altså testosteron dyp 
røst og store musk ler mens 
progesteron gir god søvn og 
stabile forhold for foster. Det 
er nesten ikke til å begripe 
at forskjellen bare skyldes 
den bitte lille OH-gruppa!

Hvor kommer det fra?
Kroppens «klipp og 
lim»-verktøy lager 
steroidhormoner av 
 kolesterol. Noe 
kolesterol følger med 
maten vi spiser, og 
noe lager kroppen 
selv. Vi har veldig lett 
for å tenke på risiko 
for hjertesykdom 
med en gang vi hører ordet, men kolesterol har faktisk viktige 
 funksjoner i kroppen. Det flyter ikke hovedsakelig rundt i blodet, 
men er en uunnværlig del av alle celler for å holde membranene 
passe stive. I tillegg brukes det altså som utgangspunkt for å lage 
kjønnshormoner. Kjenner du igjen steroid-hormon-delen når du ser 
på struktur formelen?

Det er spesialiserte celler i testiklene som tar hovedjobben med å 
lage testosteron. Styrke og manndoms-

kraft – et historisk viktig 
maktsymbol.

Tegning: Sunniva Anette Hunskaar Tajet.

Med kroppens «klipp og lim»- 
verktøy lages testosteron av  
kolesterol. Tegning: Sunniva 
Anette Hunskaar Tajet.
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Veterinær i Geno
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Funfacts
Mye tyder på at testosteron har betydning for 
romfølelse og  retningssans. Ofte har menn 
bedre  orienteringsevne enn kvinner, selv om 
det finnes hederlige unntak! 

Testosteron brytes raskt ned, og i løpet av 
dagen har  kroppen «byttet» ut dette 
 hormonet 200 ganger! 

Hvordan virker det? 
Hormonet binder seg til reseptorer inni cellene i ulike vev og 
transporteres inn i cellekjernen. Aller flest reseptorer er det i 
testiklene. Typiske hanndyrtrekk kommer bare når det er nok 
testosteron til å «slå på» genene som koder for akkurat det. 
Hjernens hypofysehormoner er med på å regulere testosteron-
nivå og modning av sædceller – akkurat de samme hormonene 
som styrer syklus hos hunndyr! Ved høy testosteronkonsentra-
sjon i blodet, bremses aktiviteten i  hypofysen, og produksjonen 
dempes. Dette kaller vi «negativ feedback». Negativ feedback 
får vi også når testosteron eller lignende stoffer tilføres kroppen 
som «anabole steroider». Det kan nok gi større muskler, men 
kroppens egen produksjon av testosteron går ned.

Betydning bare 
for hanndyr? 
Niks! Både kvinner og hunn-
dyr av alle slag trenger 
testosteron i små mengder. 
Testosteron har nærmest en 
vaktmesterjobb for kjønns-
organer og samarbeider 
med østrogen om å sørge 
for vedlikehold og repara-
sjon. Litt testosteron trengs 
også for et sterkt skjelett, 
for humør og utholdenhet, 
selvtillit, kjønnsdrift og ikke 
minst konkurranseinstinkt! 
Lurer du på hvor testostero-
net produseres når det ikke 
finnes testikler, er det ikke 
så overraskende, i eggstok-
kene og litt i binyrene. Men 
nivåene hos hunkjønn er 
bare 5–10 prosent av nivå-
ene hos hannkjønn.

Testosteron gir større konkurranse- 
 instinkt! Foto: Hans Storlien

Er høyt testosteron nivå 
nødvendig for god 
 sædkvalitet?
Det skulle en tro, men 
det er så mye testost-
eron i testiklene, at 
konsentrasjonen i 
blodet ikke ser ut til å 
ha noen betydning for 
sædkvaliteten. En 
voksen okse har like-
vel mye høyere konsen-
trasjon av testosteron i 
blodet enn en ung jypling. Ute i villmarka har nok 
akkurat det stor betydning for hvem som vinner 
kampen om kuflokken. Den som har vågemot og 
viser styrke, har stor kjønnsdrift og sterkt konkur-
ranseinstinkt, tar kontrollen. Okser som «har vært 
ute ei vinternatt før» har både alder og testosteron-
nivå på sin side, og kan antakelig bidra med gener 
som er gunstige for overlevelse. Men for deg som 
ønsker rask avlsframgang for NRF, er det en stor 
fordel at vi ikke behøver å vente til oksenes 
 testosteronnivå er på topp før vi kan tappe sæd av 
god kvalitet! 

Påvirker 
 testosteron 
kjøttkvaliteten?
Testosteron gjør at oksen 
både får sterkere 
og større 
muskler og 
raskere til-
vekst enn 
kastraten 
som ikke er 
så påvirket 
av dette 
 hormonet. 
Den største 
tilveksten har 
oksen rundt 
kjønnsmodning. Men det er 
ikke bare gram per dag som 
er viktig. Kokker og kjøttel-
skere vet å verdsette en mør 
biff, og der  kommer oksen til 
kort.  Fettavleiringen starter 
nemlig tidligere i forhold til 
vekt hos kastrat enn hos okse 
og gir mer smakelig kjøtt. I til-
legg ser det ut til at en muskel 
som ikke er fullt så sterk, blir 
til mørere kjøtt. Det blir  f aktisk 
dobbelt så mye biffkjøtt av en 
kastrat som av en like tung 
okse.

I testiklene er testosteron-
konsentrasjonen høy.  

Foto: Rasmus Lang-Ree

Bedre kjøtt av kastrat 
enn av okse. Foto: 

Trine Sandberg/
trinesmatblogg.no. 
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Toppdrift Vettenødegården er et maraton uten målflagg, men med 
måloppnåelse underveis.

GJØR NOE MED DET

Hjemme på Vettenødegården 
fikk jeg forleden dag besøk 
av en gruppe yngre kolle-

gaer. De var engasjerte og kunn-
skapsrike, noe som ga gode samta-
ler om drift av et melkebruk og livet 
som bonde. Flere av temaene vi tok 
opp grunnet ut i ett ønske/behov om 
økt lønnsomhet i melkeproduksjon

Helt nødvendig at 
lønnsomheten løftes
Det er flere faktorer som påvirket 
bunnlinja vår. Blant annet politi-
kere som vil betalte minst mulig 
for mest mulig, kjøpmenn som vil 
tjene mest mulig på mest mulig 
og ett tollvern som veldig få tjener 
på. Selv en positiv bonde med 

stor fremtidstro må innrømme at 
humøret har sunket noe når staten 
har lagt frem sitt tilbud til land-
bruket de siste årene. Selvfølgelig 
kom det til å bli lavt, visste jo det, 
men ett lite håp brast allikevel. Vi 
må fortsette å jobbe sammen 
med disse faktorene, for over tid 
er det fullt mulig å få endringer på 
noe som i dag virker utfordrende.

Jobbe med det du får gjort 
noe med
Men jeg kommer ikke tidligere inn 
til ungene mens jeg sitter og 
 venter på at kjøpmenn skal tenke 
mer på bunnlinja mi enn sin egen. 
Alle rundt oss vil tjene mest mulig 
og bruke minst mulig penger. Det 
er realiteten, og det må også jeg 
ha fokus på. For den enkleste 
måten å øke lønnsomheten på er 
å jobbe med det du får gjort noe 
med på gården. 

Tre områder
Mulighetene for å tjene penger på 
ku er mange, og vi på Vettenøde-
gården jobber overordnet på tre 
områder for å oppnå dette. 
 Produsere mer til en høyere pris, 
stram kostnadskontroll og bevisst 
bruk av tid. Kjente grep i bedrifts-
økonomi, men det kreves jobbing. 
Det er to verktøy jeg har med meg 
når jeg jobber med forbedringer, 
excel og dynamisk driftsledelse.

Excel blir flittig brukt i alt fra bud-
sjettering, likviditetsbudsjett og 
kalkyler. Alt som blir nevnt neden-
for har vært innom excel. Da får 
jeg økonomien på gården i fin-
grende, litt som en gravemaskin-
fører kjenner maskinen sin og en Fjøsskolegruppe på inspirasjonsdag hos Ole Paulsen. Foto. Solveig Goplen
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strikker lager genser under et 
møte. Jeg sitter ikke med et reg-
neark hele dagen, men jeg bruker 
noen timer i året på dette.

Biologisk fabrikk
Som ledere av enn biologisk fabrikk 
med naturen som samarbeidspart-
neren og rammevilkår gitt av en 
verden i rask endring er det umulig 
å vite hva neste år bringer. Bare det 
å spå morgendagen er en utfor-
dring. Siden kunnskapen om frem-
tiden er begrenset, er en dynamisk 
driftsledelse fornuftig. I det legger 
jeg at jeg er trygg på tallene og 
kjenner gården min godt. At det blir 
brukt prioriteringer, istedenfor tids-
frister, og at en kontinuerlig leter 
etter nye muligheter. Når da en ny 
teknologi eller forskning eller etter-
spørsel fra markedet kommer med 
nye muligheter til å tjene mer pen-
ger enn på de planlagte prosjek-
tene, kan jeg raskere ta avgjørelser 
om endret prioritering. Men plan-
leggingen er allikevel essensiell og 
begynner med en drøm.

Jeg liker å være dagdrømmende 
bonde. Tenke på hvordan jeg 
ønsker å ha det om en stund og 
faktisk ha mulighet til å gjøre noe 
med. Drømmene går selvfølgelig 
rett inn i excel, da blir de plutselig 
en del av strategien på Vettenøde-
gården. Det er viktig å etablere 
disse i siktelinjen, for selv om ikke 
veien er rett, kommer vi ofte fram. 
Som for eksempel drømmen om 
nytt fjøs eller kortere arbeidsdag.

Dekningsbidrag på alle 
produksjoner
For å kunne se hva jeg tjener 
 penger på lager jeg deknings bidrag 
kalkyle på alle produksjoner og de 
fleste jordskifter. Her brukes jeg ei 
timelønn som iallfall er på nivå med 
innleid hjelp, og den reelle kostna-

den på traktortimer. I for eksempel 
kvigeoppdrett kal kylen «kjøpes» tre- 
månederskalven for det den kunne 
bli solgt for gjennom Nortura. Inn-
tekt på drektige kviger beregnes på 
samme måte. Da først ser jeg hvor 
marginene er. 

Deretter jobber jeg, som mat-
produsent, med å selge mest 
mulig mat til høyest mulig pris. Er 
det mulig å levere noen liter melk 
til eller sette inn noen ammekuer 
gjør jeg det. Betaler markedet mer 
for fett i melka prøver jeg å melke 
mest mulig ut av den muligheten. 
Det er selvfølgelig kun ved gode 
marginer jeg produserer mer, men 
en økt kontantstrøm gir større 
utbytte av tiltakene nedenfor. 

Toppdrift Vettenødegården
Når penga renner inn blir jobben å 
kutte sløsing, derfor startet jeg 
Toppdrift Vettenødegården (TDV). 
TDV er alle de punktene som jeg 
så kunne forbedres. Det ble fort 
mange punkter. Skulle nesten tro 
at ting ikke var på stell her på 
 gården. Mye går bra her, men 
potensialet for bedre lønnsomhe-
ten økte per punkt. Det å bli flin-
kere til å ta speneprøver, så jeg 
kan behandle ved avsining og 
spare kostbar behandling i lakta-
sjon er ett av punktene. Når jeg 
skrev ned et cirka innsparingspo-
tensial på punktene og summerte 
sammen ble det penger av det. 
Det er gulrot for å gjøre endringer.

Respekt for tid
Tid er ofte den begrensende res-
sursen. Stoppeklokke blir ikke så 

ofte brukt på gården. Det er muli-
gens derfor dagene fortsatte er 
for lange, men neste prosjekt er å 
effektivisere tidsbruken. Målet er 
ikke å stresse mer, men mindre. 
Sparer jeg fem minutter per fjøsstell 
blir det nesten 60 timer på ett år.

Målflagget blir en 
stafettpinne
Er da målflagget passert når alle 
punkter er krysset av? Er det 
topp drift? Det som så ut som en 
200 meters spurt når jeg tok over 
gården, med tilhørende tempo, 
viser seg å være en maraton. 
Ikke slik maraton hvor du kom-
mer forbi målflagget, for i forbe-
dringsorientert melkeproduksjon 
bli målflagget brukt som en 
 stafettpinne. Stafettlaget består 
av blant annet forbrukere, kolle-
gaer, forskere, klima og dyrevel-
ferd. Verden utvikler seg og jeg 
kommer aldri i mål, heldigvis. For 
det å gjøre ting litt bedre i dag 
enn jeg gjorte i går er det som er 
best med å være bonde. 

Masse muligheter for 
forbedringer
Dette innlegget er nok kjent stoff 
for de fleste, men fokuset kan 
noen ganger gli bort fra det en 
enkelt får gjort noe med. Det er 
masse muligheter for forbedringer. 
Men husk, i ett maraton gjelder 
det å ha ett tempo som ikke 
 bruker opp den viktigste ressur-
sen på gården: Bonden. Da blir 
det stopp. Ta ett steg av gangen. 
Ett lite sitat til slutt: 
Ikke bekymre deg, gjør noe med 
det. Hvis du ikke får gjort noe 
med det, ikke bekymre deg.

Og et lite sitat fra meg selv: Penga 
ligg i fjøset.

      to verktøy jeg har med meg når jeg 
jobber med forbedringer, excel og 
 dynamisk driftsledelse

      Sparer jeg fem minutter per fjøsstell 
blir det nesten 60 timer på ett år
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Sjølforsyninga av mat er lav i Norge, langt under 50 prosent. Det har 
nå blitt fokus på å øke innenlands matproduksjon. Kan økt utnyttelse 
av norske ressurser erstatte noe av fôr- og matimporten?

FÔR

Halm er en lite utnytta, men 
betydelig fôrressurs i 
Norge. Norsk korndyrking 

på ca. 3 millioner dekar gir en 
 halmavling på ca. 700 millioner kg 
tørrstoff (233 kg per dekar). 
 Ubehandla halm er kun et nødfôr 
uten proteinverdi, som knapt kan 
dekke dyras vedlikeholdsbehov. 

Med behandling av halmen kan 
imidlertid fôrverdien økes 
 betraktelig.

Luting øker fordøyeligheten 
av cellulose 
Halm inneholder mye cellulose, 
men også lignin, som er et ufor-
døyelig strukturstoff som infiltrerer 

planteceller når de aldres. Derved 
reduseres fordøyeligheten av 
 cellulose. Lignin hindrer altså 
vombakteriene i å utnytte cellu-
lose i halm. Behandling med lut 
løser opp ligninbåndene og gjør 
cellulose tilgjengelig slik at 
 fordøyeligheten øker. 

DYPPELUTA HALM 
– EN UUTNYTTET 
RESSURS
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Kan øke fôr fra landets 
åkerareal med 36 prosent 
Ammoniakk (NH3) er en svak lut 
som nyttes til behandling og 
 konservering av en del av halmav-
lingen i dag. Natriumhydroksyd 
(NaOH) er en sterkere lut. Dyppe-
luting med NaOH gir kraftigere 
behandling, og derved bedre fôr-
kvalitet, slik at halmen egner seg 
også til dyr i høy produksjon, som 
mjølkekyr og okser. Samlet sett 
har dyppeluting og ammoniakk- 
behandling et betydelig potensial 
for å øke selvforsyningen i Norge. 
Hvis vi tenker oss at vi NH3- 
behandler 75 prosent av landets 
totale halmavling på 700 millioner 
kg tørrstoff, og dyppeluter de 
resterende 25 prosent, kunne vi 
produsere 315 millioner fôrenheter 
melk (FEm) med NH3-halm (0,6 
FEm per kg tørrstoff) og 123 milli-
oner FEm dyppeluta halm (0,7 
FEm per kg tørrstoff). Samla fôr-
mengde i behandla halm vil da 
utgjøre 438 millioner FEm, mens 
hele landets kornavling utgjør ca. 
1200 millioner FEm (3 millioner 
dekar × 400 kg/dekar × 1 FEm/kg 
korn). Vi har altså et potensial for 
å øke fôrmengden fra landets 
åkerareal med ca. 36 prosent 
(438/1200).

Dyppeluta halm til 
høyproduktive dyr
På 1980-tallet ble det gjennomført 
en rekke forsøk med bruk av 
 dyppeluta halm til mjølkekyr og 
ungdyr. Resultatene viste at 
 dyppeluta halm er et utmerket fôr. 
Likevel skal det ikke nyttes som 
eneste grovfôr fordi det inne-
holder mye natrium (salt). Det er 
viktig at dyra får fri tilgang på 
 drikkevann, og tilstrekkelig for-
syning av mineraler og vitaminer, 
hvor særlig magnesium er viktig. 
Resultater fra fôring med dyppe-
luta halm er tilgjengelig i tidlig ere 
A/S Norsk fôrkonservering 

NOFOs brosjyre «Dyppeluting av 
halm» fra 1989 (du finner den på 
buskap.no). 

Lite dyppeluting i dag
Hvorfor benytter ikke flere mjølk- 
og kjøttprodusenter seg av dyppe -
luting i dag? Til dels skyldes nok 
dette at dyppeluting setter 
strenge krav både til halmber-
ginga og til luteprosessen. 
 Halmen må berges tørr og 
 presses løst slik at luta raskt kan 
trenge helt inn til kjernen av 
 ballen. Selve lutinga gjennomføres 
gjerne to eller flere ganger i uka, 
avhengig av anleggets størrelse 
og hvor mye halm som brukes i 
fôringa. Lutstyrken skal være ca. 
15 gram NaOH per liter, men til-
passes halmens kvalitet. Urea kan 
til settes i luta for å gi halmen noe 
proteinverdi. Den brukte lutløsnin-
gen («svartlut») skal etterfylles 

med vann og NaOH før neste 
runde med luting. Kaustisk soda 
(NaOH) i tørr, konsentrert form er 
sterkt etsende, og må håndteres 
med verneutstyr (hansker og 
 briller). Svartluta må lagres uten 
lufttilgang for at den ikke skal 
trekke til seg CO

2 fra luft. Ferdig 
luta halm bør lagres i 3-4 dager 
før fôring. Se figur med prinsipp-
skisse for dyppeluting av halm.  

Anlegg for dyppeluting
I sin enkleste form kan anlegg for 
dyppeluting bestå av ett enkelt 
kar som halmen presses ned i, for 
eksempel et kar som rommer én 
rundballe. Likevel må en ha en 
pumpe som kan sirkulere luta ved 
etterfylling av NaOH og vann. 
Større anlegg kan for eksempel 
bestå av to lutekar pluss en tank 
for oppbevaring og utblanding av 
svartlut. Luta skal pumpes raskt 

Figur. Slik kan du dyppelute halm

      dyppeluting og ammoniakk- 
behandling har et betydelig potensial 
for å øke selvforsyningen i Norge

Dyppeluting av halm

Oppskriften ble:

Lutstyrke: 14-15 g NaOH/I

Lutforbruk: Ca 6 kg NaOH/100 kg 
halm

Lutetid: 1/2-1 time

Lagring av luta halm i 3-4 døgn  
ved ca 10OC før fôring

Innholdet av fri lut går ned fra  
ca 60 g NaOH/kg tørr halm, til null, 
på 8 dager
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FÔR

på og av halmen, i tillegg til en 
behandlingstid på ½ til 1 time.

Nye og automatiserte 
anlegg  
Vi går snart inn i år 2022. På 
mange områder nytter vi nå helt 
andre systemer enn for 30-40 år 
siden. Automatisering og roboti-
sering blir vanlig på stadig flere 
områder. Vi trenger automatiserte 
løsninger for dyppeluting av halm. 
I tidligere tider ble halmluting 
gjennomført både på enkeltgårder 
og på fellesanlegg. Til fellesan-
legg ene kjørte gårdbrukeren tørr 

halm til anlegget, og tok med 
 ferdig luta halm hjem. Bare fanta-
sien setter grensen for hva slags 
systemer som kan utvikles i 2022, 
både til små og store anlegg.

Opptrappingsplan med 
støtte gjennom jord-
bruksavtalen
På siste halvdel av 1970-årene 
fikk vi en opptrappingsplan med 
satsing på landbruket. Fra 1976 til 
1986 ble det gjennom jord-
bruksavtalen gitt tilskudd til 
behandling av halm, som på topp 
utgjorde 22 øre per kg halm. Det 

dekket kostnaden til NH3 og 
utkjøring av ammoniakken. Det ga 
også et betydelig bidrag til 
dyppe luting av halm, som var på 
topp i 1980-åra. I løpet av 1990-
åra  sluttet mange med dyppe-
luting. 

Økt matproduksjon på 
norske ressurser
Tilsvarende som på 1970-tallet 
håper vi at storting og regjering 
også nå vil satse på økt mat-
produksjon på norske ressurser. 
 Målrettede tiltak er mest effektivt. 
Utvikling av nye, mer eller mindre 
automatiserte, anlegg for halm-
luting bør stimuleres og støttes. 
Det bør også vurderes å gjenta 
suksessen fra 1980-tallet, med 
støtte per kg halm som behand-
les. Ammoniakk-behandling er 
den enkleste metoden, men 
 produktet er ikke godt nok til 
 høyproduktive dyr i et stort 
omfang. Det skal kraftigere lut til 
for å få sving på utnyttelsen av 
norsk halm til norske dyr!
Les reportasje om dyppeluting på side???

Kar med halmballe klar for luting. Ballen må festes godt, f.eks. med lokk, ellers vil 
den flyte opp når luta pumpes på. Foto: Rasmus Lang-Ree

Brosjyren «Dyppeluting av halm» fra 
tidligere A/S Norsk fôrkonservering 
NOFO fra 1989 finner den på buskap.no. 

  

Smått til nytte

MELKEPRISER EUROPA
Pris i danske kroner eks. diverse tillegg beite, klima og etterbetaling. Omregnet til 
norske kroner er ArlaFood melkepris på DD 2.94 i Danmark ca. NOK 3,85. Kilde: 
Ugenyt fra Danske Mælkeproducenter
Meieriselskap Pr. kg (4,2 prosent fett og 3,4 prosent protein)
Arla Foods 2,94
FrieslandCampina 3,07
DCA spotpris Nederland 3,48
ArlaFoods øko Danmark 3,37
FrieslandCampina øko 3,61



TREJON VINTERUTSTYR 
Vi tilbyr svenskprodusert vinterutstyr til 

gode priser! 

Vi kan tilby: 

• U-ploger 
• Vikeploger 
• Diagonalploger 
• Mekaniske snøfresere 
• Hydrauliske snøfresere 
• V-freser 
• Strøutstyr 
 
15° positiv skjærevinkel (gjør at plogen går 
lettere og skjærer renere), el-ventil (kun et 
dobbeltvirkende uttak kreves), og en enkel 

styrekontroll er standard på alle ploger. 
 

VI TILBYR SAMME PRISER SOM I SVERIGE! 
SE WWW.TREJON.SE 

Kontakt oss for mer informasjon: 69 19 90 99 

 

" 

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. 
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REPORTASJE

OPPGRADERTE BÅS
FJØSET OG BYGDE NYTT 
TIL KJØTTPRODUKSJON
Tor Arne Karterud vil fortsette melkeproduksjonen i båsfjøset. Med 
nytt fjøs som nå brukes til kjøttproduksjon har han skaffet seg 
valgmulighet den dagen båsfjøset ikke lenger kan brukes. 

Rasmus Lang-Ree
rlr@geno.no

Tekst og foto

I denne tallebingen som kan brukes som kalvegjømme kan det settes inn en 
melkerobot om det blir aktuelt.
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Mens mange nå er i tanker 
om hvordan de skal 
komme fra båsfjøs til 

 løsdrift, valgte Tor Arne Karterud 
på Skedsmo en annen vri. Han 
oppgraderte båsfjøset fra 1978 
med et nytt melkeanlegg med 
skinnebane og avtakere for å 
 fortsette melkeproduksjonen der.  
I 2018 sto et nytt fjøs på 1 000 
kvadratmeter klart. Her er Tor 
Arne i ferd med å bygge opp 
kjøttproduksjon basert på 
NRF-krysninger. Det isolerte fjøset 
med dobbeltrekke og enkeltrekke 
med liggebåser på ene siden av 
fôrbrettet og binger med enkelt-
rekke på andre kan enkelt konver-
teres til melkefjøs senere. Et talle-
areal for kalvene er planlagt som 
et sted der en melkerobot kan 
plasseres om det blir aktuelt. Nå 
er det kun melkekua og kalver 
opptil 2 til 3 måneders alder som 
er igjen i båsfjøset.

La båsfjøset nedbetale på 
lånet
For Tor Arne har tanken vært å la 
båsfjøset være med å nedbetale 
nyfjøset som kostet 8 millioner 
(pluss 700 000 kroner han fikk i 
 tilskudd). Med det nye melke-
anlegget til 400 000 kroner synes 
han det går greit å melke i bås-
fjøset og tendenser til litt vondt i 
skuldrene har forsvunnet. 
- Jeg synes båsfjøset er bra og en 

fordel er at når jeg er ferdig å 
melke for dagen er jeg ferdig, sier 
Tor Arne.

Med kjeller på 2 000 kubikkmeter 
under nyfjøset pumper han møkk 
fra båsfjøset over dit og har mer 
enn nok lagerkapasitet. Med 
 slangespreder er gjødselsprednin-
gen unnagjort med en dag om 
våren og en dag etter førsteslåtten. 
Ungdyrdelen av båsfjøset var helt 
utslitt, og derfor ble det en god 
løsning å få de over i nyfjøset. 
Med kjøttproduksjonen er det 
også rom for en ansatt på heltid. 
- Han kan gjøre alt mulig, mens en 
melkerobot kun kan melke, argu-

menterer Tor Arne. Han legger til 
at han har vedlikeholds-/service-
kostnader på 4 øre pr. liter, som er 
langt under hva han måtte regnet 
med for en melkerobot. 

Deltidsjobb med regnskapsføring 
er også enklere å få til med en 
mann ansatt. I det hele tatt synes 
Tor Arne det ble mye vinn-vinn 
med å gå for å beholde båsfjøset 
og utvide kjøttproduksjonen med 
nytt fjøs. 

Fullfôrblander ble suksess
Et besøk på Agroteknikk for noen 
år siden resulterte i låneavtale på 
fullfôrblander og dermed var Tor 

Karterud gård i Lillestrøm kommune i Innlandet
•  Elisabeth Fladby og Tor Arne Karterud
•  Torbjørn (18), Maria (16) og Eivind (13). Torbjørn går på Tomb og er veldig interessert i 

gårdsdriften.
•  1 ansatt på heltid
•  Grunnkvote 177 000 liter 
•  Kvote i år 201 000 liter og vil leie 25 000 liter neste år
•  28 årskyr
•  Avdrått på ca. 7 500 kg EKM
•  Areal på 615 dekar (eid og leid inkludert  

290 dekar på eid gård 27 km unna der det dyrkes korn)
•  Kjøttproduksjon: Framfôring egne dyr, kjøper kalver og bygger opp ammekubesetning 

uten kjøp av mordyr

Aktuell for investering i bås fjøset og dyppluting av halm

Det nye fjøset med tre rekker med liggebåser på ene siden og binger og ei rekke 
liggebåser på andre siden av fôrbrettet. Fanghekk begge sider.
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Arne solgt som han selv sier. 
 Valget falt på Triolett traktordrevet 
fullfôrblander. Dermed måtte det 
også investeres i en brukt traktor 
for å slippe å montere på og av. 
Nå rygges fullfôrvogna inn i fôr-
sentralen i gamlefjøset, og med 
vognas transportvogn kommer 
miksen over i fôrutleggeren. Det 
vil si at på vinteren blir bakken 
opp for bratt (og kan ikke ha 
 kjetting for å ikke ødelegge gulvet 
i nyfjøset) så da må fôret lesses 
av ute og tas igjen med lesseppa-
rat. I nyfjøset kan vogna kjøres på 
fôrbrettet, selv om bredden på 3,5 
meter er litt i snaueste laget. En 
halv meter til hadde gjort at en 
slapp kjøring i fôret. 

Fôrmiks
I tillegg til halm og gras inngår 
mask fra bryggeri som Tor Arne 
henter selv. På grunn av varm-
gang i fôret brukes lutahalm bare 
fra begynnelsen av oktober til 
april. Miksen nå består av 400–
500 kg lutahalm (1 halmball),  

500–600 kg mask, 100–200 kg 
tørrhalm og 1 400 til 1 500 kg 
grassurfôr (rundball). 
- Dette blir en fin velling, men uten 
tørrhalm blir den for blaut. 

Melkeku, okser, småkalver og 
små kviger får samme blanding. 
Sinkyr og drektige kviger får en 
miks med halm og sent slått silo 
med lav fôrenhetskonsentrasjon. 
På sommeren regner Tor Arne 
med at han bruker 1 time daglig til 
fôring, mens det går 3 timer 
annenhver dag i vinterhalvåret. Da 
slipper han å tenke på varmgang i 
fôret og kan lage miks for et par 
dager i slengen til nyfjøset. Eneste 
ulempen med traktordrevet fullfôr-
vogn mener Tor Arne er at en må 
han en traktor til dette formålet og 
at det årlig går med diesel for 
30–40 000 kroner.

Bra slakteoppgjør
Tor Arne synes prisen på amme-
kyr er altfor høy og satser derfor 
på egenrekruttering. NRF-kvigene 

og 1. kalverne insemineres med 
Angus eller NRF, mens det blir 
brukt NRF eller Charolais på de 
eldre kyrne. Tor Arne forteller at 
han får helt andre slakteoppgjør 
på krysningene, fordi han bare har 
fått en liten andel av de rene NRF-
dyra i O eller O+. Med Angus- 
avtalen i tillegg til kvalitetstilleg-
get, synes han slakteoppgjørene 
blir svært bra. Bruk av kjønns-
separert sæd har vært vurdert, 
men Tor Arne er litt skeptisk på 
grunn av pris og dårligere drektig-
hetsprosent.

Foreløpig har han bare to amme-
kyr, og vil bygge opp en ammeku-
besetning basert på krysnings-
avkom fra NRF-kyrne. For å fylle 
opp fjøset kjøpes det inn okse- og 
kvigekalver. Nyfjøset har 33 ligge-
båser fordelt på tre rekker pluss to 
oksebinger med 17 liggebåser på 
ene siden av fôrbrettet. På andre 
siden er det 6 binger med 7 ligge-
båser i hver. 

Begrenset voksemulighet
– Gården er omkranset av fjell, 
turområder, boliger og aktive 
 bønder så jeg kan ikke drive så 
stort, sier Tor Arne. 200 000 liter 
med melk går greit og kan kombi-
neres med ammeku. Med så lite 
tilskudd som det er for gras i 
dette området kan det faktisk 
være et alternativ å dyrke mer 
korn selv og heller kjøpe rund-
baller. 

- Økonomisk kan det komme ut 
omtrent på det samme og jeg 
slipper arbeidet, sier Tor Arne.

Strategien Tor Arne har valgt gir 
han flere muligheter framover. Den 
dagen båsfjøset ikke kan brukes 
lenger kan han velge å fortsette 
med kjøttproduksjon eller bytte ut 
ammekua med melkekyr og sette 
inn robot.

REPORTASJE

Etter investeringen i nytt melkeanlegg med skinnebaner og automatisk avtakere synes Tor Arne 
Karterud det går helt greit å bruke det gamle båsfjøset. Nå er det bare melkekyr og småkalver her, 
mens resten av dyra er i nyfjøset.
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Faren til Tor Arne, Eivind, 
bygde dypplutingsanlegget i 
1989. I fôrsentralen i enden 

av fjøset var det en kålrotkjeller der 
de to karene til dyppluting ble 
plassert. Karene er 1,40 x 1,40 x 3 
meter og tar to baller hver. Med 
plansiloer ved siden av var talje og 
skinnebane med kran allerede på 
plass. Nå brukes plansiloene til 
lager for halmballer. Ballene hentes 
med talja og senkes i karene. Så 
pumpes luten fra svartluttanken 
over i karene og halmbuntene 
 ligger i luten i 2–3 timer. Tor Arne 
synes ikke det gjør noe om halmen 
ligger litt lenger i lut enn anbefalt. 
Med rist i bunnen av karene kan 
luten pumpes ut og halmballene 
ligge i karene i 2 dager til de 
 brukes i fôrmiksen. Tor Arne for-
teller at han bruker halmknutene 
som indikasjon på om luten er 
sterk not. Blir knutene mjuke er 
den passe. Ca. 25 kg kaustisk 
soda pr. 400 kg tørrhalm er omtrent 
det som går med. Med en pris på 
9,50 kroner pr. kg soda blir det 60 
øre pr. kg tørrhalm. Urea har blitt 
prøvd, men Tor Arne  syntes ikke 
han fikk gevinst for den kostnaden.

På spørsmål om hva som er 
 viktig for å få et godt resultat 
med dyppluting svarer Tor Arne 
at halmen må være tørr og ikke 
for hardt presset. Hvis nettet er 
litt frynsete knyter han to tau 
rundt ballen for å hindre at den 
skal gå i oppløsning. Lutings-
anlegget må være plassert i et 
isolert rom og arbeidsprosessen 
må være rasjonell.

Tor Arne holdt opp med dypp-
luting et par-tre år fram til tørke-
sommeren 2018. Når han nå har 
investert i fullfôrblander er det 
ikke aktuelt å slutte.

- Lutahalmen gir en veldig fin 
miks. Du bruker litt tid på lutingen 
og sodaen koster en del, men jeg 
er veldig fornøyd med resultatet. 

Tor Arne dyrker korn på 50–60 
dekar på egen gård og ca. 100 
dekar på leid jord i Skedsmo. 
Den andre gården han eier ligger 
nesten 3 mil unna, så derfra blir 
det vanligvis ikke kjørt halm. I 
 tillegg skaffer han seg mer halm i 
Skedsmo-området. Han presser 
selv og betaler gjerne litt for 
 halmen for at det skal værer en 
vinn-vinn for begge parter.

DYPPLUTA HALM GIR  
GOD FÔRMIKS

Det går med ca. 25 kg kaustisk soda 
til 400 kg med tørrhalm.

Fra halmlageret i plansiloen transporteres ballene med kran og senkes ned i lutkarene.

Lut etterfylles i svartluttanken. Luten 
pumpes herfra til luttankene og tilbake 
etter at lutingen er ferdig.

Lutkarene er plassert i en gammel 
kålrotkjeller under fôrsentralen i 
gamlefjøset. 

Se artikkel 
side 52 for mer 

fakta om dyppluting 
av halm.
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Ingunn Nævdal
Husdyrkonsulent i Geno

ingunn.nevdel@geno.no

Det jobbes med å få bedre samsvar mellom avls-
planer og innholdet i beholderne til inseminørene. 
Målet med dette er mindre svinn, økt kundetilfreds-
het og større avlsframgang.

SE HVA INSEMINØREN 
HAR I BEHOLDEREN 
PÅ «MIN SIDE»

FORSKJELLIG

Første steg i dette arbeidet er å 
gi oversikt over hvilke okser og 
antall doser den enkelte inse-

minør har i sædbeholderen. Inse-
minørene og avlsrådgiverne fikk til-
gang til dette tidligere i høst og nå er 
det også tilgjengelig for produsenter. 

Søk opp din inseminør
Ved å logge deg på «Min side» på 
geno.no og gå inn på menyvalget 
«Innhold i beholder», kan du søke 
opp beholderen til din inseminør. 
Inseminøren må stå som ansvarlig 
for beholderen for å få treff.

På siden vises to faner, en for 
«Beholderansvarlig» og en for 

«Spesialbestillinger». Under 
«Beholderansvarlig» vises inn-
holdet i beholderen til inseminøren 
du har søkt opp. Under «Spesial-
bestillinger» får du opp okser og 
antall doser dersom du har noen 
spesialbestilte doser som ikke er 
brukt. Du vil se dato for hvor 
lenge inseminøren er pliktig til å 
oppbevare dosene og du vil se 
navnet på den som står som 
ansvarlig for beholderen hvor 
dosene blir oppbevart.

Inseminørene får opp avlsplan
Neste steg er å gi inseminørene 
tilgang til avlsplan i sitt rapporte-
ringsverktøy. Det betyr at inse-

minøren 
kan slå opp 
avlsplanen i forbindelse med 
inseminering og få opp oksealter-
nativene som  ligger inne for det 
enkelte dyr i besetningen. Dette 
er en kopi av avlsplanen som 
inneholder alle valg som produ-
senten selv eller avlsrådgiver har 
lagt inn. Når dette er på plass vil 
det ikke  lenger være behov for en 
utskrift av avlsplanen i fjøset.

Veien videre
Planen er at avlsrådgiverne ikke 
lenger skal sende ut standard 
 avlsplan fra mai 2022. De som 
likevel ønsker å få planen tilsendt 

Figur 1. Søk opp inseminør og få oversikt over innholdet i beholderen. Her er det mulig å filtrere på sædtype, 
rase m.m. og velge egen sortering av tabellen.

Les 
mer på geno.

no. Der vil du finne 
«Ofte stilte spørsmål» 
og demo videoer for 

bruk av siden «Innhold 
i beholder».



61BUSKAP 8-2021

kan bestille den hos sin avlsråd-
giver. Det vil da være en betalings-
tjeneste hos Tine.

Planen deretter er å koble avls-
plan mot innhold i beholder. Det 
betyr at oksealternativene som 
kommer opp i avlsplanen er okser 
som den valgte inseminøren har i 
sin beholder.

Kontinuerlig utsending av 
eliteokser
En kobling mellom avlsplan og 
innhold i beholder åpner for 
muligheten til å kunne sende ut 
eliteokser så snart det er noen 
doser på lager. I dagens system 
med eliteokseuttak fire ganger i 
året, og at alle okser skal ut i alle 
beholdere, fører til at enkelte 
okser må vente i flere måneder før 
de kan sendes ut. Med utsending 
av eliteokser kontinuerlig vil de bli 
brukt så tidlig som mulig og gene-
rasjonsintervallet blir dermed  kortet 
ned. Et kortere generasjons intervall 
gir økt avlsframgang.

Ved å logge deg på geno.no får du opp 
«Min side». Her finner du ikke bare inn-
hold i beholdere, men du får opp fak-
turaoversikt, seminopplysninger for 
besetningen din og bestillingsfrister for 
sædruta. 

Du logger deg inn via Produsentregiste-
ret. Innholdet på Min side vil variere ut fra 
hvilken rolle du har. Av roller kan nevnes 
produsent/medlem, inseminør, avlsrådgi-
ver, tillitsvalgt og styremedlem. Som pro-
dusent har du tilgang til disse sidene:

Min profil
Her vises navn, adresse, telefonnummer 
og e-postadresse. I tillegg vil du se hvil-
ken fakturatype du har valgt. Ønsker du å 
endre fakturatype, kan det gjøres her.
Det er en lenke til skjema hvor du kan 
bestille ekstra Buskapsabonnement.
Det er også mulig her å endre antall 
brunstkalendere du ønsker å få tilsendt

Fakturaoversikt
Gir oversikt over betalte og eventuelt 
ubetalte fakturaer. Det vil være mulig å 
velge ulike perioder 

Seminopplysninger
Gir oversikt over inseminasjonsdata i din 
besetning. Det kan også her velges periode.

Sædruta
Her vises neste bestillingsfrist for bestil-
ling av sæd og datoene for de tre først-
kommende tidspunktene for sædruta på 
ditt stoppested. Det opplyses også om 
bestillingsfrist for de tre tidspunktene. 
Dette forutsetter at du har inseminert tid-
ligere og er tilknyttet en hovedinseminør.
Telefonnummeret til din distributør/
sædrutesjåfør vises også

Påmeldte kurs og gjennomførte 
kurs
Dersom du har deltatt på, eller er 
påmeldt kurs i regi av Geno, vil dette 
komme fram under Min side. Det vil også 
være en lenke til Geno sin kurskalender.

Innhold i beholder
Søk på inseminør og få oversikt over 
beholderens innhold av okser og sædtyper 

Se også oversikt over eventuelle egne 
spesialbestilte doser.

Ved å logge deg på «Min side» på 
geno.no og gå inn på menyvalget 
«Innhold i beholder», kan du søke opp 
beholderen til din inseminør. Foto: 
Jeanette Sandbækk Haaland

VELKOMMEN INN PÅ DIN 
SIDE PÅ GENO.NO

Figur 2. Som produsent logger du deg på via Produsentregisteret og får opp dette 
innholdet på «Min side» på geno.no.

      Planen er at 
avlsrådgiverne 
ikke lenger vil 
snde ut standard 
avlsplan fra mai 
2022.
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ORGANISASJON

Eva Husaas
Ansvarlig web og SoMe i Geno
eva. husaas@geno.no

Turi Nordengen
Digital Marketing Specialist i Geno
turi.nordengen@geno.no

I 2021 ble Avlsstatuetten 2020, Eksportprisen 2020, Norturas pris for beste NRF-kjøttokse 2020, 
Beste NRF-elitekvige 2020 og Folkets favoritt 2020 og 2021 overrakt på Genos høstmøter holdt i 

Surnadal og på Mære Landbruksskole 26.oktober og 27. oktober.  Det var Styreleder Vegard 
Smenes og Hans Storlien som stod for overrekkelsen av utmerkelsene. 

Disse utmerkelsene overrekkes vanligvis, med unntak av Folkets favoritt, på Genos årsmøte. I 2021 ble dette imidlertid holdt 
digitalt på grunn av koronasituasjonen. Vi valgte derfor å overrekke disse så snart det var mulig å møtes fysisk igjen.  

Avlsstatuetten for 2020 gikk til oppdretterne av NRF-oksen 
12111 Songmoen. Oppdretter av oksen er Songmoen Sam-
drift DA, fra Fannrem i Trøndelag. Arild Magne Melås og 
Johan Morten Solem var til stede for samdriften for å motta 
prisen. 

Far til oksen er 11919 Ofstad-P og morfar er 11308 Hof-
stad. Oksen har 47 i samla avlsverdi, og ble eliteokse i 
oktober 2020. Dessverre måtte oksen nødslaktes på grunn 
av skade, men han rakk å produsere litt over 500 doser som 
ble tilgjengelig for spesialbestilling.  En gjennomgående god 
okse, med mange styrker. Deriblant egenskapene melk, 
fruktbarhet, jur- og klauvhelse og jur.  

Statutter for avlsstatuett
Genos avlsstatuett blir tildelt oppdretter av den beste 
norskfødte NRF eliteoksen, som er vedtatt brukt i foregå-
ende kalenderår. Med vedtatt brukt menes første gang 
oksen blir tatt ut som eliteokse. Rangeringa blir gjort etter 
samlet avlsverdi. 

Dersom flere okser ender på samme avlsverdi, skilles de 
med desimaler. Oksen må være brukt som eliteokse i 
Norge. Vedtak om tildeling av avlsstatuett blir gjort etter før-
ste avlsverdiberegning i januar (påfølgende år).

Tildeling av avlsstatuett vedtas i styret og offentliggjøring foregår 
rett i etterkant av dette. Avlsstatuetten kan deles ut kun en gang 
per okse. Avlsstatuetten deles ut på Geno sitt årsmøte. Genos 
avlsstatuett er en kalv støpt i bronse, festet på sokkel, med 
inskripsjon. I tillegg utbetales en pengepremie på 10 000 kroner.

PÅ GENOS HØSTMØTER 2021
Prisdryss

Arild Magne Melås (i midten) og Johan Morten Solem (til høyre) får 
overrakt Avlsstatuetten 2020 for oksen 12111 Songmoen av 
Vegard Smenes.

            AVLSSTATUETT 2020
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Eksportprisen for 2020 gikk til Odd Magne og 
Karoline Storflor, fra Hegra i Trøndelag, for oksen 12027 
 Storflor. Det var Odd Magne Storflor og Kjell Magne Storflor 
som var til stede og fikk overrakt prisen.  Kjell Magne Storflor 
er onkel til Odd Magne Storflor, samt tidligere avlsrådgiver.

Alle som jobber i Geno vet hvem Storflor er, forteller leder 
kunde- og medlemstjenester i Geno, Hans Storlien. For-
nøyde prisvinnere sier at det er som et lite lotteri om oksen 
kommer ut så bra, men med god genetikk i bakhand har 
man litt større sjanse for å komme gjennom nåløyet.  

12027 Storflor kommer fra garden Kilnes, som ligger i Hegra 
ikke så langt fra Stjørdalen i Trøndelag. Garden blir drevet av 
Karoline og Odd Magnar Storflor. De er interessert i avl og 
benytter Geno avlsplan som styringsverktøy i besetningen. 

Far til oksen er 11819 Onstad-P og morfar er en annen eksport-
prisvinner, 11078 Gopollen. Denne er igjen sønn av oksen som 
har fått flest eksportpriser gjennom tidene, 10177 Braut. 

Populær okse internasjonalt
12027 Storflor har solgt internasjonalt for hele 2,1 millioner 
kroner i 2020, og er en meget populær okse internasjonalt. 
Han er eksportert til 13 ulike land, og har solgt aller mest i 
Storbritannia, Italia og USA. Oksen lever fortsatt og produ-
serer både ordinær og kjønnsseparert sæd. 

12027 Storflor var også med og kjempet om avlsstatuetten 
for 2019, men tapte med noen desimaler mot 11997 Trann-

mel. Den ble derimot stemt fram som Folkets favoritt i 
2020, som de også fikk overrakt pris for nå. 

Les også om Storflor og Kilnes gård i Buskap nummer 5 i 
2020 (se buskap.no). 

Statutter for eksportprisen
Geno sin eksportpris skal deles ut hvert år til oppdretter av 
den NRF-oksen det har vært størst sædeksport av, uavhengig 
av sædtype, regnet i kroner, bruttoverdi i regnskapsåret. Prisen 
tildeles uavhengig av om oksen er etter semin eller embryo.

Med eksport mener en her all utenlandsk bruk av oksen 
inkludert Norden. Tildeling av eksportpris vedtas i styret og 
offentliggjøring foregår rett i etterkant av dette. Prisen er på 
kr 10.000 samt en bjelle og deles fortrinnsvis ut på Geno 
sitt årsmøte.

Årets pris til Folkets favoritt gikk til 
oppdretter Jostein og John Bævrevoll, 
fra Surnadal i Møre og Romsdal, for 
oksen 12134 Bevrevoll. Det var John 
som fikk overrakt utmerkelsen, og sty-
releder Vegard Smenes som stod for 
overrekkelsen. 

273 avga stemme under årets avstem-
ning om Folkets favoritt. Hele 23 pro-
sent av stemmene gikk til 12134 Bev-
revoll. På andreplass kom 12136 Hau-
en-PP med 15 prosent av stemmene. 

12134 er en okse med en 
jevn profil. Av styrker kan vi trekke 
fram blant annet fruktbarhet, jur, bein 
og helse. 

Statutter for Folkets favoritt
Eliteokseutvalget nominerer 10 
okse-kandidater blant de fire siste eli-
teokseutvalgene til prisen. Prisen 
deles ut én gang per år. Avstemmin-
gen på beste NRF-okse foregår digi-
talt, og resultatet offentliggjøres på 
høstmøtene.

Premie til oppdretter tildeles på høstmø-
tet i den regionen prisvinner kommer fra. 
Premien er diplom og fem doser valgfri 
REDX™ (kjønnsseparert NRF-sæd).

Kjell Magne Storflor og Odd Magne Storflor (til venstre og i midten) 
fikk Eksportprisen for 2020 og fikk samtidig overrakt prisen for 
Folkets favoritt 2020. Christen Sjøvold mottok Norturas pris for 
beste NRF-kjøttokse. Foto: Turi Nordengen

Vinner av Folkets Favoritt 2021, John 
Bævrevoll (til høyre) fikk overrakt prisen av 
Vegard Smenes for oksen 12134 Bevrevoll. 
Foto: Oddvar Mikkelsen

     EKSPORTPRIS 2020

     FOLKETS FAVORITT 2021
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Prisen for Beste NRF-elitekvige 2020 gikk til oppdretter Jan 
Tore Berget, fra Hustad i Møre og Romsdal, for NRF-kviga 
80165 Bergit-P. 

80165 Bergit-P er, som P i navnet tilsier, kollet. Far til kviga 
er 11914 Herikstad, og morfar er 11312 Horn. Kviga har 41 i 
samla avlsverdi, og har produsert 20 embryo totalt. Kviga 
hadde avsluttet embryoproduksjonen i januar 2021 og er nå 
tilbake på gården på Hustad. I juni fikk hun en flott kvige-
kalv etter kjønnsseparert sæd fra 12053 Skeie!

Statutter for Beste NRF-elitekvige
Genos pris for beste elitekvige blir tildelt oppdretter av den 
beste norskfødte NRF-elitekviga, som er brukt i embryopro-
duksjon foregående kalenderår. Med brukt i embryoproduk-
sjon menes første gang kviga har produsert godkjent 
embryo for frysing. Kviga kan være etter semin og embryo.

Rangeringa blir gjort etter samlet avlsverdi. Dersom flere 
kviger ender på samme avlsverdi, skilles de med desimaler. 

Vedtak om tildeling av pris for beste NRF-elitekvige blir 
gjort etter første avlsverdiberegning i januar (påfølgende år).

Tildeling av pris for beste NRF-elitekvige vedtas i styret og 
offentliggjøring foregår rett i etterkant av dette. Pris for 
beste NRF-elitekvige kan deles ut kun en gang per kvige. 
Prisen overrekkes på Geno sitt årsmøte. Prisen for beste 
NRF-elitekvige er 10 000 kr og diplom.

Norturas pris for beste NRF-kjøttokse i 2020 gikk til opp-
dretter Christen Sjøvold, fra Vikhammer i Trøndelag, for 
oksen 12108 Buaasen-ET. 

Dette er også den aller første NRF-eliteoksen som er etter 
embryo. ET i navnet står for «embryo transfer». Far til oksen 
er 11906 Dalsbygda-P, mor er elitekviga 80003 Agnes, og 
morfar er 11209 Korsen. 

Oksen har en indeks på hele 126 for kjøtt. 

Statutter for Kjøttprisen
Norturas pris for beste NRF-kjøttokse blir tildelt oppdretter 
av den av de norskfødte NRF-oksene som er vedtatt brukt i 
foregående kalenderår, som har høyest oppnådde kjøtt-
indeks. Oksen må enten være brukt som eliteokse eller 
 spesialokse for kjøtt og ha en kjøttindeks på 110 eller mer. 
Prisen tildeles uavhengig om oksen er etter semin eller 
embryo. 

Vedtak om tildeling av kjøttpris blir gjort etter første avlsver-
diberegning i januar (påfølgende år). Tildeling av kjøttpris 
vedtas i styret og offentliggjøring foregår rett i etterkant av 
dette. Dersom to eller flere okser har lik indeks på kjøtt, til-
deles prisen til den oksen med høyest samlet avlsverdi. 
Hvis det er okser som har lik indeks på kjøtt og lik samlet 
avlsverdi, skilles det på desimaler i kjøttindeks.

Prisen tildeles én gang per okse og skal som hovedregel 
deles ut på Geno sitt årsmøte.

Jan Tore Berget (til venstre) fikk overrakt pris for beste 
NRF-elitekvige 2020 av Vegard Smenes. Foto: Turi Nordengen

Christen Sjøvold holder takketale under høstmøtet på Mære 
Landbruksskole. Foto: Turi Nordengen

            BESTE NRF-KJØTTOKSE

             BESTE NRF-ELITEKVIGE 2020



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

Smått til nytte

FOR MYE KOBBER I 
 MELKEERSTATNINGENE?
Landbrugsavisen i Danmark skriver at undersøkelser 
har vist at melkeerstatninger har 27 ganger så mye 
kobber som kumelk. Seges har analysert leveren fra 
kalver som har blitt slaktet og konstatert at mens 
innholdet av kobber falt da kalvene fikk kumelk, så 
steg det markant når de fikk melkeerstatning. Seges 
mener det kan bli så høyt kobberinnhold at det er på 
grensen til forgiftning. Spørsmålet Landbrugs avisen 
stiller er om det er sløsing både med kobber og 
bondens penger å bruke så mye kobber i melke-
erstatningene. I Kvæg uttaler Seges at innholdet av 
sink også er for høyt i melkeerstatninger. De anbefaler 
å redusere kobberinnholdet til under 2 mg/kg tørrstoff 
og sinkinnholdet til 30 mg/kg tørrstoff som svarer til 
innholdet i kumelk.

www.landbrugsavisen.de / Kvæg 8/2021

•  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
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Bjørn Loe har skrevet bok om sin far dyrlege Bjørnar Bergeton Loe.  
I et par korte artikler vil han basert på farens journaler og egne 
opplevelser gi noen tilbakeblikk på seminhistorien.

Bjørn Loe
bjorn.s.loe@gmail.com

SEMINHISTORISK TILBAKEBLIKK

SEMIN I VESTBY  
OG FOLLO FRA 1947

Min far startet som privat-
praktiserende veterinær i 
Vestby i september 

1947. Det tynnes naturligvis med 
tidsvitner fra den kunstig sæd-
overførings barndom. Min far 

førte imidlertid journal over alle 
praksisoppdrag. Denne journalen 
eksisterer den dag i dag. Det var 
tydeligvis stor interesse for semin 
blant bøndene. 1948 var det før-
ste året med fulltidspraksis, og 
etter en summering har jeg 
 k ommet til at han utførte 311 
inseminasjoner dette året. Andre 
reproduksjonsoppdrag som 
 sterilitetsbehandling og drektig-
hetsundersøkelser ble ofte utført 
under inseminasjonsbesøk. 
Besetningene i området var store, 
og han kunne drektighetsunder-
søke 10–15 kyr på samme besøk. 

Far praktiserte i Vestby fra 1947 til 
1957. Det ble i disse årene ute-
lukkende brukt bar arm både ved 
inseminasjon, fødselshjelp og 
 fjerning av etterbyrder. Han var 
heldig og pådro seg ikke noe 
 problem knyttet til det.

I området dominerte Østlandsk 
rødkolle. NRF begynte så smått å 
gjøre sitt inntog, og det var også 
okser av SRB (Svensk Rød 
Boskap) og finsk Ayrshire. Jeg har 
brakt i erfaring at rødkolloksene 
sto på Norges veterinærhøgskole 
til 1958, og sæden ble distribuert 

Boka Bjørn Loe har skrevet om faren Bjørnar Bergeton 
Loe. Bjørn hadde fram til han ble pensjonist en lang 
yrkeskarriere i legemiddelindustrien der han arbeidet med 
markedsføring og salg av veterinære preparater.

Bjørn Loe blar i gamle besetningskort under et besøk på seminmuseet på Store Ree.
Foto: Rasmus Lang-Ree
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derfra. NRF hadde hatt en okse-
stasjon på Mads Gaustads gård 
Herkestad i Stange inntil 1949 da 
Stensby oksestasjon ble etablert. 
Sædpakken kom med tog til 
Vestby. Sæden var fylt på tuber av 
plast og lukket med kork hvor 
identifikasjon var påtrykt. Dosene 
lå i liten indre bølgepappeske med 
kjøleelement med vatn.

Far fakturerte bøndene direkte for 
arbeidet og honoraret var tydelig-
vis avhengig av kjøreavstand. Om 
det var flere inseminasjoner ved 
samme besøk lot det til at honora-
ret var det samme. Dyrlege Bjørnar Bergeton Loe førte sirlige journaler over sin veterinærvirksomhet.

DOBBELKNIV-SLÅMASKINER OG KAMRIVER
fra BB-Umwelttechnik

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

Butterfly-løsninger,  
Bak- eller frontmontert,
Sidemontert

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

www.lauvrud.no         Tlf. 911 39 605 REDSKAPSHUS - LAGER - VERKSTED - FJØS - RIDEHALLER

STÅLBYGG
TIL ALLE TYPER BYGNINGER I LANDBRUKET

GODE TILBUD OG REFERANSER GJENNOM 30 ÅR!

Ringtrostvn. 11, 2032 Maura  www.an-bygg.no
Alf-Kristian Werner

alf-kristian@an-bygg.no
905 84 165

Smått til nytte

VEKT VED FØRSTE KALVING
En undersøkelse ved Penn State University og University of Florida i USA har sett på betydningen av kvigers vekt ved 
kalving. Totalt 2 339 holsteinkyr over en 15-års periode inngikk i undersøkelsen. Konklusjonen var at kviger som var 
tyngre ved kalving melket mer i første laktasjon, men også tapte seg mest i kroppsvekt etter kalving og hadde større 
risiko for å bli utrangert. Selv om de tyngre kvigene produserte mer melk i første laktasjon, produserte de ikke mer melk 
over flere laktasjoner. Forskerne konkluderte med at ideell vekt ved første kalving er 73–77 prosent av vekt som fullt 
utvokst. Kviger som kalver med en vekt innenfor dette intervallet har den beste sjansen til å produsere bra i første 
laktasjon uten å ofte livstidsproduksjon eller hvor lenge de får bli i besetningen.

www.dairyherd.com
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Nils Christian Steig
Lokalhistoriker  

(og direktør i  
SpermVital AS)

nils@steig.no

Buskap hadde i nr. 8 i 2020 en artikkel om garden Steig i Sør-Fron og 
Karen Elise Steig og August Johan Evensen som nå har overtatt 
gården. Det er mye historie knyttet til denne gården, og i 1770 ble det 
bygd et fjøs som var 100 år forut for sin tid.

Det første fjøset som vi har 
noe kjennskap til fra Steig 
ble bygget i 1770 årene av 

Ole og Guri Steig. Da ble det opp-
ført et fjøs med møkkjeller på går-
den. Dette var et de første i sitt 
slag. Fjøset var 100 år forut for sin 
tid og vitner om at folket på Steig 
hentet mye kunnskap og inspira-
sjon utenfor bygda og dalen. Kan-

skje kjente de til tankene til sog-
neprest Ole Irgens i Fåberg. Han 
var en entusiastisk prelat som 
kunne mer enn sitt Fader Vår. Han 
var lite imponert over den gamle 
skikken med å kjøre møkka rett på 
jordet, og han var heller ikke noen 
tilhenger av den nye skikken med 
å legge møkka i «kok» ved fjø-
sveggen. Han ville blande møkk 

og myrjord og spre på jordene. 
Disse tankene var ganske radi-
kale. 100 år senere bygde Den 
høiere Landbrugsskole på Ås nytt 
fjøs hvor møkka fremdeles ble lagt 
i kok utendørs.

1000 år i samme spor
Var de klar over hva de egentlig 
gjorde, Ole og Guri Steig? Med 

Fjøset på Steig
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dette bygget innledet de en stille 
revolusjon innen landbruket som 
varer den dag i dag. En prosess 
som skulle føre til en enorm pro-
duktivitetsforbedring gjennom de 
kommende 250 år. Landbruket i 
1770 hadde nesten ikke gjennom-
gått noen forandringer de siste 
1000 årene. Husdyrholdet, dyr-
kingsmetodene, redskapene, 

plantesortene - det meste gikk 
etter de samme prinsippene som 
det hadde gjort i århundrer før 
dem. Nå innledet Ole og Guri 
Steig en tid hvor det skulle skje 
større forandringer gjennom de 
neste hundre årene enn de sam-
lede forandringene de siste 1000. 
I tillegg til fjøset bygde de både 
stall og sauefjøs i stein.

Vi vet ikke nøyaktig hvordan det 
nybygde fjøset til Ole og Guri så 
ut, men bonden på nabogården 
Grov, som bygde fjøs samtidig 
bygde ifølge Gerhard Schøning et 
fjøs der kjelleren var så høy og 
hadde så store åpninger at en 
kunne kjøre inn med hest og 
slede og over fjøset var det fôr-
trev. Også dette var en nyvinning. 

Uvanlig å bygge i stein
Nå var det å bygge i stein relativt 
nytt i Gudbrandsdalen. Tømmeret 

hadde til alle tider vært enklere 
og raskere å benytte. Byg-

ging i stein krevde len-
gre tidshorisont, 

større mannskap og 
nye ferdigheter. 
Selvfølgelig var det 
stein nok, ja evig 
nok, men åkerstei-
nen var ikke alltid 
den ideelle murstei-

nen, rund og lei som 
den ofte var. «Kupul-

stein» eller «rundkamp» 
var vanskelig å plassere i 

muren. Eller den var jordfast eller 
for stor til å hanskes med. Red-
skapen var primitiv. Brekkstang 
og rikking var måten. Talje og 
stubbryter kom først 100 år 
senere. Var steinen for lei måtte 
det graves rundt den og fyres opp 
slik at den sprengtes av varmen. 
Var det da «kløyv» i den så kunne 
det bli fin murstein, men var den 
«bustete» så var det bare skarpe 
fliser å få av den. Ellers var gamle 

røyser, bekkefar og urer kilde til 
høvelig murstein. Etter hvert ble 
det fortalt mange historier om 
hvor mye stein som skulle til for å 
bygge et fjøs. På Lo i Nord-Fron 
kjørte bonden der med flere 
oksespann i to vintre for å få nok 
stein. På Angard i Dovre brukte de 
tidvis syv hester i ni år for å få 
nok. På Smestad i Fåberg brukte 
de tre år og da Ola Landheim på 
Dovre i 1860 spurte naboen på 
Tofte om hvor mye stein han 
måtte ha fikk han til svar at han 
først fikk kjøre fram det han mente 
han trengte, så det samme en gang 
til, og dernest enda en halv gang. 
Så kunne han begynne å mure.

Mørkt og fuktig
Kyrne hadde egne båser med en 
kløyvd tømmerstokk i bakkant, en 
skantilstokk. Båsen var ofte fylt 
med jord. Krybber fantes ikke, så 
tørrforet ble lagt direkte i båsen 
mens sørpa (hestemøkk og anger 
fra treskinga) ble gitt i bøtter. 
Det mørke og fuktige og tidvis 
svært kalde husværet førte til at 
hudsykdommer var svært utbredt 
og hygienen for både folk og fe 
ble deretter. For fjøset var ikke 
bare husvære for dyra. På Fron 
var det også vanlig at også 
 tjenestefolkene bodde i fjøset. 
 
Dagens fjøs på Steig
Rundt 1850 satte sorenskriveren i 
Midt-Gudbrandsdalen, John Iver-
sen Randklev, i gang med å 
bygge nytt fjøs på Hundorp. Han 
engasjerte byggmester Nasen fra 
Kristiania til arbeidet. Fjøset på 
Hundorp representerte en helt ny 
bygningsform på Fron. Ikke bare 
tjente den flere funksjoner ved at 
den skulle huse flere dyreslag, 
men det var et murt fjøs med full 
møkkjeller og med låve i bindings-
verk på toppen. Også dimensjo-
nene var overmåte for tida, 44 
meter langt og 16,4 meter bredt. 

I sommer ble boken 
«Garden Steig gjennom 
1000 år» sluppet og her 

fortelles det mye om 
 landbrukshistorien på 
 gården. Vi bringer her 

 sammendrag av deler av 
historien.

Fjøset på Steing ble ombygd til 
løsdrift i 1987, og nå står ny 
modernisering for tur. 
Foto: Rasmus Lang-Ree
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Da Nasen var vel ferdig på 
 Hundorp, ble han engasjert av Ole 
og Mari Steig for å oppføre et til-
svarende fjøs hos dem. Soren-
skriver Randklev og Ole Steig var 
slektninger og hadde nær kontakt. 

Møkkjeller hvor det var dør 
både på langveggen og i 
gavlveggen
Det ble ryddet tomt til et stort nytt 
fjøs etter samme modell som på 
Hundorp. 34 meter langt og 16,4 
meter bredt, med møkkjeller hvor 
det var dør både på langveggen 
og i gavlveggen. Slik ble det praktisk 
å kunne kjøre inn med hesten gjen-
nom den ene døra og ut den andre. 

Fjøset fikk 96 båsplasser fordelt 
på åtte båsrekker med fôrbrett 
imellom og det var innlagt vann. 
Vannet ble ført inn gjennom rør og 
inn til en kum hvor det kunne få 
en lunk før det ble gitt til dyra. 
Foran hver båsrekke ble det 
 montert ei krybbe som vannet 
kunne slås i. Tidligere hadde det 
vært vanlig å gi vannet i bøtte til 
hvert dyr. Dermed ble en av de 
mest arbeidskrevende oppgavene 

i fjøset fjernet. Å skaffe vann til en 
stor besetning gjennom en kald 
vinter var et utakknemlig arbeid. 
Hver ku trengte 40-50 liter vann 
om dagen og det ble vanligvis 
hentet i nærmeste bekk, elv eller 
brønn. 

Med låve og kjøring over fjøset, 
og nedslippsluker for høyet, ble 
også arbeidet med fôring lettere. 
Samlet sett representere disse 
endringene en liten revolusjon i 
fjøsstellet og dannet grunnlag for 
å ta i bruk mer moderne tanker 
omkring husdyrproduksjon.

Også på Nørstevold i Gausdal, hvor 
Oles bror Johannes var gift, ble det 
bygd nytt fjøs etter samme prinsip-
per som fjøset på Steig på Hundorp. 
Det stod ferdig i 1864. Både på 
Hundorp og Nørstevold i Gausdal 
er disse fjøsene fremdeles i bruk.

Fjøset og låven på Steig. Tegnet av Geir Paulsrud

De gamle fjøsene i tømmer hadde kort levetid på grunn av 
den høye luftfuktigheten. Illustrasjon av forfatteren.

Dette bildet fra Nord-Fron illustrerer størrelsen på ei vanlig 
fullvoksen ku på begynnelsen av 1900 tallet.



Fjøset og låven på Steig. Tegnet av Geir Paulsrud

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

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

Vest
4360 Varhaug
Tlf. 51 43 39 60
vest@fjossystemer.no

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

Midt
7300 Orkanger
Tlf. 72 89 41 00
midt@fjossystemer.no

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

www.fjossystemer.no

Foto: Richardofoto

Med fokus på  
landbruk og gjenbruk

– Vi tok med planene våre om  
ammekufjøs til Fjøssystemer som  
skreddersydde og optimaliserte  
ombyggingen. Fjøssystemer har  
lang erfaring med ombygging  
og gode produkter. Vi er veldig  
godt fornøyd!

Erik Johansen Rudrud

I Fjøssystemer har vi alltid vært opptatt av bondens økonomi.  
Våre dyktige rådgivere på bygg og i-mek gjør individuelle tilpasninger med  

fokus på gjenbruk av eksisterende bygningsmasse, etter ditt ønske.  
Scan QR-kodene og se hvordan to av våre kunder har tenkt gjenbruk. 

Vi tar gjerne en befaring hos deg uten kostnad.  



Kva er vel finare enn blå himmel og fine NRF-kviger  
fra Øygarden samdrift på beite i Stardalen? Foto: Oddlin Fonn



Kva er vel finare enn blå himmel og fine NRF-kviger  
fra Øygarden samdrift på beite i Stardalen? Foto: Oddlin Fonn
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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

Odd Rise, som mange kjenner fra hans 
mange år i Geno, delte ut pins til deltakerne 
på Prøysenmarsjen. Og hva er vel mer 
naturlig enn å gjøre det med Buskap-caps 
på hodet? Det resulterte i et oppslag i 
Ringsaker Blad som vi har tillatt oss å 
sakse bildet fra.

Buskap-profilering under Prøysenmarsjen

Smått til nytte

NAVLEN INNGANGSPORT FOR BLODFORGIFTNING
I en oppgave ved Sveriges Lantbruksuniversitet ble 71 kalver som hadde hatt navleinfeksjoner obdusert. 63 prosent kom 
fra ammekubesetninger. 41 av kalvene var under ei uke gamle og 85 prosent av disse hadde tegn på blodforgiftning som 
følge av navleinfeksjonen. Selv blant de eldre kalvene hadde 43 prosent blodforgiftning, men for disse var det mer 
usikkert om årsaken var navleinfeksjonen. 51 prosent av de yngste kalvene hadde infeksjon med E. coli som ikke er 
følsom for penicillin som er vanlig brukt ved behandling av navleinfeksjoner. Analyser viste at kalving i enkeltboks var den 
faktoren som var viktigst for å forebygge navleinfeksjoner og dødelighet hos de eldre kalvene.

Nötkjö, 3/2021

FÆRRE YNGRE BØNDER
Gjennomsnittsalderen for en bonde i Norge har økt med 4 år de siste 20 årene (fra 48 til 52 år). De som driver bruk med 
mer enn 500 dekar er i snitt under 50 år, mens de som driver under to hundre dekar er 54 år i snitt. Selv om antall bønder 
på ti år har blitt redusert med mer enn 7 500 har antall bønder over 70 år økt med 1 900. Det betyr at andelen eldre 
bønder er tredoblet fra tre til nesten ni prosent på ti år. 

www.landkredittbank.no



Fra GS til fødsel – ta kontrollen!
Kurs for kvinner – Farris Bad – 15.-16. februar 2022

Bli med på spennende og praktisk nyttig fagprogram med 
engasjerte forelesere, masse god mat og spa! I tillegg blir det 
gode muligheter for å knytte nye kontakter, diskutere fag og 
hverdagsutfordringer med kollegaer. 

Påmeldingsfrist er 5. januar, vi gleder oss til å se deg!

www.geno.no/fagogspa
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Nina Ranøien
Mjølkeprodusent

nina.ranoien@gmail.com

Tekst og foto

NOEN NYE 
 UTFORDRINGER

FORSKJELLIG

DAGBOK FRA VANGEN GÅRD

En innholdsrikt og god sommer førte også med seg noen nye 
 utfordringer på tampen.

Årets bilde! En av mine små 
hjelpere, Adrian, avslutta 
kveldsstellet til 20 i stil. 
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Enda en sommer kom og 
gikk, den var travel, den var 
innholdsrik og den var god. 

De lange lyse kveldene, det er helt 
magisk. Ikke at det alltid føles 
spesielt magisk å jobbe til kvelden 
er over, men det å være i en sånn 
«tilstand», er helt spesielt. Her vi 
holder til, sørvest i Trøndelag, er 
ikke sommersesongen veldig 
lang. Det aller meste må skje i 
tidsrommet mai til september. Alt 
skal skje samtidig. Det er intenst 
og stressende, men også artig, 
fordi vi skaper resultater for oss 
sjøl. Og varmen og lyset gir energi, 
så arbeidslysten øker. Genialt.

Jeg har nok mange med meg, i at 
vi har hatt en fin sommer, vær-
messig. Som en møtedeltaker 
uttrykte det her om dagen, - «det 
var godvær igjen, også til annet 
enn bare jobb.» Herlig! Her fikk vi 
smetta inn ei uke med sørlands-
idyll, kjærkomment påfyll for oss 
alle. En blir innimellom veldig 
 sliten av kjøret.

Utfordring med noen 
jurbetennelser
Drifta i fjøset her har gått stort sett 
greit siden sist, men vi har hatt litt 
utfordring med noen jurbetennel-
ser. Lærdommen er å reagere tid-
lig nok, og å ta signal på alvor. 
Jeg har måttet sette bort et par 
spener, og må dermed trolig 
 rangere ut disse kyrne tidligere 
enn planlagt. I tillegg har vi fått et 
par uhyggelige overraskelser med 
kyr som har vært drektighets-
kontrollerte, og funnet drektige, 
som trolig har hatt tidlige aborter. 
Jeg har oversett brunstene som 
kom etter hvert, og tilskrevet 
 ridning noen tomme gammelkyr 

som drar med seg resten på 
brunst rundene sine. Lærdommen 
er at en alltid må ha blikket og 
hodet med seg, det riktige blikket. 
Sånt er ekstra kjedelig i år, med så 
høyt forholdstall.  

Få på plass en ny 
øvingsbinge
Beitesesongen er ei fin tid, for 
både folk og dyr. Ekstra fint er det 
når dyra holder seg på plass! Vi 
var utrolig heldige i sommer, kan 
telle på ei hånd de gangene noen 
har vært på vift. Og så er det 
 premien en sjøl får da, for tålmod 
og tid som er lagt ned, for å gjøre 
dyra tamme og tillitsfulle. Jeg 
kjenner på ei ærbødighet over den 
tilliten dyra viser oss, unge dyr 
som slippes på store områder, 
kommer løpende, glade og lykke-
lige over å se oss! Jeg må vel 
være så ærlig og si at det ikke 
 alltid var bare gøy, noe resten av 
familien nok vil bekrefte. Når 
 kalver og åringer skal ut på livets 
første tur i friluft, kan det gå en 
kule varmt…. Det er en prøvelse 
på både parforhold og familierela-
sjoner. Og også i år ble vi minnet 
på at vi burde ha forberedt oss 
enda bedre. Til neste år, da skal 
en mindre og enda bedre øvings-
binge på plass, nært fjøset. Da 
skal de først få gå noen timer 
oppe ved fjøset, før vi ved hjelp av 
grinder leder dem ned til et plan-
kegjerde med sterk strøm på inn-
sida, før de slippes ut i beitet i fri 
utfoldelse. Det må vel sikre har-
monien i heimen?   

Feriert i ei anna bygd
En gjeng med drektige kviger har 
vært banebrytende i beitesam-
menheng her på gården, da de har 

feriert i ei anna bygd, på leid jord. 
Beitet kunne tålt ganske mange 
flere dyr, men vi sendte 10 kviger, 
og to sinkyr, som skulle represen-
tere visdom og ro, og være gode 
modeller.  For en sommer de fikk! I 
nydelige omgivelser, med mat i 
massevis, og noe skog å gjemme 
seg i. De hadde et arbeidsuhell, da 
det kom flere beitedyr på andre 
sida av veien. Da ble frøknene våre 
så forskrekka, eller så lykkelige, at 
de løp rett ut av gjerdet for å ta 
imot dem. Hell i uhell da, at de var 
ivrige på å bli med «naboene» til-
bake når de fikk teften av kraftfôr. 
Så alt var såre vel når jeg kom, og 
gjerdet nesten ferdig reparert. Det 
er supert å få god hjelp! Resten av 
sommeren holdt de seg på plass, 
krydra oppholdet med en tvilling-
fødsel, hjemme-alene-fest i sko-
gen, og gode brødvarer fra bensin-
stasjon-jobben til vertinna. Vi fort-
setter til våren, med enda flere dyr 
på området. Det gikk over all for-
ventning, nok en gang fikk vi 
bekrefta hvor viktig god jording, og 
dermed strøm, er.

      Jeg er så stolt! Stolt av kua mi, av 
gården vår og av bygda vår!

Nabosamarbeid er en berikelse, på flere måter. Rune har 
med seg ekspertene Edvard og Johan.
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FORSKJELLIG

Gode avlinger
Avlingsmessig ble det en bra 
sesong, det er ei god følelse, når 
en etter mange år med sviktende 
avlinger, endelig føler det blir nok. 
Det gjør godt for den som strever 
for å få god nok vekst og gjøre ting 
til riktig tid. Ekstra artig er det at 
den første delen av dyrkinga vår er 
sådd, og har blitt grønt. Nytt av 
året var ei slåmaskin, så eldste 
sønnen har håndtert slåttejobben 
med to maskiner på traktoren, som 
en del av nabosamarbeidet vi har i 
slåtten. Det er både praktisk og 
inspirerende å samarbeide!

Et annet høydepunkt i sommer, 
kom i form av nytt tak på ungdyr-
fjøset. Det er så trivelig nå, når vi 
vet at alle taka er tette, og vi har 
samme fargen over alt. Et tiltak 
som slår dårlig ut på bunnlinja, 
men som gir igjen i form av trivsel,  
og å vite at nå har vi tak, lenge! 

Noen nye utfordringer
På tampen av sommeren har vi fått 
prøvd oss på nye utfordringer. Flyt-
ting av små kviger mellom  binger, 
resulterte i et brudd i håndleddet. 

Så unødvendig! Jeg skulle jo 
bare… Jeg og vi ble minna på hvor 
utrolig heldig vi er med avløs erlaget 
vårt, LIST. Velfungerende avløser-
ordning er gull verdt! Nå er hånd-
leddet bra igjen, og dyra har fått 
godt stell hele veien. Jeg har jo 
vært her og administrert sjøl, bok-
stavelig talt senket skuldrene og 
fått en pause fra skulder og nakke-
plager i tillegg. Det må være bonus. 
Midt oppi dette har mannen vært 
på utenlandsreise, han har deltatt i 
et hjelpeoppdrag på Haiti. For før-
ste gang skulle han være borte i 
over en måned, en øvelse for oss 
alle. Vi måtte snu litt om på ting, 
prioritere å få inn dyr og utstyr litt 
tidligere enn vi ellers ville ha gjort. 
Nå er han tilbake, og dette har vært 
en fin lærdom for oss alle. Jeg har 
måttet ta mer ansvar, og ungene 
har vært flinke til å bidra. Jeg har 
blitt påmint hvor godt det er at vi er 
to om dette til vanlig, og hvor 
mange små vendinger som blir 
gjort, uten at en tenker over det… 
For ikke å glemme alle de små 
hverdagslige samtalene om prak-
tiske gjøremål, hvordan vi skal løse 
små og store utfordringer, og det å 
dele små gleder og sorger. Nå er 
han tilbake, trygt på plass hos oss 
og i full gang her. Han har fått opp-
leve en helt annen «verden», og 
dette har vært en fin lærdom for 
oss alle.

Stolt av kua, gården og bygda
I Hoston har vi fått mange milde 
og fine dager på tampen av okto-
ber, det er så godt, vinteren krym-
per litt for hver dag. Nå er vi godt i 
gang med inseminasjon av kviger, 
et av områdene jeg skal ha fullt 
trykk på i vinter. Gjengen har fått 
på aktivitetsmåler, og vi har fått 
fikset låsemekanismen på fang-
frontene. I forlengelsen av flere år 
med økt dyretall for å fylle kvote, 
er begge fjøsa fulle. Noen må ut, 
litt trått når det er overflod av dyr i 
markedet. Jeg er skikkelig dårlig 
på det… 

Mange oppgaver venter med kua 
inne, klauvskjærer kommer i løpet 
av uka, jur og haler skal klippes den 
dagen. Ellers så må hele skokken få 
en klipp, er litt på etterskudd der. Vi 
har slakta noen kyr, og merker at 
det blir mer ro i flokken, når det ikke 
er så fullt. Ro og harmoni i fjøset, 
da har de det godt!

Med ny regjering og håp om et 
løft, tar vi fatt på seinhøsten, og 
koser oss i den vakre bygda vår. 
Til helga skal det nye grendahuset 
vårt innvies, endelig kan vi holde 
åpningsfest. Det er stor stas, og 
vitner om trua på ei framtid her i 
Hoston. Jeg er så stolt! Stolt av 
kua mi, av gården vår og av 
bygda vår! 

Thomas, den ene av to tvilling-oksekalver som plutselig 
var kommet til verden. Begge friske og raske!

Ferien er ubønnhørlig over, og det ser ut til å være helt i orden for damene.



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

«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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HØSTMØTER 2021
Oktober betyr høstmøter i Geno, og gleden var stor over at vi i år 
kunne gjennomføre møtene fysisk, siden de i fjor ble digitale. Det har 
vært godt oppmøte og stort engasjement på alle møter, rundt 
 omkring i hele landet.

Agnete Børresen
Organisasjonskonsulent
agnete.borresen@geno.no

ORGANISASJON

Høsten er en travel tid for 
medlemmene våre, spesi-
elt også på møtefronten. I 

år har det nok vært litt ekstra stort 
trykk siden vi endelig kunne tref-
fes fysisk igjen etter 18 måneder i 
«dvale» på grunn av pandemien. 
På to intensive uker ble det 
 gjennomført sju møter med 
nesten 200 tillitsvalgte til stede. 
Det var stort engasjement i salen 
og gode samtaler i pausene. 

Kombinasjonskua NRF står 
fortsatt sterkt
Avlsstrategi var en viktig del av 
årets høstmøter, og det ble foku-
sert på at NRF er en «tikjemper» i 
sin konkurranse med andre raser. 
Medlemmene var enige om at 
kombinasjonskua NRF, som 
 produserer både melk og kjøtt, 
fortsatt er det riktige fokuset fram-
over. Prosjektene på metanutslipp 

og fôreffektivitet fikk gode tilbake-
meldinger på at dette er riktig 
 satsing for framtida. Både for å få 
ei mer miljøvennlig ku som slipper 
ut mindre metan, men også ei mer 
fôreffektiv ku som utnytter fôret 
enda bedre til å produsere melk 
og kjøtt. Jur har fortsatt stort 
fokus hos medlemmene, og dette 
vil fortsette å være et viktig i avlen 
framover. Det er derfor bra at de 
nye eksteriørmodeller for jur tar 
med mer informasjon rundt 
 dyrenes prestasjoner ved å 
 inkludere flere laktasjoner (1.-5. 
laktasjon). Dette fikk god støtte i 
møtene. Holdbarhet er et tema 
som går igjen, og flere opplever at 
de utrangerer dyr tidligere enn de 
ønsker på grunn av sviktende 
 jurkvalitet. Dette er fortsatt et 
tema som har høyt fokus i avls-
avdelingen. 

Geno er på rett vei
«Produksjon 4.0» ble også et stort 
tema i møtene, hvor bakgrunnen 
for at vi må gjøre endringer i 
 produksjonen vår ble presentert. 
Etter flere omgjøringer og ut -
bygginger de siste årene, i eksis-
terende lokaler, ser vi at mye kan 
effektiviseres i produksjonen. Det 
at oksene står i fellesbinger er 
også et viktig moment som må 
endres, da enkeltbinger vil være 
det mest gunstige. Dagens kvige-
fjøs for embryoproduksjon er 
 heller ikke helt optimalt, og må 
endres. Det var stor tilslutning til 
arbeidet Geno gjør innenfor Pro-
duksjon 4.0 og at vi må ta oss tid 
til å gjøre grundige analyser og 
ikke minst se hvordan andre 
seminselskap gjør det før det tas 
endelige valg. Alle er enige om at 
dyrevelferden har den største 
 prioritet. Det kan også gjøres for-

Simon Reisvaag presenterer Produksjon 4.0 på Hunderfossen Hotell. Foto: Oda Christensen
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bedringer i arbeidsprosesser og 
innen automasjon. Noe er allerede 
igangsatt, mens andre prosjekter 
krever mer planlegging framover. 

Konkurransedyktige på pris
Våre tillitsvalgte er også opptatt 
av at vi må være konkurransedyk-
tig på pris, da bondens lønnsom-
het er presset. Vår evne til å lyk-
kes med internasjonal vekst frem-
heves som viktig for at vi skal 
kunne dekke våre kostnader 
innenfor avl, produksjon og drift 
også fremover. De tillitsvalgte 
støtter arbeidet vi gjør innenfor 
nye strategier internasjonalt, og 
ser fram til å høre mer om dette 
når vi har kommet lenger i arbeidet.

Geno takker for gode innspill
Styret og administrasjonen takker 
for alle gode innspill i alle møter, 

og tar dette med seg i videre 
arbeid framover. Det er medlem-
mene som bruker genetikken i det 
daglige som må være vår viktigste 
diskusjonspartner i arbeidet vi 
gjør, og må ha et viktig fokus 
framover. Avlsstrategi vil også 

være tema for markedsukene som 
gjennomføres i områdene Nord og 
Midt i høst, hvor vi ønsker oss 
enda flere innspill fra produsen-
tene på avlsmålet framover. 

Engasjerte deltakere på Mære. Foto: Turi Nordengen

Smått til nytte

PENGER I HOLDBARHET
I de beste 10 prosentene av besetningene i Danmark overlever 35 prosent av kyrne fram til sjette laktasjon. I gjennom-
snittsbesetningen er det bare 12 prosent av kyrne som overlever så lenge. Seges har funnet ut at det er 5 øre (DKK) pr. 
kg melk å tjene på lavere produksjonskostnad for gjennomsnittsbesetningen som kommer seg opp på nivå med de 10 
prosent beste konvensjonelle og 27 øre for å komme på nivå med de 10 prosent beste økologiske besetningene. For å 
oppnå lengre holdbarhet skal oppmerksomheten rettes mot kvaliteten på kvigene (avlsverdi, tilvekst og fruktbarhet), 
utrangeringsårsaker og utrangeringstidspunkt (utrangering tidlig i laktasjon–0–60 dager- er kostbart).

Kvægnyt 9/2021

Vi vill bygga Biogasanläggning hos er! 

www.norup.se 
070 5669 008

Lokalproducerad el och värme
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Rasmus Lang-Ree
rlr@geno.no
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Først etter årsskiftet går startskuddet for veterinærbesøkene i 
Dyrevelferdsprogrammet (DVP). Buskap fikk være med på et pilot-
besøk i Gausdal for å teste ut opplegget.

DVP-BESØK 
DIALOG MELLOM 
 BONDE OG VETERINÆR

REPORTASJE

Veterinær Line Bredli-Krae-
mer er litt spent da vi nær-
mer oss gården til Anders 

Sønstevold. Han har sagt seg vil-
lig til å bli med å teste ut veteri-
nærbesøket i Dyrevelferdspro-

grammet (DVP). Line er entusias-
tisk og er sikker på at det vil gi 
viktig dokumentasjon til forbru-
kerne om at det er god dyrevel-
ferd i fjøsene våre. Hun legger 
ikke skjul på at det er en del skep-

sis både blant veterinærkolleger 
og bønder. Positive erfaringer fra 
DVP-programmet på gris er for 
Line god ballast å ta med seg 
over til storfe. 

Brenner for dyrevelferd
Anders Sønstevold tok over går-
den Sønstevold like nord for 
Segalstad bru i Gausdal for snart 
fem år siden og tok i bruk nytt mel-
kekufjøs med 56 liggebåser bygd i 
forlengelsen av det gamle løs-
driftsfjøset for to år siden. Han har 
i år en melkekvote på 377 000 liter. 
Avdråtten er nå på vel 8 000 kg, 
men målet er å komme opp i 10 
000. Det har vært tekniske proble-
mer med utfôringen av kraftfôr 
som har resultert i at kyrne har fått 
mindre enn fôrplanen la opp til. 
Anders sier han brenner for dyre-
velferd og tar derfor imot DVP-be-
søket med åpent sinn, selv om han 

Sønstevold i Gausdal kommune i Innlandet
• Anders Sønstevold
• Tvillinger på 7 år
• Kvote i år på 377 000 liter
• Avdrått på vel 8 000 kg
• De fleste oksekalvene selges til fast mottaker

Aktuell for å være med å teste ut veterinærbesøket i dyrevelferdsprogrammet (DVP)

Velfungerende kuavdeling. Kyrne skal enten ligge, drikke vann, eller melke. Her ser vi ikke kyr som 
"står og henger".
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har noen spørsmål. Line kjenner 
han godt fra før da hun som delta-
ker i praksisgruppa i Gausdal har 
vært innom fjøset mange ganger.

Næringa selv som står bak 
DVP
Line bruker litt tid i fjøsdøra på å 
forklare at dyrevelferdsprogrammet 
er noe som ei samlet næring har 
tatt initiativ til. Målet er å heve dyre-
velferdsnivået for alle storfe, og 
Line mener det er en bedre strategi 
enn å løfte bare noen grupper gjen-
nom merkeordninger. Hun under-
streker at dette besøket er en prak-
tisk utprøving og at det fortsatt kan 
blir gjort justeringer før startskuddet 
for ordningen går etter nyttår. Alle 
storfebesetninger med mer enn 10 
dyr skal ha et slikt besøk innen det 
har gått 16 måneder. 

Bygger på dyrevelferds-
indikatoren 
Enkelt forklart ligger Tines dyre-
velferdsindikator i bunnen for 
DVP-veterinærbesøket i melkebe-

setninger. Det vil si at det skal gås 
grundig inn på delindikatorer som 
er i det røde området, mens det 
på grønne områder kan gjøres en 
mer rutinemessig gjennomgang. 
Under besøket er det til sammen 
16 indikatorer med betydning for 
dyrevelferden som skal vurderes 
for alle dyregrupper (se tabell på 

side 84). Vurderingen er 1) Tilfred-
stillende, 2) Bør forbedres eller 3) 
Må forbedres. Sistnevnte er alvor-
lige avvik der det må iverksettes 
tiltak innen en gitt frist. Det er kun 
her at manglende iverk setting av 
tiltak innen frist kan gi DVP-trekk 
og siste instans KSL-trekk (se 
figur).

Et DVP-veterinærbesøk skal være en dialog mellom veterinær og bonde der målet er best mulig dyrevelferd. Veterinær Line Bredli-Kraemer og 
bonde Anders Sønstevold.

Systemet for vurderinger i DVP-besøket. Alle indikatorer scores fra 1-3, 
hvor 1 er «tilfredstillende», 2 er «bør forbedres», og 3 er «må utbedres». 
Score 3 gir avvik som må lukkes innen en gitt frist.
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Kun ett rødt område
Line har sett gjennom dyrevelferds-
indikatoren på forhånd, men tar 
en kjapp gjennomgang med 
Anders på fjøskontoret. Indikato-
ren viser 133, og det eneste som 
lyser rødt er for manglende års-
oppgjør. Dette forklarer Anders 
skyldes noen problemer med 
dataoverføringen som han skal få 
ordnet opp med Tine. Han har 
også fått anmerkning for lav 

 slaktevekt på okser som har blitt 
levert, og dette forklares med at 
han har solgt de beste til en fast 
mottaker som har opplegg for å 
ha oksene ute på beite, og derfor 
har blitt sittende igjen med de 
dårligste selv. 

1,5 til 2 timer
Et DVP-veterinærbesøk er stipu-
lert til 1,5 til 2 timer litt avhengig 
av hvor stor besetningen er og om 
dyra er fordelt på flere fjøs. Hos 
Anders er melkekua og sinkyrne i 
det nybygde fjøset, mens kalver 
og ungdyr holder til i det gamle 
båsfjøset. 

Line begynner med et overblikk 
over fjøset og ser om det er grup-

per av kyr som står og henger 
uten å ha noe å gjøre. Her ser det 
bra ut med kyr som enten ligger, 
eter, drikker, melkes eller er på vei 
fra eller til liggebåsen. 

Velferdsavdeling 
Bak melkeroboten har Anders en 
velferdsavdeling med sju liggebå-
ser. Han forklarer at denne mest 
brukes til dyr som må følges opp 
enten det er på grunn av proble-
mer med klauver eller jur eller 
fordi de nærmer seg kalving. 
Avdelingen må også brukes som 
kalvingsbinge fordi bingene i 

FORSKJELLEN PÅ TINES DYREVEL
FERDS INDI KATOR OG DYREVELFERDS
PROGRAMMET

Tines dyrevelferdsindikator er basert på automatiske og løpende 
data i Kukontrollen og gir ikke grunnlag for økonomiske sanksjoner. 
DVP-besøket er et fjøsbesøk som gir et øyeblikksbilde av dyrevel-
ferden. Målet er at veterinæren skal forberede seg til besøket ved 
hjelp av dyrevelferdsindikator og nøkkeltall for å kunne utføre et så 
målrettet besøk som mulig.

Tabell. 16 indikatorer som vurderes for hver 
dyregruppe

Område Indikator

Atferd og oppstalling Fryktsomhet

Liggeplass

Reisebevegelse

Reinhet

Fôring og helse Hold

Vanntilgang

Halthet og klauvpleie

Sår og skader

Klinisk sjukdom (kalv)

Rutiner og andre forhold Rutiner for beiting/lufting

Rutiner for bruk av kutrener

Rutiner ved kalving, 
sjukdom og skader

Ekstra tiltak for å bedre 
dyrevelferden

Andre forhold ved 
dyrevelferden

Smittevern Persontrafikk

Inn- og utlasting av dyr

En liten detalj: Knaggerekke både i ren 
og uren sone. Det eneste veterinær 
Line Bredli-Kraemer savner er et 
tydeligere skille mellom ren og uren 
avdeling. Ei lys rist i treverk hadde 
gjort susen.

Drikkenipler i alle kalvebingene og rikelig med strø.
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gamlefjøset ikke fungerer som 
planlagt til dette formålet.
- Bingene er altfor smale slik at de 
ikke blir plass til å hjelpe kua. 
Kyrne ligger seg ofte også på 
tvers med rumpa mot veggen, slik 
at det ikke blir plass for kalven å 
komme ut, forklarer Anders.

Selv om velferdsavdelingen kan 
deles opp med grinder og tilfreds-
stiller forskriftskravet, er ikke 
Anders fornøyd. Planen er rive et 
mellombygg mellom gammelt og 
nytt fjøs og sette opp nytt bygg 
med kalveavdeling og to kalvings-
binger. Byggepriser som har 
galoppert opp 800 000 kroner har 
parkert de planene inntil videre. 

Pluss for hold
Anders har holdkamera som 
 brukes aktivt for å styre holdet og 
snittet ligger på 3,5 holdpoeng. 
Line kommenterer at holdet i 
besetningen generelt er bra. Hun 
ser noen avvikere, men at det er 
så få at det ikke er noe problem 
og ingen kyr er under 2,5. Reins-
ligheten passerer også nåløyet, 
selv om det er noe møkk rundt 
hasene og ned. Reinholdet i ligge-
båsene er bra, og det er godt med 

strø, men siden kyrne er ute på 
beite er det vanskelig å unngå noe 
møkk på beina. 

Line tester hvordan kyrne reiser 
seg, og det skjer raskt for alle. 
Anders kommenterer at bås-
mattene han valgte var blant de 
dyreste på markedet. 

Vann er viktig for god dyrevelferd. 
Anders har både store vannkar og 
mindre drikkekar, og Line kan 
konstatere at det er rikelig med 
«cm-drikkekar» pr. ku og at 
Anders har gode rutiner for sjekk 
og renhold av karene. 

Gode rutiner for klauv-
skjæring
Line finner lite å utsette på klauv-
tilstanden i fjøset. Ei av de tre 
kyrne som er i velferdsavdelingen 
på grunn av klauvproblemer har 
tendens til korketrekkerklauv. 
Anders har klauvskjærer på besøk 
to ganger i året og han er ventet 
på nytt besøk med det aller første. 
Hydraulisk klauvboks er det også 
på fjøset, slik at Anders selv kan 
få sjekket opp enkeltdyr. Line 
kommenterer at både hun og en 
kollega har vært på kurs og nå 

kan ta seg av litt terapeutisk 
klauvskjæring på enkeltdyr. 

Det er sår på hasene på noen av 
kyrne, men bare ei ku med et sår 

Kvigene har god plass og tilgang til liggebåser i det gamle løsdriftsfjøset. 
Fanghekk langs hele fôrbrettet er et bra tiltak for både dyr, bonde og veterinær.

Selv om det er tillatt å oppstalle kalver under åtte uker en 
og en, argumenterer Line for å ha to eller tre sammen. 
Anders vil lage bokser med plass til dette i den nye 
kalveavdelingen som er planlagt.

Line Bredli-Kraemer legger inn sine vurderinger i en app 
på telefonen og rapporten overføres til Dyrehelseportalen.
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som Line mener bør behandles. 
Hun forteller at hasesår er en 
gjenganger i mange fjøs. 

Utlastingsplatting
Anders glemte ikke utlasting av 
dyr da han planla fjøs. Det er 
støpt platting utenfor døra der 
dyra tas ut. Plattingen stenges 
enkelt av med grinder. Rutinen er 
at Anders tar dyra inn i velferds-
avdelingen dagen før henting for 
kontroll av øremerker. På morge-
nen ledes de ut på utlastings-
plattingen der dyrebilsjåføren kan 
drive de om bord uten å bevege 
seg inn i fjøset. Dyra har også 
enkel adgang til beite og beite-
perioden er på hele 14 uker. Alle 
dyr er på beite, unntatt okser over 
seks måneder. 

Kalv og kviger
Kalven tas fra kua 2–6 timer etter 
kalving. Line og Anders diskuterer 
litt om samvær ku-kalv, og er 
enige om at kalver som går fritt i 
løsdrifta ikke er noen god løsning. 
Råmelksrutinene er gode, og Line 
anbefaler at all råmelk som skal 
fryses kvalitetstestes med 
refrakto meter. Anders har ikke 
kjøpt selv ennå, men låner av en 
nabo. Kalvene får oppvarmet 
 surmelk (syrnet med kulturmelk). 
Snitt- mengden ligger på 12 liter, 
men varierer litt etter størrelse. 
Line legger inn et varmt ord for at 
kalvene oppstalles to og to, og 

Anders svarer at planen er bokser 
med plass til to eller tre kalver i 
det planlagte nybygget. Line 
 kommentarer at det er litt mer 
møkkete i bingen for de største 
kalvene.

Kvigene bruker det gamle løs-
driftsfjøset der det er rikelig med 
liggebåser og fanghekk langs hele 
fôrbrettet.
- Bra for dyra og god dyrlege-
velferd, kommentarer Line.

Anders selger de fleste oksene, 
og planen er å kutte hanndyra helt 
med fullovergang til bruk av 
kjønnsseparert sæd. Han synes 
ikke livet for okser på fullspalte-
binger er noe stas og siden han 
heller ikke har mulighet til å ha de 
større oksene på beite blir de 
solgt. 

Prioriterte velferd
Anders er opptatt av at dyra skal 
ha det bra og forteller at han 
kunne fått klemt inn 14 liggebåser 
ekstra i nyfjøset hvis han hadde 
lagt seg på minimumsmålene. 
Han prioriterte romsligere tverr-
ganger og dypere liggebåser, og 
angrer ikke på det. 

Mange plusser
Da Line oppsummerer besøket er 
det mange plusser og få minuser. 
Minusene er heller ikke så store at 
det fører til krav om konkrete til-

Kyrne er rolige og tillitsfulle og viser ingen tegn til frykt for 
fremmede mennesker. Kubørste er ikke et krav, men et 
velferdstiltak som gir pluss i boka.

Det er viktig at alle dyra har mulighet til å ligge samtidig på 
et underlag som, som et minimum tilfredsstiller 
forskriftskrav. Anders valgte båsmatter fra øverste hylle.

Tilstrekkelig tilgang til drikkevann av god kvalitet er en 
forutsetning for god helse, god dyrevelferd og høy ytelse. 
Line sjekker at det er tilstrekkelig kapasitet på drikkekar. 
Rutiner for renhold er dessuten viktig.

Noen plusser og noe som kan bli bedre
Mer enn kravene Kan forbedres

Areal pr. ku Velferdsavdeling må brukes 
som kalvingsbinge

Båsstørrelse Litt forekomst av hasesår

Vannforsyning De eldste kalvene litt ureine

Beiteperiode

Kubørste

Holdkamera for holdstyring

Klipping jur, hale?
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tak. Kalvingsbinger er et for-
bedringsområde, men dagens 
løsning er innenfor regelverket og 
Anders har planene klare for 
nybygg. Siden klauvskjærer 
 k ommer om kort tid blir det heller 
ikke ført opp tiltak for den ene kua 
med tendens til korketrekkerklauv. 
Lines konklusjon er at dyrevel-
ferden er bra hos Anders og på en 
del områder bedre enn regel-
verket krever. Line lurer på om 
Anders har noen synspunkter helt 
på tampen. Han svarer at han er 
skeptisk til at bøndene blir 
 kontrollert av stadig flere instanser 
og lurer på om DVP-besøket vil ta 
over for noen annen instans. 
Dessuten mener han at DVP på 
en eller annen måte burde kobles 
til økonomi. Selv om gode dyre-
velferd er positivt for økonomien, 
mener Anders økonomien nå er så 
dårlig hos mange at det er van-

skelig å imøtekomme nye krav 
som blir stilt. For noen kan bare 
tanken på enda mer kontroll føre 
til psykisk stress. 

- Og har ikke bonden det bra har 
heller ikke dyra det bra, slår 
Anders fast.

Reisebevegelsen sier mye om hvordan liggebåsen fungere for kua. Line jagde opp 
noen dyr og alle reiste seg raskt og på naturlig måte. Liggebåsene er også romslige. 
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Rådet fra Kristian Heggelund i Tyr er å bruke okser som er anbefalt til 
mjølkebruket.

Veronica Fjeld 
Sørensen

 Markedssjef i Tyr
veronica.fjeld.sorensen 

@tyr.no

KJØTT

Å bruke kjøttfesæd på 
mjølke bruket kan være et 
viktig ledd i bondens jakt 

på bedre marginer, og det kan 
utgjøre flere tusenlapper i økte 
inntekter pr. dyr. Men hvilken rase 
bør man egentlig velge, og hvil-
ken strategi bør man ta utgangs-
punkt i? Vi har tatt en samtale 
med fagansvarlig for avl i Tyr, 
Kristian Heggelund, om hans 

synspunkter på ulike tema der vi 
ofte får en del spørsmål.

Lang erfaring
Kristian Heggelund har lang 
 erfaring, og anselig kompetanse på 
avl, med et særlig fokus på praktisk 
bruk. Han begynte som fagansvar-
lig på avl i Tyr i 2015, etter å ha job-
bet 14 år i Geno og 12 år i Nortura. 
I Geno jobbet Heggelund primært 

med kjøtt fetesten, og i Nortura job-
bet han som rådgiver på drift av 
ammeku- og mjølkebruk.

Det har vært en stor økning i 
bruken av kjøttfe i bruksdyr-
krysning på mjølkebruket. Når 
vil det være aktuelt å vurdere 
kjøttfe på NRF?
Det vil i hovedsak være to grunner 
til å krysse inn kjøttfe i mjølkeku-

PRAKTISK BRUK  
AV  KJØTTFEOKSER  
PÅ  MJØLKEBRUKET

Kristian Heggelunds råd er å bruke de anbefalte oksene til mjølkebruket som blir presentert i Geno oksekatalog. Disse ligger 
minimum i den beste halvdelen hva gjelder kalving, og kan vise til gode resultater på slaktetilvekst og slakteklasse i krysning 
med mjølkeku. Foto: Solvei Cottis
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besetningen, svarer Kristian. Det 
ene er for å maksimere utbyttet av 
de dyrene som uansett er ment å 
brukes i kjøttproduksjon, altså de 
man uansett har tenkt å sende til 
slakt eller selge som livdyr til 
andre framfôringsbesetninger. Det 
andre er som et ledd i å ta fram 
nye ammekyr til kombinert drift.
 
Valg av rase
Tyr har det overordnede avls-
ansvaret for fem kjøttferaser, og er 
interesseorganisasjon for ytter-
ligere fem raser. Hva bør man 
tenke på når man skal velge rase 
til mjølkebruket?

Dersom dyret fremfor meg er ei 
kvige, ville jeg aldri valgt noen 
annen rase enn Hereford eller 
Angus. Begge disse rasene gir 
omtrent samme drektighets-
lengde, og graden av kalvings-
vansker på begge disse to rasene 
er tilnærmet lik som på NRF. I til-
legg viser all statistikk at disse 
rasene gir svært lite kalvings-
vansker i krysning med NRF. 

Dersom jeg står med ei ku fremfor 
meg, ville jeg valgt rase etter egen 
fôringsstrategi på okser. Det vil si 
at dersom man driver veldig 
ekstensivt så vil det være fornuftig 
å bruke en Angus okse også på 
ku, men det vil kunne gi et bedre 
utbytte å bruke mere intensive 
raser. Har du normal fôring der 
oppfôringsdelen er relativt grovfôr-
basert. Altså der fôrseddelen inne-
holder en god del grovfor, ville jeg 
vurdert raser som Charolais og 
Simmental som utnytter grovfôret 
godt. Av disse er Charolais den 
som gir det beste slakteoppgjøret. 
Dette underbygges av flere år med 
innhentet slaktedata fra både Stor-
fekjøttkontrollen og Ku-kontrollen.

Er fôringen intensiv ville jeg anbe-
falt Limousin og Blonde. Dette er 

raser som har veldig god slakte-
tilvekst og slakteutbytte, også i 
kombinasjon med NRF. Men for å 
få utnyttet dette optimalt bør man 
fôre veldig intensivt, da disse 
rasene ikke er å anse som store 
grovfôropptakere. 

Et annet element når man skal 
vurdere rase er å krysse med 
Angus for å benytte seg av 
Angus-avtalen til Prima Jæren og 
Nortura. Denne avtalen gir en 
høyere slaktepris på alle slakt 
som er minimum 50 prosent 
Angus. Enn så lenge har Prima 
Jæren en langt høyere etter-
spørsel etter anguskjøtt enn det 
de så langt klarer å levere. 
 Nortura opplyser at det samlet 
sett er levert rundt 4500 slakt i 
året, men etterspørselen er nær 
det dobbelte.

Kalvingsvansker
Mange er bekymret for dette med 
kalvingsvansker, særlig når det 
gjelder bruk av de tunge rasene. 
Hva er det viktig å tenke på her?

Når det gjelder kalvingsvansker 
er faktisk ikke de tunge rasene 
så veldig langt bak de lette 
rasene. Det er viktigere å gjøre 

KJØNNSSEPARERT SÆD
Tyr tilbyr både kjønnsseparerte hann- og hunnceller av utvalgte 
okser. Dette er okser som blant annet ligger helt i toppsjiktet på 
grovfôropptak og fôrutnyttelse. 

Oksene velges ut etter fire hovedkriterier:

Kalvingsvansker: Oksen, basert på sine foreldre, skal ligge rundt 
snittet på kalvingsvansker direkte. Dette er et minimumskrav.

Fôreffektivitet: På Staur testes det for både grovfôropptak og 
fôrutnyttelse. Her måles hvor mye fôr som går med til å fremstille  
1 kg kjøtt. Oksene som velges ut er helt i toppsjiktet på disse 
egenskapene.

Tilvekst: Oksen skal være i den beste tredjedelen i sine 
prestasjoner på Staur innenfor rasen den representerer.

Bein: Det skal ikke være noe å utsette på verken bein eller klauver. 

FAKTA
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seg gode vurderinger på individ-
nivå når du skal velge okse 
fremfor å bare tenke på rase. 
Det er heller ikke slik at du må 
velge en lettkalver bare fordi du 
skal bruke den på NRF. 

I tillegg til årets ungokser, blir det 
hvert år tatt ut anbefalte okser til 
mjølkebruket, som presenteres i 
Geno oksekatalog. Dette er okser 
som er håndplukket for å ligge i 
minimum den beste halvdelen 
hva gjelder kalving, og som kan 
vise til gode resultater på slakte-
tilvekst og slakteklasse i krysning 
med mjølkeku. Disse er valgt ut 
basert på resultater som er regis-
trert i Kukontrollen og represen-
terer de beste av de beste til 
dette formålet.

Betyr det at du egentlig ikke 
anbefaler bruk av ungokser på 
mjølkebruket?
Nei, man kan fint gjøre det, men 
hvis man er ute etter å optimali-
sere dekningsbidraget på hvert 
enkelt dyr så er det helt klart best 
å benytte seg av anbefalte okser 
med sikre verdier. Disse har vi 
god dokumentasjon på, særlig på 
 produksjon og kalvingsvansker.

Når målet er nye mordyr
Hvilken tilnærming bør man ha 
dersom man ønsker å 
 produsere nye mordyr?
Når man krysser inn kjøttfe på NRF 
for å produsere nye mordyr trenger 
man ikke å tenke på mjølke-
mengden på mor. Så her ville jeg 
lagt hovedvekt på en okse som 
minimum er på middel for kalving 
direkte og på produksjon. Men det 
viktigste å tenke på er døtrenes kal-
vingsevne. Dette er en egen egen-
skap vi gransker for på kjøttfe, og 
som inngår i mor egenskaper. Avler 
man ensidig på lettkalvere, kan det 
fort bli en utfordring når det kom-
mer til døtrenes kalvingsevne, i og 
med at en lettkalver i prinsipp er et 
mindre dyr. Derfor bør man ikke 
bare velge typiske lettkalvere som 
far til nye mordyr.

Har man tatt hensyn til dette 
når man velger ut anbefalte 
okser til mjølkebruket? 
Så godt det lar seg gjøre har man 
tatt hensyn til dette, men vi produ-
serer også kjønnsseparert hunn-
dyrsæd spesifikt til dette formålet. 
Akkurat nå har vi en veldig godt 
egnet Angus og en Charolais som 
skal til tapping for hunndyrsæd. 

Kuer som det bør brukes 
kjøttfesæd på
Hvilke kuer skal man bruke 
kjøttfe på?
I denne evige jakten på hundre-
lappene, opplever vi at mange har 
gode resultater ved å bruke REDX 
på de beste melkekyrne som man 
ønsker til rekruttering, og kjønns-
separert kjøttfesæd på resten av 
besetningen. Da vil man også 
utnytte de ekstra tilleggene man 
får når man slakter et avkom med 
kjøttfeokse som far.
 
Så når økonomien er viktig, er 
det altså mye å hente på å 
krysse med kjøttfe?
– Ja, helt klart. 

Hvor kan man henvende seg 
dersom man fortsatt er usikker?
Det er i dag en felles samarbeids-
avtale mellom Tine, Geno og Tyr på 
avlsrådgivning. Alle avlsråd giverene 
til Tine kan litt om kjøttfe, i tillegg er 
det tre som har utvidet kunnskap 
på området og som bistår med 
oppsett av avlsplaner i samråd med 
din vanlige rådgiver. Rådgiverne har 
også mulighet til å kontakte Tyr 
direkte dersom det er behov for 
ytterligere avklaringer eller bistand. 

Angus er mest aktuelt å bruke på kviger. Et argument for å krysse med Angus er å benytte seg Angus-avtalen til Prima Jæren 
og Nortura. Denne avtalen gir en høyere slaktepris på alle slakt som er minimum 50 prosent Angus. Foto: Rasmus Lang-Ree
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KJØTT

VEIING ER GRUNN
LAGET FOR SIKKERHET 
I AVLSARBEIDET
Flere rapporterte fødselsvekter og 200 dagers vekter vil gi sikrere 
avlsverdier for seminokser og avkom.

Guro Alderslyst
Kommunikasjons-

rådgiver i Tyr
Guro.Alderslyst@tyr.no Vektregistrering er et viktig 

tiltak både for å få bedre 
kontroll i egen besetning 

og for det nasjonale avlsarbeidet. 
Vi må ha et felles mål om økt 
registreringsgrad. Vektregistrerin-
ger er grunnbjelken for utregning 
av avlsverdier. Et større antall 
registrerte fødselsvekter og 200 
dagers vekter vil gi et bedre og 
sikrere grunnlag for beregning av 
avlsverdier for seminokser og 
avkom. Dette fører til at oksene 
kan vise sine styrker og svakheter 
på et så tidlig tidspunkt som 
mulig. For deg som produsent vil 
registreringen av vekter gjøre at 
du lett kan ta vare på de mordyra 
som produserer bra, og fort sjalte 
ut de dyrene som ligger under 
snittet for ønsket produksjon.

Fødselsvekt
Registrering av fødselsvekt krever 
et minimum av utstyr. Kalven skal 
merkes og da er det greit å veie 
den samtidig. Her kan man lage 
seg en liten plattform av noen 
panelbord og benytte seg av 
badevekt. Plattformen gir deg 
 stabilt underlag for vekta, selv i 
talle eller flisbinger. Har man 
 problemer med å løfte kalven, kan 
man være to og benytte seg av 
veiebøyle med vekt. Veiebøyle og 
vekt krever ingen store investerin-
ger og bør derfor kunne gjennom-
føres hos alle produsenter med litt Veieanordning for fødselsvekt med vinsj. Foto: Høystad Angus.
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tilrettelegging. For de mer avan-
serte kan en lage seg ulike veie-
anordninger med elektrisk eller 
manuell vinsj. Dette er også over-
kommelig, men krever litt kon-
struksjonsferdigheter. Det finnes 
også kalve-/sauevekter på hjul 
som kan benyttes. Tenk sikkerhet 
når du jobber med kalven og 
 fikser kua. Det roligste dyr kan fort 
få et voldsomt morsinstinkt hvis 
kalven blir urolig.

200 dagers vekt
For å gjennomføre veiing ved 200 
dagers alder kreves noe mer 
utstyr, men det er ikke nødvendig 
å gjøre innkjøp av dyre behand-
lingsbokser. Man kan investere i 
et par veieceller og skru sammen 
en boks av grovt treverk. Det finnes 
også rimelige bokser uten mange 
funksjoner som vil være mer enn 
gode nok til veiing. Kalvene skal 
uansett avvennes og skilles på 
kjønn. Dette gir en utmerket 
mulighet til å kjøre dem gjennom 
en boks. Her kan du veie kalven 
samtidig som du har mulighet for 
å ta hårprøve for stambokføring. I 
tillegg kan de behandles for inn-

vendige og utvendige parasitter 
og eventuelt klippes. Har de vært 
innom en boks som avvent kalv er 
det også lettere å få de inn i boks 
senere.

365 dagers vekt
Når det gjelder vekt ved ett års 
alder ligger disse tett opp under 
slaktevekter. Disse vektene har 
mer betydning for deg som pro-
dusent for å finne riktig slaktetids-
punkt. Dette klarer du fint med en 
enkel boks og noen lettgrinder. 
Når de når denne alderen begyn-
ner dyra å bli store. Sikkerhet må 
derfor settes i høysetet. Vær alltid 
minst to når dere håndterer store 
dyr. Sett opp sikre drivganger og 
bruk den tiden det tar. Ettårs-
vekter må registreres for å opp-
fylle kravene til Aktiv Avlsbeset-
ning og om dyra skal kåres. Hvis 
du registrerer fødsels- og 200 
dagers vekter kan du gå inn i 
Storfekjøttkontrollen og se på 
 rapporten Avdrått. Her ligger alle 
mordyrene i besetningen med 
 ferdig utregnet snittvekter på 
avkom. Denne rapporten er et 
utmerket verktøy for å ta vare på 

de mordyra som produserer best. 
Har kalvene fått lite kraftfôr før av -
venning er det mors melkeevne 
som har stått for det meste av til-
veksten. Det er dårlig økonomi å 
ta vare på de kuene som leverer 
de letteste kalvene hvert år. Da er 
det bedre å gi plassen til en 
lovende kvige. En utrangering på 
20–30 prosent årlig vil være riktig 
for en god avlsfremgang.

Denne artikkelen er et sammendrag fra bro
sjyren Veiing og Seminbruk – utarbeidet av 
Norsk Aberdeen Angus forening. Sammen
draget sto også på trykk i TYR Magasin nr. 6 
i 2019. Tekst Svein Eberhard Østmo og foto 
Høystad Angus. 

LEGG VEKTREGISTERINGENE INN  
I STORFEKJØTTKONTROLLEN 
•  Fødselsvekt må veies innen kalvens fire første levedøgn, helst 

samme dag som den er født

•  200 dagers vekter skal veies mellom 150 og 275 dager etter fødsel

•  365 dagers vekt skal veies mellom 315 og 415 dager etter fødsel

•  75 prosent av produsentens kalver i en årgang må ha 
registreringer i den aktuelle vektklassen for at dataene skal bli 
tatt med i avlsverdiberegningen. Dette er krav som er satt for at 
vektene i den enkelte besetning skal være representative og at 
ikke bare de tyngste eller antatt beste kalvene blir veid, noe som 
ville slått negativt ut på avlsverdien til oksen som er faren til 
kalven. Vei derfor alle kalver når du først er i gang

FAKTA

Veiing av fødselsvekt med veiebøyle. Foto: Høystad Angus.

Veiing av fødselsvekt med badevekt. Foto: Høystad Angus.
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Eli Hveem Krogsti
Prosjektleder i Geno

 eli.hveem.krogsti@geno.no

Tekst og foto

AVL

FÔREFFEKTIVITET 
– EN NY EGENSKAP 
I NRFAVLEN?

Kjos gård, Ullensaker kommune i Viken
• Hans Petter og Torunn Aurstad
• Kvote: 568 000 liter
• 64 årskyr
• Avdrått på ca. 10 300 kg EKM
• 400 dekar gras og ca. 250 dekar med beiter

I slutten av oktober ble den første besetningen installert med utstyr for registrering av direkte fôropptak. Installasjonen, som består av 30 store fôrkar 
med vekter og tilhørende elektronikk, er plassert i besetningen til Hans Petter og Torunn Aurstad på Jessheim. 
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Beregninger viser at ca. 60 
prosent av de variable og 
50 prosent av de faste kost-

nadene kan kobles til fôrressurser. 
Internasjonalt er denne andelen 
enda større. Økt fôrutnyttelse på 
besetningsnivå er derfor svært 
interessant for melkeprodusenter 
over hele verden. Med dette som 
bakgrunn har Geno satt i gang et 
større prosjekt støttet av Innova-
sjon Norge der målet er en for-
bedring av melkekyrs fôrutnyttelse 
gjennom avl- og seleksjonsarbeid. 

Gjennom dette prosjektet vil vi få 
muligheten til å fenotypeteste 
enkeltkyr for direkte fôropptak av 
grovfôr og koble disse dataene 
mot øvrig informasjon på individ-
nivå som direkte eller indirekte har 
effekt på utnyttelse av fôret og 
produksjonen.

Stor kompleksitet
Fôreffektivitet er en kompleks 
egenskap, og vi har derfor behov 
for en stor mengde data for å 
kunne gjøre faglige vurderinger av 
egenskapen. I Norge er vi i den 
unike situasjonen at over halv-
parten av all kumelk produseres i 
fjøs med robot. Vi har derfor til-
gang til mye rådata fra  melkerobot 
som er nyttig når vi skal beregne 
fôreffektiviteten til enkeltkyr. Feno-
typeinformasjon fra roboten vil bli 
sammenstilt med fôrdata og data 
fra Kukontrollen. Det vi mangler er 

registreringer av hvor mye grovfôr 
hver ku tar opp. 

Genomisk seleksjon er en 
styrke
Gjennom GS-testing kartlegger 
Geno dyras DNA og reduserer 
behovet for antall fenotypa dyr. 
Med genomisk seleksjon vil egen-
skaper som er kostbare å måle 
direkte på hele populasjonen, 
som for eksempel fôreffektivitet, 
være mulig å inkludere i avls målet. 
Per i dag har vi ca 150 000 geno-
typa dyr i NRF-populasjonen.

Samarbeid med dyktige 
produsenter
For å kunne gjennomføre et slikt 
prosjekt, er vi helt avhengig av et 
tett og godt samarbeid med enkelt-
besetninger for direkte registrering 
av fôropptak. Målet er å registrere 
data fra ca. 1 000 individer per år. 
Dette forutsetter at 15-17 større 
AMS-besetninger i størrelsesorden 
60 kyr eller mer, deltar i prosjektet. I 
første omgang har vi tatt kontakt 
med store besetninger på Østlan-
det og i Trøndelag for å begrense 
geografiske avstander i en viss 
grad. Det er mange krav som skal 

tilfredsstilles både innen produk-
sjon, management og interesse. 
Men vi ser også at vi har en del tek-
niske utfordringer når så store 
installasjoner skal på plass. Dette 
snevrer inn utvalget av aktuelle 
besetninger. 

Det langsiktige målet er at dette 
skal bli et varig avlstiltak. Det er 
derfor viktig at besetningene også 
er innstilt på å kunne være med 
utover prosjektperioden.

Tidsaspekt for prosjektet
Vi har et mål om at installasjon av 
alt utstyr i deltakende besetninger 
skal være på plass i løpet av 
neste år (2022). Vi starter nå 
umiddelbart med datainnsam-
ling en og hekter fortløpende på 
flere besetninger etter hvert som 
fôrkarene kommer på plass. 

I 2023 starter arbeidet med å 
 analysere dataene og begynne 
med beregninger. Tidsaspektet 
avhenger både av datakvaliteten 
og om det er behov for å justere 
noe underveis. Målet er uansett å 
kunne vise til en indeks for fôr-
effektivitet i 2024.

Den første besetnin-
gen har fått installert 
utstyr for registrering 
av individuelt fôropp-
tak, og målet er at 
15-17 større AMS- 
besetninger skal ha 
dette utstyret på 
plass i løpet av 2022.

FAGKOMPETANSE PÅ ERNÆRING
For å sikre god faglig kompetanse innen ernæring og fôringsråd giving, har vi inngått et 
tett samarbeid med Tine Rådgiving og  medlem. Vi har også inngått en avtale med 
Mimiro/ Tine i fellesskap, som sikrer oss rådata fra aktuelle besetninger i prosjektet. 

Eurofins er valgt som leverandør av fôranalysene i prosjektet. De er behjelpelige med 
den praktiske tilretteleggingen for fôrprøveuttak slik at det skal bli minst mulig arbeid 
for bonden. For å sikre en god oversikt over hva kua til enhver tid tar opp av nærings-
stoffer, har vi valgt en strategi der bonden tar fôrprøver fra fôrmiksen hver uke. Prøvene 
fryses midlertidig ned og sendes samlet en gang i måneden for analyse hos Eurofins. 

      - At fôreffektivitet som egenskap vurderes 
som en del av avlsmålet på NRF, vil ha et 
 økonomisk potensial på sikt i form av sparte 
 fôrkostnader for alle melkeprodusenter
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AVL

OMFATTENDE 
 AVTALE MED 
 LEVERANDØR
Prosjektet innebærer store inves-
teringer og et større arbeid for å få 
på plass installasjonene med fôr-
kar og tilhørende utstyr i besetnin-
gene som deltar. Vi har derfor inn-
gått en omfattende avtale med 
bedriften BioControl som holder til 
i Rakkestad. BioControl har lang 
erfaring med utvikling av teknolo-
giske løsninger for landbruket med 
hovedkompetanse innen elektro-
nisk utstyr til husdyrbruk. 

Smått til nytte

STØV ØKER RISIKO FOR LUNGEBETENNELSE
Belgiske forskere har vist at kalver som er utsatt for mye støv i lufta har tre ganger så høy risiko for små lungeforandringer 
og 12 ganger så høy risiko for store forandringer i lungene. 339 kalver fra 47 besetninger ble undersøkt ved hjelp av 
ultralydskanning av lungene. Mengde støv i luften i kalveboksen ble målt over en periode på ett døgn.

Bovi, september 2021

Smått til nytte

IKKE MER STRESS MED VIRTUELLE GJERDER
I Australia er det gjort en del forskning på virtuelle gjerder som Nofence. Konklusjonen derfra er at storfe raskt lærer seg 
hvordan slike «gjerder» fungerer og at teknikken kan brukes både til større beiteområder og stripebeiting. Forsøk har vist 
at virtuelle gjerder ikke fører til mer stress for dyra enn konvensjonelle gjerder. I løpet av fire timer tilpasser dyra seg til nye 
digitale grenser. Et forsøk viste at eldre kviger som hadde erfaring med elektriske gjerder tidligere lettere tilpasset seg 
virtuelle gjerder enn yngre kviger som ikke hadde den erfaringen. Forsøk med melkekyr viste at sult og flokktiltrekning 
kan gjøre at dyr bryter gjennom virtuelle gjerder hvis beitet er for dårlig eller flere flokker storfe holdes med for liten 
avstand.

Nötkjött, 3/2021

Daglig leder, Even Jahren, i BioControl og hans medarbeider diskuterer en løsning for nøyaktig 
tildeling av fôr i karene via et sklibrett fra det takmonterte fôrbandet. 
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I slutten av oktober ble den første 
besetningen installert med utstyr 
for registrering av direkte fôropp-

tak. Installasjonen, som består av 
30 store fôrkar med vekter og til-
hørende elektronikk, er plassert i 
besetningen til Hans Petter og Tor-
unn Aurstad på Jessheim. 

Ved hjelp av en sensor registreres 
 grovfôropptak per melkeku gjen-
nom hele døgnet. Disse målin-
gene skal blant annet sammenstil-
les med informasjon om melke-
produksjon (mengde og innhold i 
melka), utvikling av individuell 
vekt gjennom laktasjonen, kuas 
aktivitet i løpet av dagen, hvor 
mye kraftfôr hun spiser, kvaliteten 
på grovfôret og mye annen infor-
masjon om hver enkelt ku. Ved 
hjelp av komplekse beregnings-
modeller vil vi etter hvert kunne si 
noe om hvor effektiv fôrutnytter 
hver enkelt ku er. Denne informa-
sjonen sammen med en kartleg-
ging av kyrnes genetikk vil på sikt 
gi muligheten til å avle for ei ku 
som utnytter fôret så effektivt som 
mulig. 

Vet ikke hvor mye hver 
enkelt ku eter i forhold til 
ytelse
- Vi har forholdvis god oversikt 
over hvor mye hele besetningen 
spiser av grovfôr i løpet av et år, 
men vi vet ikke hvor mye hver 
enkelt ku eter i forhold til ytelse, 
sier Hans Petter Aurstad, som 
sammen med kona Torunn driver 
Kjos Mjølk DA på Kjos, Jessheim. 
- Dette vil være et godt hjelpemid-
del i fôrplanlegging og utvelgelse 
av kyr som skal være med videre i 
besetningen. 

Besetningen på Jessheim er pilo-
ten i prosjektet. Her vil vi få 
mange erfaringer, både datatek-
nisk og i forhold til tilpasninger i 
fjøset som vil komme godt med 
videre i prosessen. Programvare 
koblet til både melkeroboten, 
grovfôrkarene og vekter for veiing 
av enkeltkyr er tilrettelagt for inn-
henting av data for videresending 
til en sentral database der infor-
masjonen skal kobles til annen til-
gjengelig data om hvert enkelt 
individ. Dette kan være helse- og 

fruktbarhetsinformasjon samt 
informasjon om kuas eksteriør.

To fluer i en smekk
Ei fôreffektiv ku er også ei klima-
vennlig ku. Prosjektet samsvarer 
dermed med Geno sin strategi om 
fortsatt utvikling av ei bærekraftig og 
klimavennlig ku. Det vil også styrke 
arbeidet med avl for redusert meta-
nutslipp som allerede er i gang. 
- Resultatet av prosjektet kan bli 
et godt bidrag i klimadebatten. 
Det er i høyeste grad behov for å 
bekrefte at vi har ei  klimavennlig 
ku, og at melkeproduksjonen i 
Norge og avlsarbeidet på NRF tar 
klimaspørsmålet på alvor, sier 
Hans Petter Aurstad.

FØRSTE BESETNING INSTALLERT

Hans Petter og Torunn er begge aktivt med i drifta på gården Kjos på Jessheim.

Det er mye spennende å sette seg inn i når fôrkarene er 
installert. Her studerer Torunn programmet som skal vise 
fôropptak per ku til enhver tid.

Kalvene er en viktig ressurs, og får mye stell og omsorg.
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Erik Brodshaug
Spesialrådgiver 
Tine Rådgiving 

fag og forskning
erik.brodshaug@tine.no

Tekst og foto

Hele storfenæringa er satt under et massivt press, ikke bare på 
metan men også import av fôrmidler som kunne vært brukt til 
menneskemat. Vi må dokumentere økende andel kortreiste fôrressur-
ser. Norskandelen må opp, ferdig snakka!

MER OG BEDRE 
GROVFÔR SIKRER 
FRAMTIDA

FÔR

Det potensialet som ligger i 
enga både i avling og 
 kvalitet må vi bli flinkere til 

å utnytte. Samtidig som vi må 
legge bedre til rette for at dyra 
våre og vommikrobene som er de 
virkelige gode hjelperne, får jobbe 
under optimale forhold for å kunne 
utnytte grovfôret maksimalt. 

Veien til høy ytelse går 
gjennom mer og bedre 
grovfôr
Ikke det at ikke kraftfôr er viktig, 
men kraftfôrmengde og type må i 
større grad tilpasses grovfôret. 
Ikke omvendt, at grovfôret degra-
deres til nødvendig fiber for at 
vomma skal fungere selv med 

høye kraftfôrmengder. Det vil nok 
bli nødvendig unntaksvis, vi har 
vel alle tørkeåret 2018 friskt i 
minne, men bør ikke bli den nye 
normalen.

Kraftfôrandelen har stått på stedet 
hvil på 30 (kg kraftfôr per 100 kg 
EKM) helt siden 2011 (Kukontrol-
len). Heldigvis er det ingen klar 
sammenheng mellom melkeytelse 
og kraftfôrandel slik man kanskje 
skulle tro. Tar vi ut statistikken fra 
Buskap sin årlige liste over buska-
pene med de aller høyest ytende 
kyrne, ser vi raskt at resultatene 
ikke skyldes økt kraftfôrnivå (figur 
2). Overraskende nok ligger kraft-
fôrnivået faktisk litt under lands-
gjennomsnittet med 29.   

Kraftfôrandel på 20 kan 
være et mål
For mange vil det være fullt mulig 
selv med høy melkeytelse å 
komme ned mot 20. Det finnes 
flere gode eksempler på at et fint 
mål kan være 20 kg kraftfôr per 
100 kg EKM. Det vil si at i en 
besetning som produserer 9 000 
kg EKM skal brukes 1 800 kilo 
kraftfôr per laktasjon. Omregnet til Høstevinduet er ofte kort om en vil oppnå høg fordøyelighet i graset og god høstekapasitet er derfor viktig.
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dagsgjennomsnitt blir det ca. 6 kg 
kraftfôr og ikke over 9 kg som ved 
30 i kraftfôrandel. En årlig inn-
sparing på ett tonn med kraftfôr 
per årsku. 

Og det med fortsatt høyt fettinn-
hold i melka og positive effekter 
for fordøyelsen og helsetilstanden 
til kua. Gitt at man har tilgang på 
nok grovfôrareal. Men det at ikke 
alle har det bør ikke stå i veien for 
at de som faktisk har muligheten 
bør kunne hente ut et betydelig 
større potensial fra grovfôr.

Importerte råvarer har 
kommet godt ut
Et raskt blikk i fôrtabellen i NorFor, 
hvor faktisk norskandelen er 
angitt på samtlige norske kraftfôr-
blandinger, viser heldigvis et 
 stadig økende spenn. Spesial-
blandinger med mye importert 
betfiber (roer) og proteintilsetnin-
ger inneholder under 30 prosent 
norske råvarer. De mest kornba-
serte blandingene, som med unn-
tak av tilsatt mineraler og vitaminer, 
inneholder så godt som 100 pro-
sent norske råvarer, i alle fall i år 
etter høye kornavlinger. Da er ikke 
reine proteinkonsentratene tatt 
med, der er det aller meste impor-
tert råvare med unntak av noen få 
lokale varianter.

De mest solgte kraftfôrblandin-
gene uansett leverandør er gjerne 
blandinger beregnet for universal 
bruk som eneste kraftfôr til kyr 
med høy ytelse. Da snakker vi en 
norskandel et sted mellom 40 og 
50 prosent målt på tørrstoffbasis. 
Det som gjerne favoriserer disse 
blandingene i praktisk fôrplan-
legging, er det at de gjerne ligger 
høyere både på innhold av protein 
og fett og dermed oppnår en 
betydelig høyere energikonsentra-
sjon sammenlignet med blandin-
ger med høyere norskandel.

Disse «høyoktanblandingene» 
kommer dermed gunstig ut pris-
messig. Selv om kiloprisen ofte vil 
være høyere, vil det høye energi-
innholdet langt på vei oppveie 
prisforskjellen når vi omregner til 
pris per Megajoule. Mulig dette vil 
endre seg noe nå som prisbildet 
på importerte fôrråvarer er på vei 
oppover. 

Lav fordøyelighet
Ut fra gjennomsnittskua og gjen-
nomsnittsytelsen vi har i Norge i 
dag har grovfôret i gjennomsnitt 
(NorFor FAS) for lav fordøyelighet. 
Statistikken for over 5 000 prøver 
tatt ut fra årets høstesesong viser 
en fordøyelighet av det organiske 
stoffet (OMD) på 71,4 prosent. 
Sagt med andre ord, nesten 30 

prosent av det organiske materia-
let er totalt ufordøyelig for kua. 
Det tar unødvendig stor plass i 
fordøyelseskanalen og er til hinder 
for at kua skal kunne oppnå 
 optimal fôreffektivitet. I tillegg er 
det like store kostnader og arbeid 
ved handtering. 

Mange høster selvsagt vesentlig 
bedre grovfôr i dag enn de gjorde 
for bare 10 år siden, men i gjen-
nomsnitt viser statistikken tydelig 
at fordøyelighet og energiinnhold 
har stått på stedet hvil i mange år. 
Og statistikken representerer det 
grovfôret som det blir tatt prøve 
av. Vi må anta at kanskje de som 
tar ut surfôrprøver er over gjen-
nomsnittlig interessert i grovfôr-
dyrking og grovfôrkvalitet? Her 
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Figur 1. Siste åras utvikling i gjennomsnittlig melkeytelse og 
kraftfôrforbruk fordelt gjennom året. Kilde: Kukontrollen

      gode eksempler på at et fint
mål kan være 20 kg kraftfôr per
100 kg EKM
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må nok også virkemiddelbruken 
ta sin del av skylda for utviklingen. 
Samtidig har kraftfôrindustrien 
utviklet kraftfôrtyper som i stor 
grad kan kompensere for man-
glende grovfôrkvalitet, delvis 
basert på rimeligere importerte 
råvarer. Slik kan det ikke fortsette.

Godt grovfôr passer bedre 
med kornbase
Behov for mindre kraftfôr, gir sam-
tidig rom for mer norsk kornbasert 
råvare. Godt grovfôr med over 75 
prosent fordøyelighet passer godt 
sammen med et mer kornbasert 
kraftfôr enn det som er det mest 
vanlige i dagens situasjon. Protei-
net i graset kan langt på vei være 
nok til å dekke behovet drøv-
tyggerne har for at vommikrobene 
skal kunne bygge tilstrekkelig 
mikrobeprotein for å dekke dyrets 
behov selv ved høy melkeproduk-
sjon. 

Det som faktisk kan være 
begrensningen ved å bruke kraft-
fôr med høyt innhold av impor-
terte råvarer, er at det kan bli i 
minste laget med lettløselige 
 karbohydrater til å «mate» mikro-
bene med tilstrekkelig energi for å 
kunne jobbe optimalt med å «for-

døye» NDF i grovfôret til energi i 
form av mye eddiksyre og bygge 
mikrobeprotein som vil sikre 
 tilstrekkelig proteindekning. 

For de som har muligheter for å 
bruke to kraftfôrslag vil det være 
mulig å gi mer korngrøpp som 
basiskraftfôr gjennom hele lakta-
sjonen og toppe med litt ekstra 
når kyrne trenger det som mest i 
topplaktasjonen. 

Våre noboer i øst har prøvd
Både svenskene og finnene har 
kommet lenger med dette enn det 
vi har her hjemme. Det til tross for 
at de nok har hatt enda høyere 
ytelsesfokus enn det vi har. Den 
viktigste driveren for å utfordre 
mer på utnyttelsen av grovfôret er 
nok å kunne være mest mulig 
sjølforsynt på den enkelte gård. 
Det har nok også der vært mer 
vanlig å dyrke eget korn og også 

SLIK FINNER DU 
NORSKANDELEN I 
TINE OPTIFÔR:

1. Du må først hente inn norskandelen under 
lenken Definer eget oppsett

2. Du vil finne Norskandelen under Økologisk, 
huk av i ruta

3. Husk å klikke Tilføy og Lagre oppsett før 
du går tilbake til optimeringsbildet

Hvis du ikke er så vant med å bruke OptiFôr 
kan det være lurt å søke hjelp av en fôrings-
rådgiver i Tine. Det vil også være interessant 
å diskutere alternative fôringsstrategier med 
noen som kjenner forutsetningene dine godt.

Det meste av jordbruksarealet vårt egner seg absolutt best for grasdyrkig og 
mange har fortsatt en veg å gå før graskvaliteten er optimal for produksjonen.

      Godt grovfôr med over 75 prosent 
fordøyelighet passer godt sammen 
med et mer kornbasert kraftfôr
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belgvekster som erter og åker-
bønner for eget bruk på gårder 
med melkeproduksjon. En annen 
forskjell mellom dem og oss er 
nok at de jevnt over rår over 
større jordressurser enn hva som 
er vanlig her på berget.

Uansett viser forsøkene de har 
gjort med godt grassurfôr og 
korngrøpp overraskende gode 
resultater. Og at drøvtyggerne 
våre kan være veldig effektive til å 
utnytte både proteinet i graset og 
ikke minst ikke protein nitrogen 
som det kan være ganske mye av 
i tidlig slått grassurfôr til høyverdig 
mikrobeprotein som kua kan 
utnytte for å opprettholde en fort-
satt høy melkeproduksjon uten 
annet enn korngrøpp tilsatt mine-
raler og vitaminer som kraftfôr. 
Det er ikke slik som en del hevder 
at ytelsen vil gå kraftig ned. 
 Faktisk er det oppnådd ytelser i 
langtidsforsøk over flere laktasjo-
ner på godt over 9 000 kg EKM. 

Livet etter pandemien
Nå som situasjonen så smått 
begynner å bevege seg tilbake til 
normalen, er det uansett ingen 

grunn til å tro at fokuset på bære-
kraft og klima blir mindre. Klima-
toppmøtet i Glasgow vil nok enten 
vi liker det eller ikke påvirke folks 
holdninger til fremtidig mat-
produksjon. Vårt viktigste svar på 

hvorfor vi fortsatt bør opprett-
holde et solid landbruk over hele 
landet er at vi på den måten kan 
unytte de marginale ressursene vi 
har på en bærekraftig måte. Den 
muligheten må vi gripe! 
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Figur 2. Sammenhengen mellom kraftfôrandel og melkeytelse per årsku for besetningene 
på Buskap sin liste over besetningene med de høyest ytende kyrne i Norge i 2020.

ØK NORSKANDELEN
•  Start med å regne ut norskandelen for egen fôring (se egen ramme) 
•  Se regneeksempler fra NorFor/Tine OptiFôrfor å illustrere norskandel ved tre ulike 

scenarioer:
 o  Samme grovfôrkvalitet, men endre til kraftfôr med høyere norskandel
 o  Forbedre grovfôrkvaliteten og avpasse kraftfôrmengden deretter
 o  Forbedre grovfôrkvaliteten og i tillegg bruke et kraftfôr med høyere norskandel

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
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I år har grovfôret høgre innhald av råprotein og PBV (proteinbalansen 
i vomma) enn dei førre to åra. Sjekk difor ut eige fôr og pass på at 
totalrasjonen ikkje kjem for høgt.

Generelt har det vore eit 
godt fôrår. Avlingane har 
for det meste vore veldig 

gode, sjølv om det enkelte 
plassar, særleg på sandrik jord, 
har vore tørt og mindre avlingar. 
Av større område så er det 2.slåt-
ten på Austlandet som har merka 

mest til tørken. Motsett er det 
meldt om rekordavlingar hos 
enkeltprodusentar. Fin sommar 
har gitt bra innhaustingsforhold, 
og det ser vi att på tørrstoffver-
diane som viser meir fortørka gras 
enn normalt. Det er no analysert 
omlag 8 000 prøver totalt så det 

bør gi eit godt grunnlag for å 
kunne sei noko om korleis fôrkva-
liteten ser ut i vinter. 

Høgt tørrstoff på 2.slåtten
Tabell 1 viser resultat av fôranaly-
sane hittil i år for 1.og 2.slåtten på 
landsbasis. I fjor var det spesielt 

HØGRE INNHALD AV RÅPROTEIN OG PBV 
I ÅRETS GROVFÔR

Innhaldet av sukker er høgt på 2.slåtten i år. Det er bra for fôropptaket og feittprosenten. Høge verdiar kan gje utfordringar fordi sukker har rask 
nedbryting i vomma og vil gi høg vom-belastning. Foto: Rasmus Lang-Ree
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bra hausteforhold på 1.slåtten og 
det gav god fortørking og høgt 
tørrstoff, medan 2.slåtten var meir 
normal. I år er det omsnudd; 2.
slåtten har tørrstoff på landsbasis 
på 38,3 prosent medan 1.slåtten 
er nesten nede på normalnivå 
med 34,4 prosent. Lågast tørrstoff 
er det i Vestland og Møre og 
Romsdal på 1.slåtten med verdiar 
på respektive 30,5 og 30,9 pro-
sent. God fortørking (opp mot 40 
prosent) er ønskjeleg fordi det gir 
dårlegare forhold for bakteriar; 
mindre gjæring og meir sukker. 
Dette gir god smak på fôret, høgre 
fôropptak og betre feittprosent i 
mjølka. Fortørkinga må gå raskt 
for å unngå tap av næringsstoff i 
graset medan det ligg på jordet. 
Dersom tørrstoffet blir for høgt gir 
det vanskelegare ensileringsfor-
hold som lett kan gå ut over den 
hygieniske kvaliteten i fôret (mugg 

og gjærsopp). Fylka Viken, Innlan-
det, Vestfold og Telemark, og 
Agder har tørrstoffverdiar  mellom 
40 og 50 prosent på 2.slåtten og 
må vere spesielt obs på dette.

Sukker og ammoniakk
Med godt fortørka gras (30-35 
prosent) får vi mindre gjærings-
produkt og meir sukker i fôret. 
Generelt ser innhaldet av syrer 
greitt ut. Innhaldet av sukker er 
høgt på 2.slåtten, og det er bra for 
fôropptaket og feittprosenten, 
men variasjonen mellom prøvene 
er stor. Høge verdiar kan gje utfor-
dringar fordi sukker har rask ned-
bryting i vomma og vil gi høg 
vom-belastning. Når det gjeld 
sukker så er det forskjellar på 
analysemetodane mellom labora-
toria, og det kan gi relativt ulike 
resultat. Det er difor sett i gang 
arbeid i NorFor for å sjå på analy-

semetodane for sukker. Ammoni-
akk-innhaldet er relativt høgt, 
særleg på 1.slåtten, og det bør ein 
vere obs på. Også her er variasjo-
nen mellom prøver stor, og det er 
viktig å sjekke ut at eige fôr held 
god kvalitet. 

Potensial for betre 
energiverdi
Det er ønskeleg at eit godt grovfôr 
til mjølkekyr har fordøyelegheit på 
minst 75 prosent og energiverdi 
på 6,30 MJ NEL20 eller meir per 
kg tørrstoff. Fôranalysane i år 
viser at innhaldet av NDF (fiber) er 

HØGRE INNHALD AV RÅPROTEIN OG PBV 
I ÅRETS GROVFÔR
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Figur 1. Gjennomsnittleg innhald av råprotein i 
fôrprøver av 1. og 2.slåtten på fylkesbasis hittil i år 
og samanlikna med i fjor.

Etter fleire år med relativt låge råproteinverdiar så har det blitt eit hopp opp i år. Til 
mjølkekyr med høgt grovfôropptak bør PBV vere mellom 10 og 40 g/kg tørrstoff. 
Foto: Rasmus Lang-Ree
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om lag som i fjor på 1.slåtten, 
medan fordøyelegheita av fôret 
(OMD) er litt lågare. Det har resul-
tert i om lag same energiverdi 
(NEL20) som på landsbasis gir 
6,04 MJ per kg tørrstoff. På 2.
slåtten er energiverdien litt høgre 
enn i fjor, sjølv om OMD er lik, og 
det har gitt 6,06 MJ per kg tørr-
stoff. Dette kjem av litt høgre inn-
hald av råprotein og sukker. Totalt 
sett er næringsverdien, bortsett 
frå råprotein, veldig likt i fjor, men 
det er stort potensial for å utnytte 
grovfôret betre ved å auke fordøy-
elegheita i fôret. Som i fjor er det 
også i år Rogaland som har det 
beste fôret på 1.slåtten (NEL20 på 
6,31 MJ per kg tørrstoff), medan 
Troms og Finnmark ligg lågt i 
næringsinnhald, både på energi 
(NEL20 er 5,70 MJ per kg tørr-
stoff) og protein (råprotein 13,2 
prosent). På 2.slåtten har derimot 
Troms og slått til med 6,21 MJ 
NEL20 per kg tørrstoff på dei før-

ste 35 prøvene analysert hittil i år. 
I disse prøvene er det høgt sukker 
(122 g/kg tørrstoff) og bra med 
råprotein, så det lovar godt forelø-
pig. På 2.slåtten har Viken, Agder 
og Vestfold og Telemark lågaste 
energiverdi med respektive 5,96, 
5,97 og 5,98 MJ NEL20/kg tørr-
stoff. 

Sjekk proteininnhaldet
Etter fleire år med relativt låge 
råproteinverdiar på rundt 14 pro-
sent både på 1. og 2.slåtten så 
har det blitt eit hopp opp i år. 
Gjennomsnittet hittil i år er 15,0 
prosent på 1.slåtten og 15,4 pro-
sent på 2.slåtten på landsbasis. 
Anbefalingane våre er 14,0-16,0 
prosent råprotein/kg tørrstoff, så 
disse verdiane er såleis ideelle, 
men det er stor variasjon mellom 
fylke og endå større variasjon 
mellom produsentar. Det er difor 
viktig å følgje opp eigen gard og 
få tilpassa kraftfôrtype og -nivå 

uansett kva nivå ein ligg på. Figur 
1 viser gjennomsnittleg råprotein 
på fylkesbasis på 1. og 2.slåtten 
samanlikna med i fjor. Dei fleste 
fylka, også etter gammal fylkes-
inndeling, har mellom 14,5 og 
15,5 prosent råprotein på 1.slåt-
ten. Det er berre Troms og Finn-
mark som har råprotein under 
14,0 prosent (13,2 prosent), men 
dette er oppe på 15,1 prosent på 
2.slåtten (berre 43 prøver). På 2.
slåtten er det litt høgre verdiar, 
men Møre og Romsdal og Vest-
land skil seg ut med gjennomsnitt 
over 16 prosent råprotein. Det er 
nær samanheng mellom råprotein 
og PBV, og det ser vi også igjen 
på at PBV-verdiane i år er høgre 
enn dei førre åra. Til mjølkekyr 
med høgt grovfôropptak bør PBV 
vere mellom 10 og 40 g/kg tørr-
stoff for å sikre at vom-mikrobane 
får nok protein og for å få ei god 
utnytting av proteinet, samt unngå 
tap til miljøet. For høgt protein 
utgjer også ein helsebelastning for 
kua. For lågt råprotein og PBV gir 
dårlegare fiber (NDF)-fordøying og 
reduserer fôropptaket. Urea i 
mjølka er eit nyttig hjelpemiddel 
for å følgje med på utnyttinga av 

1.slåtten (4984 prøver) 2.slåtten (2856 prøver)

Gjennom-
snitt

Std Minimum Maksimum Gjennom-
snitt

Std Minimum Maksimum

Tørrstoff (ts), % 344 109 151 787 383 124 156 799

Råprotein, g/kg ts 150 24 59 267 154 24 56 248

Løyseleg råprotein, 
g/kg råprotein

636 78 176 843 569 80 110 785

NDF, g/kg ts 521 41 349 668 492 35 352 626

Sukker, g/kg ts 69 39 2 270 91 46 1 260

Fordøyelegheit, % 71,3 3,6 48,8 84,0 72,2 2,8 59,3 83,1

Gjæringverdiar

Mjølkesyre, g/kg ts 46 20 1 117 44 22 1 124

Eddiksyre, g/kg ts 12 6 0 55 12 6 0 52

Ammonium-N, g/kg N 94 28 2 249 84 26 12 220

pH 4,5 0,3 3,5 7,4 4,6 0,4 3,6 7,0

Fôrverdi

Energi NEL20, MJ/kg ts 6,04 0,34 4,15 7,15 6,06 0,28 4,93 7,06

AAT20, g/kg ts 78 4 56 96 79 4 65 99

PBV20, g/kg ts 31 21 -51 142 32 22 -67 110

Tabell 1. Gjennomsnitt, standardavvik (Std), samt lågaste og høgste analyserte verdi for næringsinnhald, 
gjæringskvalitet og fôrverdi på 1. og 2.slåtten hittil i år på landsbasis.

      viktig å følgje opp eigen gard og
få tilpassa kraftfôrtype og -nivå
uansett kva nivå ein ligg på
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proteinet i vomma, men urea er 
vanskeleg å måle nøyaktig så det 
er viktig å bruke urea som eit sup-
plement til andre hjelpemiddel for 
å vurdere fôrrasjonen.

Mikrobane må fôrast godt
Råprotein i grovfôret er ikkje eit 
godt mål på proteinverdien i fôret 
aleine. Dyra har behov for amino-
syrer, og det er mengde AAT (ami-
nosyrer absorbert i tarmen) som 
utgjer proteinet som er tilgjengeleg 
for dyret for å produsere mjølk og 
kjøt. Det meste av AAT kjem frå 
mikrobielt protein frå vomma, og 
noko kjem også til tarmen direkte 
via fôret utan å bli brote ned i 
vomma. Kor mykje mikrobielt pro-
tein utgjer vil avhenge av grovfôr-
kvaliteten, avdråttsnivå og lakta-
sjonsstadium, men vi reknar at 
rundt 80 prosent av proteinet til ei 

ku i middels produksjon kjem frå 
mikrobeprotein. Det betyr at vi bør 
legge stor vekt på å fôre opp 
mikrobane i vomma. Mikrobane er 
gode til å utnytte råproteinet og 
bryt det ned til ammoniakk som 
dei brukar i eigen vekst. I tillegg 
må dei ha energi i form av fiber 
(NDF), stivelse og sukker for å 
kunne vekse. God tilgang på for-
døyeleg NDF gjer forholda i 
vomma optimale, og fordøyinga av 
fiber og veksten av mikrobeprotein 
blir effektiv. Då trengst det mindre 
lettfordøyeleg stivelse som fort kan 
senke pH i vomma og redusere 
aktiviteten til dei fibernedbrytande 
bakteriane. God synkronisering 
mellom tilgangen på energi og pro-
tein er også viktig. Har ein mykje 
raskt nedbrote råprotein krev det 
rask omsetting av energi for å få ei 
god utnytting. Sukker i graset og/

eller ei viss mengde stivelse frå 
kraftfôr bidreg til dette.

Auk verdien av fôret ved 
tidlegare slått
Det har vore stort fokus på å 
utnytte potensialet i godt grovfô-
ret dei seinare åra. Kan vi auke 
fordøyelegheita og energiverdien i 
fôret vil vi få ei betre utnytting av 
eige fôr med auka fôropptak, god 
feittprosent og redusert kraftfôr-
forbruk. Tidlegare slått er den 
enklaste måten å auke nærings-
verdien i fôret på. Vi har mykje å 
gå på for å nå eit ideelt fôr til mjøl-
kekyr. Bodskapen i år blir å passe 
på at råproteinet og PBV ikkje blir 
for høge, eller for låge, for å redu-
sere belastninga både i dyret og 
på miljøet, og optimalisere pro-
duksjonen. Fôranalysar for å ha 
kontroll på eige fôr er difor viktig.

Smått til nytte

MARKEDSFØRER AVLASTNINGS MATTER FOR  TOBEINTE MED 
HENVISNING TIL HOLDFORSKRIFTEN
«Har kyr høyere prioritet enn mennesker» spør Ivar Thidemansen i Floor-tec Norge AS i en e-post som markedsfører 
behovet for avlastningsmatter under stående arbeidsplasser. Det vises til holdforskriften for storfe og kravet om mjukt 
liggeunderlag. Firmaet ønsker en tilsvarende forskrift eller vedlegg i Arbeidsmiljøloven med følgende tekst: «Stående 
arbeidsplasser med hardt underlag skal utstyres med dertil egnede avlastnings matter.» Slike avlastningsmatter vil gjøre 
menneskene mer produktive på samme måten som mjukt underlag i liggebåsen gjør at kua produserer mer melk.
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Karoline B. Wethal
Avlsforsker i Geno

karoline.bakke.wethal@
geno.no

KLIMAKUA NRF 
– OPPDATERING 
FRA METAN
PROSJEKTET
Så langt viser registreringene et gjennomsnitt 
på 400 gram metan pr. ku og dag. Variasjo-
nen er stor både innen besetning og mellom 
besetningene.

Nå har metanprosjektet til 
Geno pågått en stund, og 
vi har mottatt data på kyrs 

individuelle utslipp av metan- og 
CO2-utslipp siden 2019. Vi har 

møtt på en del praktiske utfordrin-
ger underveis, og det har ført til 
noen forsinkelser både på instal-
lasjon av målerne, men også inn-
samling av data. Nå er alle 
målerne oppe og går. Målerne 
kalles for en GreenFeed, og er 
levert av det amerikanske selska-
pet C-Lock inc. som har spesiali-
sert seg på denne teknikken for å 
måle metan fra fordøyelsen. 
 GreenFeed måleren er en kraft-
fôrautomat som måler både 
mengden metan og karbondioksid 
i kuas utpust, og det er ved hjelp 
av disse målerne Geno skal 
muliggjøre å beregne avlsindekser 
for metanutslipp.

Prosjektgruppa
Prosjektgruppa består av Sverre 
Lang-Ree og Harald Kleiva som 
følger opp det tekniske rundt 
utstyret og er produsentenes 
 kontakter inn mot prosjektet. 
Sverre er også prosjektansvarlig. 
I tillegg til dette jobbes det også 
med datainnsamling og statiske 
analyser av informasjonen, der 
både jeg – Karoline B. Wethal – 
og Kirsti Winnberg, stipendiat 
ved NMBU er involvert. I dag er 
alle 17 målerne oppe og går, og 

følgende besetninger er med i 
prosjektet:
Mære VGS, Trøndelag
Senter for husdyrforsøk, NMBU, 
Ås Akershus (2 målere)
Nye Reitanfeltet Samdrift, Trøndelag
Kjesbu Fellesfjøs, Trøndelag
Arnt Stokke, Trøndelag
Stein Joar Berg, Trøndelag 
Skjetlein VGS, Trøndelag
Jon Erik Borgen, Hedmark
Jørn Magne Vaag, Trøndelag
Øya VGS, Trøndelag
Ole Paulsen, Hedmark
Stig Ove Vist, Trøndelag
Per Magnus Værdal, Trøndelag
John Frode Stamnes, Trøndelag
Val VGS, Trøndelag
Genos teststasjon Øyer, Oppland

400 gram pr. dag
Gjennomsnittlig metanutslipp for 
norske NRF kyr ligger på ca. 400 
gram per dag. Det er stor varia-
sjon både mellom individer, men 
også forskjeller i utslipp mellom 

Ved å måle konsentrasjonen av CO2 og metan i kuas 
utpust under hvert besøk i kraftfôrautmaten, vil GreenFeed 
maskinen kunne gi oss fenotype informasjon til å beregne 
avlsverdier for utslipp av klimagasser fra fordøyelsen.
Foto: Nathalie Bjørneby
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de ulike besetningene. Dette er 
som forventet. Forskjeller i utslipp 
på besetningsnivå ligger i ulik 
 fôringsstrategi. Man kunne også 
tenke seg at forskjeller i bak-
grunnsnivå av metan mellom ulike 
typer besetninger er knyttet til for 
eksempel ventilasjonssystem eller 
gjødselhåndtering, men dette skal 
være korrigert for når vi mottar 
informasjonen fra GreenFeed.

Data fra oksene på Øyer
Vi har data på metanutslipp fra 
flere av de yngste oksene opp-
stallet på Øyer teststasjon. Dette 
gir oss en unik mulighet, og vi er 
per dags dato eneste organisa-
sjon med fenotypeinformasjon på 
metan for avlsokser. I 2021 var ca. 
70 ulike okser innom måleren, og 
foreløpige tall viser et gjennom-
snittlig utslipp på ca. 200 gram 
per dag. Oksene ligger betydelig 

lavere enn melkekua som for-
ventet, men dersom man fordeler 
utslippene på mengden produsert 
melk og kjøtt (gram metan pr. kg 
EKM, eller gram metan pr. kg slakt) 
vil det kanskje ikke bli store forskjel-
ler. Dette gjenstår enda å regne på. 

Beregne arvbarhet og 
genetiske korrelasjoner
Neste steg vil være å koble infor-
masjonen vi får fra GreenFeed, 

med informasjon om kyrnes alder, 
laktasjonsstadie og slektskap. 
Dette gjøres ved å benytte infor-
masjon Geno allerede har til-
gjengelig i våre databaser. Dette 
må gjøre fordi vi trenger denne 
informasjonen før vi kan sette opp 
de genetiske modellene våre, og 
starte å beregne hvor stor gene-
tisk variasjon (arvbarhet) meta-
utslipp har. Deretter vil det å se på 
sammenhengen (genetisk korrela-
sjon) mellom metan og andre 
egenskaper som for eksempel 
melkeytelse være et viktig steg på 
veien for å kunne begynne å ta i 
bruk denne informasjonen i avls-
arbeidet. 

Denne jobben er det Kirsti Winn-
berg (doktorgradsstipendiat) som 
står for som en del av hennes 
utdannelse ved NMBU. Vi vet fra 
før at kuas metanutslipp er arve-
lig, og resultater fra internasjonale 
studier viser stor variasjon i hvor 
arvelig egenskapen er. Det gjen-
står å se hvor arvelig metan er 
hos NRF, og ikke mints hvor høy 
genetisk korrelasjon egenskapen 
har til de egenskaper vi i dag 
 vekter i samla avlsverdi. Dette vil 
gi Geno et beslutningsgrunnlag 
for seleksjon for redusert klima-
avtrykk, men ikke minst er måling-
ene en viktig dokumentasjon for å 
vise hvor klimavennlig og bære-
kraftig den norske kombikua 
 allerede er.

Det er stor variasjon både mellom individer, men også forskjeller i utslipp mellom 
besetninger. Foto: Nathalie Bjørneby

Firmanytt

TRAKTOR & LANDBRUK OG  
NT MASKIN
har inngått avtale om import og salg av SlurryKat gjødselutstyr, 
tilhengere og øvrige produkter. Slurrykat er global produsent av 
stripespredere, slepeslangesystemer, gjødselvogner og tilhengere.



108 BUSKAP 8-2021

KLIMA

Besøket hos Erling Aas-Eng på Tolga har resultert i en egen podkast. 

KLIMARÅDGIVING HOS MELKEPRODUSENTENE

TINE OG NLR  
TILBYR HELHETLIG 
 KLIMARÅDGIVING
Klima Førsteråd Melk og Grovfôr er navnet på rådgivingstjenesten, 
der rådgivere fra Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og Tine sammen 
analyserer og utarbeider en handlingsplan for å redusere klimagass-
utslippene på den enkelte gård. Planen lages sammen med bonden. 
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Tone Roalkvam
Tine, Spesialrådgiver  
klima og bærekraft
tone.roalkvam@tine.no 

Ragnhild Borchsenius
Fagkoordinator grovfôr  
Norsk Landbruks- 
rådgiving
ragnhild.borchsenius@nlr.no

Dette er en samhandling vi 
erfarer at både rådgivere 
og bønder setter pris på. Vi 

tilbyr derfor en landsomfattende 
rådgivingstjeneste der rådgivere 
fra begge organisasjonene sam-
handler for å kunne tilby norske 
melkeprodusenter helhetlig klima-
rådgiving. 

Landbrukets klimaavtale, 
relevant for meg som 
enkeltprodusent? 
Parisavtalen er en internasjonal 
avtale om klimapolitikk. Den ble 
vedtatt som juridisk forpliktende 
avtale på klimatoppmøtet i Paris 
12. desember 2015. Formålet 
med avtalen er å bidra til tiltak 
som skal redusere trusselen som 
klimaendringer utgjør. Avtalen for-
plikter medlemslandene i FN til å 
sette seg nye og mer ambisiøse 
mål for å redusere sine klimaut-
slipp hvert femte år. Parisavtalen 
slår fast at «Vi må bedre evnen til 
å møte negative klimakonsekven-
ser og kutte klimagassutslippene 
på en måte som ikke truer mat-
produksjonen.»

For landbruket betyr dette en 
 tredelt klimainnsats: 
•  Tilpasse matproduksjon til 

endret klima
•  Redusere utslipp av klimagasser 

fra matproduksjonen
•  Landbrukets kan bidra til posi-

tive bidrag gjennom økt opptak 
og lagring av klimagasser, blant 
annet som karbon i jord. 

Utfordrer landbruket
Parisavtalen forplikter Norge, og 
den utfordrer landbruket. Det er 
derfor viktig at landbruket tar en 
aktiv rolle for å bistå positivt til å 
nå de felles forpliktelsene som 
 ligger i reduserte klimagass-
utslipp. Alternativet er lovpålagte 
pålegg som ingen vil være tjent 
med. 

Faglaga undertegnet en avtale 
med myndighetene juni 2019. 
Avtalen innebærer at norsk land-
bruk skal kutte 500 millioner tonn 
CO2-ekvivalenter fram til 2030. 
Forholdene og forutsetningene på 
de enkelte bruka varierer, med 
 klimakalkulatoren på plass kan en 
nå vurdere hvilke tiltak som vil 
være oppnåelige og gjennom-
førbare på det enkelte bruk.

Høsten 2021 har vi fått ei ny 
regjering som ønsker å satse på 
landbruket, og fortsatt ha stort 
søkelys på klimasatsinga i jord-
bruket. I Hurdalsplattformen 
bekrefter regjeringen at de vil 
følge opp statens og landbrukets 
avtale om kutt av klimagassutslipp. 

Dette er bakgrunnen for at Tine 
og NLR nå ønsker en ekstra 
offensiv for å bistå norske melke-
produsenter til å få en helhetlig 
klimaplan tilpasset det enkelt 
bruk. Sammen vil vi ha søkelys på 
tiltak som skal styrke den enkelte 
bondes økonomi, og som vil være 
viktige bidrag for landbrukets kli-
maløfte. 

Førsteråd klima melk og 
grovfôr 
NLR og Tine har sammen utarbei-
det et helhetlig opplegg for klima-
rådgiving på et melkeproduk-
sjonsbruk som både omfatter 
grovfôrproduksjonen og husdyr-
produksjonen. Utgangspunktet er 
Klimakalkulatoren for melk og 
grovfôr. Rådgivingstjenesten går 
ut på at begge rådgiverne er 
sammen om å analysere utslipps-
verdiene som vises i Klimakalkula-

toren. Resultatene og utslipps-
verdiene må sees i sammenheng 
med fagsystemene Kukontrollen, 
Eana Ku og Skifteplan (etter hvert 
vil flere skifteverktøy levere data til 
Klimakalkulatoren. 

En viktig del av forarbeidet er å 
sikre at nødvendig datagrunnlag 
er på plass. Per i dag er det lagt 
opp til at dataene som brukes 
skal overføres automatisk når 
bonden gir sitt samtykke til det Vi 
erfarer at det ofte mangler data, 
noe som er frustrerende for både 
bonde og rådgivere. Dette er noe 
Klimasmart Landbruk jobber med 
det med slik at det skal være 
 lettere å få gjennomført beregnin-
ger selv om noe data mangler.

Klimahandlingsplan
Førsteråd Klima Melk og Grovfôr 
resulterer i en Klimahandlings-
plan med en klimastatus for 
 gården. På planen vil stå tiltak 
som bonde og rådgivere blir 
enige om å jobbe med som vil 
kunne være med på å redusere 
klimautslippene fra gårdens 
 storfeproduksjon; tiltak innen 
driftsopplegget på gården, fôr-
dyrking og gjødselpraksis, fôring, 
avl og helse. God drift og best 
mulig utnyttelse av gårdens res-
surser er godt for  klimaet. Dette 
er tiltak som også vil bidra til 
bedre produksjonen og bidra til 
god økonomi for bonden. God 
agronomi og godt husdyrhold = 
godt klimaarbeid.

Klima Førsteråd melk og grovfôr 
koster kr 8 000. Prisen er den 
samme i hele landet.

      søkelys på tiltak som skal styrke 
den enkelte bondes økonomi, og som 
vil være viktige bidrag for landbrukets 
klimaløfte
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STØTTEORDNINGER 

Regionalt Miljø-
program (RMP) 
gir fra i år støtte til 
 klimarådgivning. Med 
klimarådgiving menes 
rådgivning som tar for 
seg en helhetlig gjen-
nomgang av utslipp og 
opptak av klimagasser 
på gården med sikte på 
å gjennomføre klima-
tiltak. De som utfører 
klimarådgivning skal 
være godkjent av Land-
bruksdirektoratet, i dag 
er det kun rådgivere fra 
NLR og Tine som har 
gjennomgått klimakurs 
som er godkjente. Til-
skuddet fra RMP- 
ordningen forvaltes av 
Statsforvalteren og vil 
variere fra fylke til fylke.

Et vilkår for tilskudd er 
at det utarbeides en 
 tiltaksplan som legges 
ved søknaden. Det 
 stilles ikke som vilkår 
for tilskuddet at fore-
taket gjennomfører til-
tak, men rådgivning og 
utarbeiding av tiltaks-
plan skal gi bonden 
kunnskapsgrunnlag og 
motivasjon for å gjen-
nomføre tiltak og drifts-
forbedringer for å redu-
sere utslipp og tilpas-
ninger til et endret 
klima. Det er ca. 300 
bønder som har søkt 
om tilskudd til klima-
beregning på sitt bruk 
gjennom RMP-ordnin-
gen ved frist for rappor-
tering 15. oktober i år. 

Bærekrafts fondet 
gir også tilskudd for å få 
utarbeidet en helhetlig 
klimaplan. Satsene for 
tilskudd er på samme 
nivå som for RMP, men 
en må være medlem av 
Bondelaget og ha forsik-

ringer i Gjensidige for å 
kunne søke på denne 
ordningen. 

Satsene for 2022 gjen-
nom RMP-ordningen er 
ikke avklart enda, heller 
ikke om dagens ordning 

vil fortsette. Bærekrafts 
fondet vil derfor være et 
godt alternativ for de 
som er utålmodige med 
å komme i gang med 
klimahandlingsplan på 
sin gård. 

Klima førsteråd melk og grovfôr 
Individuell oppfølging 

Klimahandlingsplan 2021 
Gårdsfakta 
Navn:  
Adresse:  
Org.nummer:  
Produksjon: Melk og kjøtt 
Dato for besøk: 23.09.2021 
Navn på rådgivere:  
Klimastatus for gården 
Fra planteproduksjonen:  
God pH og næringstilstand på alle skifter. God utnyttelse av husdyrgjødsla på grasareal – brukt 
nedfeller de senere årene. Arealene er jordsmonnkartlagte og viser nokså likt avlingspotensiale. Ut 
fra kalkulatoren er det netto binding av karbon i jorda. Det gjødsles til et høyere avlingsnivå, enn 
det som er satt opp i gjødslingsplana, mer enn man tar ut?  Kornproduksjonen kommer veldig godt 
ut av klimaberegningene pga karbonbinding i jord. 

Fra melkeproduksjonen: 
20% avvik mellom fôrproduksjon og fôrbehov (dekker svinn), tyder på reelt avlingsnivå. 
Solcelleanlegg reduserer kostnader til strøm. Scorer høyt på dyrevelferdsindikatoren. Har begynt å 
øke tildeling mjølk på kalv fra 6 til 8 liter pr kalv og dag.  
Oksene selges til liv ca 3 mndr gamle, som vil påvirke utslipp negativt, litt avhengig av hvor mange 
født sent på høsten og levert på nytt år.  

Klimatiltak for min gård: 
Tiltak Gjennomføring/ hva skal 

gjøres 
Tidshorisont 

Gjødsling Vurdere avlingspotesialet ut 
fra alder på enga og 
differensiere gjødslinga 

2022 

Grovfôr Oppnår ikke ønsket kvalitet, og 
vil diskutere årsaker. Har et 
mål om en energiverdi på ca 
6,3 MJ/kg ts. Fordøyelighet. 

2022 

Grovfôranalyser med 
mineralanalyser 

Med mineralanalyse kan man 
si mer om hvor godt man 
treffer med gjødslingen.  

2021 

Avdrått 1.kalvere 1.kalverne ligger lavt i avdrått
ift eldre kyr. Det er potensiale i
førstekalverne. Starte med
kalvene.

2021-2022 

Grovfôr, kraftfôr og hold. Ikke bruke mer kraftfôr enn 
nødvendig. Og bruke det riktig 

2021 og fortløpende. 
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KOMPETENTE RÅDGIVERE
Det siste året har Tine og NLR 
gått sammen om å utdanne 200 
rådgivere fra begge organisasjo-
nene i for å kunne bruke land-
brukets klimakalkulator i rådgiv-
ingen. Gjennom utdanningen har 
rådgiverne fått en innføring i de 
viktigste klimagassene i landbruket 
og gårdsmodellen HolosNor som 
Klimakalkulatoren bygger på. Som 
en del av opplæringen har råd-
giverne fra begge rådgiverorgani-
sasjonene sammen analysert 
utslippsverdiene fra et melke-
produksjonsbruk og laget en 
 helhetlig handlingsplan med tiltak 
som skal bidra til å redusere 
 klimautslippene fra gården. Alle 
våre rådgivere som har gjennom-
ført opplæringen er godkjente 
som klimarådgivere av Land-
bruksdirektoratet. En helhetlig 
plan gir også grunnlag for å kunne 
søke om støtte fra RMP-ordningen.

Hva sier rådgiverne? 
Vi har spurt noen av rådgiverne 
våre om hva deres erfaring med 
den helhetlige klimarådgivingen 
så langt.

I Rogaland har Randi Hodnefjell i 
NLR og Norolf Husveg i Tine alle-
rede opparbeidet seg god erfaring 
i helhetlig klimarådgiving. Det er 
tydelige på verdien det har for 
bonden å se hele gården under 
ett. Dette understøttes av Paula 
Brekken, Tine og Rune Granås, 
NLR i Innlandet.

Rådgiverne er spesialister på hver 
sine områder og utfyller hver-
andre. Planter, skifter, gjødsling 
og produksjon henger sammen. 
Felles diskusjon og ulik spiss-
kompetanse gir bonden mer igjen 
for besøket. Erfaringer med klima-
jobbingen så langt viser at det 
ofte er sammenheng mellom god 
drift og reduksjon i klimagassutslipp. 

Data er flaskehalsen
Vi har spurt rådgiverne om hva de 
ser på som flaskehalsene per i 
dag. Alle er enige i at det er på 
datasiden – det er viktig å få inn 
nok og riktige data. Samtidig er 
det viktig at Klimakalkulatoren 
 forbedres og videreutvikles, både 
faglig og pedagogisk.

Alle rådgiverne har tro på at det 
blir mer klimarådgiving fremover. 
De erfarer at mange bønder er 
nysgjerrige på beregningene på 
egen gard og tror etterspørselen 
vil komme. Det er viktig at bønd-
ene har tillit til kalkulatoren og at 
det snart blir mulig å kunne bruke 
mer opplysninger fra egen gård, 
spesielt når det gjelder opplysnin-
ger om fôringa. 

Bondens erfaringer så 
langt
Paula og Rune har gjennomført 
Klima Førsteråd hos Erling Aas-
Eng på Tolga. Erling er mjølk- og 
kjøttprodusent på Tolga og inter-
essert i klima.

Erling synes gjennomgangen med 
de to rådgiverne har vært svært 
nyttig og har fått flere konkrete 
råd og justeringer i produksjonen 
som vil virke positivt på gårdens 
klimautslipp. For han handler mye 
om å bli en bedre bonde.

Smått til nytte

KALVEDIARÉ OG MULIGE ÅRSAKER
Hva ser du Hvor gammel er kalven Mulig årsak
Tynn diaré med flak eller klumper Første leveuke E. coli
Gul klebrig til vandig diaré Mellom 2. og 3. uke Rotavirus
Gulaktig vaniljeluktende diaré Mellom 1. og 3. uke Fordøyelsesdiaré
Hvit, gul eller grønnlig diaré som er tyntflytende. Ofte med blod. Mellom 2. og 3. uke Kryptosporidier
Mørk brun og meget tyntflytende diaré. Ofte med blod. 4 uker og eldre Kokksidiose

Bovi, september 2021
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Rasmus Lang-Ree
rlr@geno.no

Tekst og foto

Tine inviterte til symposium om norsk melkekvalitet, dyrehelse og 
dyrevelferd.

I 1951 ble Mastittlaboratoriet i 
Molde etablert og professor og 
Tine-veterinær Olav Østerås 

født. I år er det også 50 år siden 
starten på helsekortordningen. Det 
var altså nok av jubileer å markere 
med et både fysisk og digitalt 
møte i en tid da Norge er i ferd 
med å vende tilbake til normalen.

Bare Sveits bedre på celletall
Olav Østerås har jobbet med stor-
fehelse i nesten hele sin yrkeskarri-
ere, både i Tine og Helsetjenesten 
for storfe og Norges veterinær-
høyskole. Han dro linjene tilbake til 

oppstarten av jurhelse  kontrollem i 
1981 som utgangspunkt for reduk-
sjonen i celletall til dagens aritme-
tiske middel på 137 000. På 
verdens basis er det kun Sveits 
som kan vise til lavere celletall. 
Han trakk også fram Helsetje-
nesten for storfe som ble etablert 
1995, redningsaksjonen for mas-
tittlaboratoriet i Molde i 1995 og 
BVD-bekjempelsen fra 1992 som 
noen viktige milepæler på veien til 
dagens gode storfehelse. Avls-
arbeidet mente Olav Østerås sto 
for 30 prosent av den formidable 
reduksjonen i mastittforekomst.

Fra jakten på bakterier til 
analyser av gras
Historiens eneste bestyrerinne av 
Mastittlaboratoriet i Molde, 
 veterinær Liv Sølverød, fortalt om 
en lab-historie som startet med 
 jakten på Streptococcus 
 agalactiae (smittsom mastitt) og i 
dag er landets eneste akkredi-
terte mastittlaboratorium som 
også gjør analyser for drektighet i 
melkeprøver (PAG) og analyserer 
grasprøver. Innsending med 
 melketankbilen har vært en viktig 
logistikkmessig nyvinning. 

FEIRING AVmelka

Norsk melk har unike kvalitetsfortrinn. Foto: Jumpstory
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Samarbeid er nøkkelen
Styreleder i Tine Marit Haugen 
trakk fram samarbeid som nøkke-
len til suksessen med melkekvali-
tet og storfehelsa i Norge. Kort vei 
fra forskning til praksis og felles-
skapsløsninger som har omfattet 
alle besetningene har vært viktig. 
- Arbeidet med dyrehelsa har gitt 
oss gull å utnytte som konkurran-
sefortrinn, sa Tine-styrelederen.
Marit Haugen dro også fram at 
friske dyr er viktig i en bærekrafts-
diskusjon. Friske dyr har lavere 
 klimagassutslipp og det kommer 
hele samfunnet til gode. Hun 
mente helse ville bli et enda viktig-
ere argument for norsk mat og 
mante til at alle i næringa må bli 
endra bedre ambassadører for hva 
vi har fått til og hvordan vi arbeider. 

Verdens beste melk fra 
verdens beste kuer
- Det er viktig for oss i Geno å 
levere på meieriindustriens behov 
og de skiftene som skjer, sa 
 administrerende direktør i Geno 
Kristin Malonæs i sitt innlegg på 
symposiet. 

Geno ønsker en god dialog med 
Tine om langsiktig arbeid med 
melke kvalitet. Geno-styrelederen 
ønsket krav om at melka til Tines 
osteproduksjon i utlandet kommer 
fra NRF-kyr. De genetiske trendene 
for NRF-populasjonen viser positiv 
utvikling for både protein- og fett-
prosent fra 2000 og fram til i dag. At 
forekomsten av kappakasein B øker 
i NRF-populasjonen på bekostning 
av E-varianten er noe som kommer 
meieriindustrien til gode i form av 
melk med bedre ystekvalitetet. 
 Kristin Malonæs sa NRF-avlen skal 
ha et bredt avlsmål med tanke på ei 
ku som skal være tikjemper og stå 
seg enten det er snakk om bære-
kraft eller dyrevelferd. Hun etterlyste 
svar på hvordan Tine har tenkt å 
bruke konkurransefortrinnene til 
NRF-kua i sin internasjonale mar-
kedsføring, og kunne vise til ferske 
tall fra USA som viste høyere over-
levelse og drektighetsprosent for 
NRF sammenlignet med Holstein. 
- Globalt kan vi sammen fortelle 
historien om ei frisk og holdbar ku 
som gir positive bidrag i klimaregn-
skapet, oppfordret Kristin Malonæs.

Olav Østerås, nå pensjonist. 

Styreleder i Tine Marit Haugen. 

Administrerende direktør i Geno 
Kristin Malonæs.

Bestyrerinne av Mastittlaboratoriet i 
Molde, veterinær Liv Sølverød.

Tine har ingen planer om å hvile på sine laurbær, og presenterte et flott 
knippe doktorgradsarbeider som borger for fortsatt sterk satsing på 
forskning. Fra venstre Ragnhild Inglingstad (melkekvalitet, geit), Marit 
Smistad (streptokokkinfeksjoner, storfe), Håvard Nørstebø (melking og 
jurbetennelse, storfe), Gunnar Dalen (celletallsmåler som indikasjon 
jurbetennelse, storfe), Stine Grønmo Kischel (dyrevelferd, storfe) og Randi 
Garmo (dyrevelferdsindikatorer, storfe).

VEIEN VIDERE
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ORGANISASJON

Medlemskontingenten i 
Geno for kommende år 
er kr 1250,-. Kontingen-

ten er tredelt hvorav den ene 
delen, serviceavgiften, er moms-
belagt.

Ved fakturering splittes medlems-
kontingenten opp i tre deler: en 
for medlemskontingent, en for 
Buskap og en som vi har valgt å 
benevne serviceavgift. Denne 
oppdelingen er regnskapsteknisk 
og kommer medlemmene og 
Geno til gode både når regnskapet 
og fradrag skal føres. Grunnen til 

oppdelingen er at Geno er lov-
pålagt å spesifisere merverdiavgift 
der det er forskjellige behandlings-
regler som gjelder.

Buskapsdelen og servicedelen er 
skattemessig fradragsberettigede 
kostnader. Den delen som benev-

nes medlemskontingent er ikke 
skattemessig fradragsberettiget.

Det er ikke mulig å velge bort en 
av delene i medlemskontingenten. 
Se tabell for oversikt over postene 
i medlemskontingenten.

MEDLEMSKONTINGENT OG 
FAKTURA

Geno Fordeling av postene i medlemskontingenten

  Kroner

Medlemskontingent  100,-

Buskap*  700,-

Serviceavgift*  450,- + mva.

Totalsum  1362,50 inkl. mva.

* Fradragsberettigede kostnader

Siste episoder:

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

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

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

Episode 12 – Kalvestell fra avvenning til    
                        kalving

Episode 13 – Fra bås til løsdrift for mindre 
                        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    
                        drift

Episode 17 – Bryt smittesyklus om du har   
                        problemer med kalvehelsa

Episode 18 – Brunst og lys i ulike fjøs

Ny 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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ALLIANCE 551 MULTIUSE 
PROFESSIONAL 
Nyutviklet vinterdekk for traktor 

551 Multiuse Professional 
- seipinger/lameller og myk gummiblanding gjør at  
 dekket griper meget godt på snø og is
- dekket kan pigges for ytterligere grep på is 

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

     Husk
  smittevernutstyr
                i fjøset! 

smittevernutstyr
                                i fjøset! 

Pakketilbud:
kr. 1504,- 
ekskl. mva. porto og ekspedisjonsgebyr

www.genoshop.net
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Frilansjournalist

er-mys@online.no

Flere gårder har investert eller investerer nå i 
gårdsanlegg for biogass. Det er særlig gårder 
med mye storfe der dette kan være lønnsomt.

INVESTERER  
I BIOGASS

Buskap er hos Gunvor og 
Kjell Kopperud på gården 
Slommerud i Rakkestad i 

Viken. Her er det bygd både bio-
gassreaktor og etterkammer. Ved 
siden av er det satt opp to contai-
nere. Den ene er selve hjernen 
eller  teknikkhuset som styrer 
pumping mellom enhetene. I den 

andre foregår strømproduksjon. 
Anlegget heter Norup, er svensk 
og kommer fra Norup Gård i 
Skåne. – Vi vurderte fem ulike 
leverandører av gårdsbiogassan-
legg, men endte opp med Norup, 
forteller Kjell som har besøkt går-
den i Skåne der de lager anlegget. 
Gunvor og Kjell har melkeproduk-
sjon med to roboter og kvote på 
drøyt 900 000 liter. I tillegg har de 
eldre grisehus med ca. 300 slak-
tegrisplasser. Før satsingen på 
biogass målte de energinivået i 
gjødsla. Det ligger på ca. 145 kWh 
(kilowattimer) pr. tonn gjødsel. Det 
er bra eller litt over det som er 
normalverdi kun for storfe. Men 
energiinnholdet i gjødsel kan vari-
ere mye fra gård til gård. 

Gjødselanalyse viktig
– Vi har siste to år analysert 
 gjødsel fra rundt 25 gårder på 
Østlandet og i Midt Norge som 
tenker biogass. Vi skal nå også ta 
prøver fra noen nye gårder. Ener-
gimengden har variert fra 60 opp 
til 180 kWh pr. tonn gjødsel, for-
teller rådgiver Øyvind Halvorsen. 
Han var tidligere i Innovasjon 
Norge, men er nå pensjonist og 
rådgiver på bioenergi. 
– Alle som tenker biogass må 
starte med å analysere gjødsla. 
Det er stor forskjell på gjødsel og 
det du eventuelt tilsetter gjødsla 
med tanke på om det er egnet for 

biogassproduksjon. Prøver skal 
tas i godt omrørt gjødsel. Hvis en 
skal blande inn kyllingmøkk eller 
andre substanser må en ta prøve 
av det som blir blandingen, sier 
Øyvind. Lønnsom biogassproduk-
sjon forutsetter husdyrproduksjon 
der en har mye gjødsel med høyt 
energinivå. De som tenker satse 
på dette bør ha en gård med mini-
mum 3 000 kubikkmeter husdyr-
gjødsel. Samtidig må en ha ut ven-
dig gjødsellager pluss at forhold 
ellers må ligge til rette. Halvorsen 
anbefaler de som er interessert å 
melde seg inn i Facebook-nett-
verket «Gårdsbiogass Norge». 

Varme og strømproduksjon
Anlegget hos Kopperud skal pro-
dusere varme til fjøs, verksted og 
boliger (også til naboen). Det skal 
produseres strøm til gården og 
eventuelt overskudd skal ut på 
nettet. Gunvor og Kjell har hatt et 
årlig strømforbruk på 180 000 

Gunvor og Kjell Kopperud har satser et tosifret 
millionbeløp på biogass og gården blir nettoleverandør av 
energi. Sønnen Johannes er også involvert i drifta og går 
nå på landbruksskole. 
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kWh. De har investert i en genera-
tor som i teorien kan produsere 
tre ganger dette. Mengde gjødsel 
fra egen gård blir i så fall for liten, 
men energimengde i gjødsla kan 
sprites opp med for eksempel 
slakteavfall eller/og kyllingmøkk 
fra en nabo. For få strømmen ut 
på nettet ble gården oppgradert til 
400 volts anlegg. Hele biogass-
anlegget med 630 m³ reaktor, 
etterkammer (etterkammer øker 
biogassproduksjon), strømgene-
rator, infrastruktur for varme og  
2 500 m³ gjødselkum for biorest 
var budsjettert til 11 millioner 
 kroner. Av denne ramma fikk de et 
tilskudd på 45 prosent fra Innova-
sjon Norge. Norske kroner har 
svekket seg, korona ga utsatt 
byggestart og det kom på flere 
ekstra kostnader. Byggekostnader 
har også generelt økt kraftig og 

prislappen for hele investeringen 
inklusive 400 volts anlegg blir 
 dermed minst 14 millioner. – Med 
dagens høye energipriser vil dette 
likevel gi grei lønnsomhet, tror Kjell. 

Valgte svensk gårdsanlegg
Ei drøy mil lenger øst på gården 
Mellomdalen satser melk- og 
 kyllingprodusentene Elling Ruggli 
og Trude Hegle også på biogass. 
Erling har som Gunvor og Kjell 
melkeproduksjon på 900 tonn. I 
tillegg har de kyllingproduksjon 
som krever høyt energiforbruk. De 
er i full gang med å bygge biogas-
sanlegg. En 700 m³ reaktortank er 
nettopp isolert med 15 cm skum. 
– En reaktor skal ha minst mulig 
varmetap, sier Elling. Han har 
også valgt å investere i teknologi 
fra nabolandet, men fra MMG 
konsult i Östersund. 

Anlegg til 6 millioner i 
 Hustadvika
60 mil lenger nord var Inge Hoem-
snes i Hustadvika ved Molde en 
av de første i Norge med gårds-

Biogassanlegget hos Kjell Kopperud i Rakkestad er levert av svenske Norup. Det består av en 630 m³ reaktor (rød tank) der 
gjødsla oppholder seg 30 dager og en etterreaktor der den er 15 dager (beholder bak) før den pumpes til kum med biorest. 

Elling Ruggli er en av to melkeprodu-
senter i Rakkestad i Viken som satser 
biogass og vil bli selvforsynt med energi. 
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anlegg fra nettopp MMG konsult. 
Hoemsnes har melkekvote på  
550 000 liter samt kombinert-
produksjon på gris. Biogassan-
legg med reaktor på 550 m³ ble 
satt opp i 2019 og har vært i drift 
siden januar 2020. – Det fungerer 
veldig fint, og vi var utrolig heldig 
med timing på investeringen, sier 
Inge. Etterpå kom korona, for-
sinkelser pluss store kostnads-
økninger. Inge har investert 6 milli-
oner i biogass og produksjonen 
dekker gårdens energiforbruk på 
250 000 kWh. – Det blir mer og 
mer press på klima framover og 
landbruket må bidra positivt.  
Hos oss var biogass en naturlig 
 løsning, sier Inge som stadig har 
henvendelser fra andre gård-
brukere om sin investering. 

Satser biogass med norsk 
anlegg
Hos brødrene Kristian og Svein 
Ingar Skilbred på gården Skilbred 
ved Skien har de storfe og gris. 
Her er det fjøs med 150 ammekyr 
pluss at de kjøper inn 200 okser. 
De har også konsesjonsbesetning 
på slaktegris. Nå bygger de bio-
gassanlegg forutsatt at Innova-
sjon Norge gir investeringstil-
skudd. Analyser av gjødsla viser 
at det er potensial. Brødrene 
 Skilbred har valgt å satse på 
 biogassanlegget som Telemark 
Technologies leverer. Dette er en 
videreutvikling av Telemarks-
reaktoren. Anlegget hos Kristian 
og Svein skal som de andre anlegg-

ene vi har omtalt produsere både 
varme og strøm til egen gård og 
flere bolighus. I investeringen 
 inngår dessuten separering av 
gjødsla slik at en tar ut en tørr del 
med mye fosfor. En får også en 
fraksjon som kan brukes som strø 
til ammekyr. 
– Vi har begrenset spredeareal 
nær gården og ønsker en biorest 
med mindre fosfor, forteller 
 Kristian. Investeringen hos dem 
blir også minst 10 millioner kroner. 
– Vi har satt opp kalkyler som 
viser at det lønner seg. Med høye 
energipriser lønner det seg enda 
mer. Og det årlige tilskuddet vi får 
til biogassproduksjon reduserer 
risikoen, sier Kristian og Svein 
Ingar.

REPORTASJE

ÅRLIG TILSKUDD TIL 
 BIOGASSANLEGG
I fjor kom det på plass en ordning med årlige 
tilskudd til biogass anlegg gjennom jordbruksav-
talen. Den er et viktig bidrag til interessen for 
biogass. Tilskuddet er pr. dyr og år og beregnet 
etter  standardtall for tørrstoffinnhold i gjødsla. 
Det er storfeproduksjon som utløser mest til-
skudd. Mjølkeku utløser et årlig tilskudd på  
kr 2 770 pr. ku, ammeku kr 1 583 og for ungdyr 
av storfe er tilskuddet kr 950. 

Reaktortanken til et biogassanlegg skal 
isoleres godt. Hos Elling Ruggli er brukt 
15 cm skum (tilsvarer 25 cm steinull). 
Det er 30 cm isopor under tanken.

Brødrene Kristian og Sven Ingar Skillbred har ammekyr og slaktegris. De vil trolig 
også snart ha en gård som blir nettoleverandør eller selvforsynt med energi. 

Smått til nytte

BRASIL OG CHILE GODKJENNER METAN
REDUSERENDE  FÔRTILSETNING
Fôrselskapet Royal DSM har fått godkjenning for sitt fôrtilsetningsprodukt Bovaer av 
myndighetene i Brasil og Chile for bruk til blant annet til melkeku og ammeku. En 
studie på kjøttfe har vist reduksjon i metanproduksjonen med opp til 55 prosent med 
bruk av fôrtilsetningen. For melkeku angir selskapet at ei kvart teskje av Bovaer pr. 
ku pr. dag vil redusere metanutslippene med ca. 30 prosent. 

www.agriland.ie



Salg og mer info: 
Hele Norge 959 77 490 | Midt-og Nord-Norge 920 97 110

Øst-Norge 484 24 350 | Sør- og Vest-Norge   902 30 411

www.traktoroglandbruk.no | www.ntmaskin.no

Spesialister innen grashøsting, 
fôring og gjødselhåndtering

BvL V-MixBvL V-Mix
6-års produktgaranti6-års produktgaranti
6-års fornøydgaranti6-års fornøydgaranti

Kemp Kemp 
- Den optimale - Den optimale 

fôrskyverenfôrskyveren

SlurryKatSlurryKat
- Størst på stripe- og - Størst på stripe- og 
slangespredningsystemslangespredningsystem

HøjgaardsHøjgaards
- Den mobile - Den mobile 
gjødselseparatorengjødselseparatoren

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

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
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HELSE

DET LURE MED JURET

Marit Smistad
Stipendiat,  

Tine Mastittlaboratoriet
marit.smistad@tine.no

Hannah Joan Jørgensen
Forsker,  

Veterinærinstituttet
hannah.jorgensen@vetinst.no

Streptococcus dysgalactiae finnes i de fleste melkekufjøs. Bakterien 
liker seg på dyret, og trives spesielt godt i melk og sår. Smitteover-
føring via miljøet skjer når smittepresset er for stort.

NYE DRIFTSFORHOLD GIR 
STREPTOKOKKER EKSPAN
SJONSMULIGHETER

Sykdom forårsaket av 
 bakterien Streptococcus 
dysgalactiae har økt jevnt 

og trutt i både norsk sauenæring 
og i melkeproduksjonen de siste 
20 årene. Dette har skjedd parallelt 
med modernisering og vesentlige 
strukturendringer i de to næring-
ene. For å undersøke årsakene til 
dette ble Prosjekt «Streptokok-
ken» startet i 2018 i samarbeid 
mellom Veterinærinstituttet, 
 Animalia, Moredun Research 
Institute, NMBU og Tine.

Gir alle typer mastitt
Streptococcus dysgalactiae (S. 
dysgalactiae) kan gi hele spekteret 
av mastitt hos melkeku, fra sub-
klinisk mastitt til alvorlig klinisk 
mastitt. Bakterien har fått navnet 
sitt (dysgalactiae) som følge av at 
juret får redusert funksjon under og 
etter en infeksjon. Bakterien ligger 
på 3. plass som årsak til  klinisk 
mastitt i Norge, og forekomsten har 
økt fra 8 prosent av speneprøve-
funn i 2002 til 13 prosent i 2020. 
Disse infeksjonene har derfor en 
vesentlig betydning både for øko-
nomi, melkekvalitet, dyrevelferd og 
antibiotikaforbruk. Likevel er bakte-

Vi har sjekket hvor lenge S. dysgalactiae overlever i møkk (Basma Asal, 
laboratorieingeniør på Veterinærinstituttet). Foto: Marit Smistad
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rien overraskende lite studert inter-
nasjonalt, og få konkrete forebyg-
gende tiltak har vært tilgjengelige. 

Gir forskjellig sjukdom hos 
sau og ku
I prosjekt Streptokokken har vi 
jobbet med å finne ut hvorfor 
noen produsenter får problemer 
med denne bakterien, og vi har 
jobbet parallelt med sau og ku. 
Bakterien gir vidt forskjellige syk-
domsbilder hos de to dyreslagene 
og i de to næringene: mastitt hos 
ku og utbrudd av leddbetennelse 
hos lam. Årsaken til at bakterien 
oppfører seg ulikt hos sau og ku, 
samtidig som problemet har økt i 
takt med moderniseringer i de to 
næringene, er blant hovedspørs-
målene i prosjektet. Handler det 
om at det er forskjellige bakterie-
varianter i sauefjøs og melke-
kufjøs? Handler det om måten vi 
holder melkeku på i forhold til 
sau, for eksempel noe knyttet til 
driftsformen, management eller 
miljø? Eller er det rett og slett slik 
at det er egenskaper hos verten 
som bestemmer hvor bakterien 
slår seg ned og lager sykdom?

Løsdrift, melkestall og tett 
gulv er risikofaktorer
For å besvare spørsmålene 
undersøkte vi ved hjelp av ku -
kontrolldata og en spørreunder-
søkelse først risikofaktorer for 
infeksjoner med S. dysgalactiae. 
Vi fant ut at større, intensivt 
drevne sauebesetninger var mer 
utsatt. Hos melkeku var det van-
ligere å ha problemer med denne 
bakterien i løsdriftsfjøs, og løs-
drifter med melkestall hadde 
oftere problemer med bakterien 
enn de som har AMS. Felles 
risiko faktorer for de to driftsfor-
mene var gulvtype (tett gulv i 
melke kufjøs og plastgulv i sau-
efjøs), og forekomst av sår (hase-
sår hos ku og øremerkesår hos lam). 

Liggebåsen et viktig sted 
for smitteoverføring
Prosjektet har samlet inn og ana-
lysert nærmere 3 000 prøver fra 
dyr og miljø i saue -og melkeku-
besetninger. Vi rakk å besøke sju 
løsdriftsbesetninger på Østlandet 
før landet stengte ned i på grunn 
av covid-19 i 2020. Heldigvis ga 
dette mye god informasjon, og vi 
ønsker å rette en stor takk til de 
sju produsentene som villig stilte 
opp og ble med oss på prosjektet. 
Målet med besetningsbesøkene i 
melkekubesetningene var å finne 
hovedreservoaret til bakterien – 
hvor holder den til? I tillegg ville vi 
finne ut om den er smittsom, og 
eventuelt hvilke punkter i et fjøs 
som er viktig i smitteoverføring fra 
ku til ku. Vi tok prøver fra melk, 
ulike punkter på kyrne og i miljøet. 
Isolatene vi fant ble deretter 
 helgenomsekvensert. Av de 
besetningene som hadde flere kyr 
med S. dysgalactiae -jurinfeksjo-
ner kunne vi ved hjelp av resulta-
tene fra helgenomsekvensering se 
at kyrne hadde smittet hverandre. 

Miljøet (spesielt liggebåsen) er 
sannsynligvis et viktig punkt for 
smitteoverføring. 

Studier på tvers av to forskjellige 
arter (ku og sau) har vært veldig 
nyttig. Mye av kunnskapen vi 
 hentet fra bakteriedynamikken i 
sauefjøs ga oss et forsprang da vi 
skulle utforske oppførselen til 
bakterien i melkekufjøs. Helgen-
om  sekvensering ga oss mulighet 
til å sammenligne bakteriene ned 
til arvestoffnivå. Men fant vi svaret 
på gåten om de forskjellige syk-
domsbildene hos sau og ku?

Trives spesielt godt i melk 
og sår
For å framkalle sykdom trenger 
man en mottakelig vert, en bakte-
rie (eller annet smittestoff), og i til-
legg spiller miljøet inn i positiv 
eller negativ retning. Økningen av 
streptokokkinfeksjoner de siste 
tiårene handler sannsynligvis om 
en kombinasjon av disse faktor-
ene. Vi har funnet ut at denne 
bakterien finnes i de fleste saue-

Tett gulv – en risikofaktor for S. 
dysgalactiae-infeksjoner, muligens på 
grunn av mer fuktighet. Foto: Marit 
Smistad

Lekkasje og hasesår bidrar til økt 
smittepress av S. dysgalactiae og 
liggebåsen er et viktig punkt for 
overføring av bakterien fra ku til ku. 
Foto: Marit Smistad

      vanligere å ha problemer med 
 denne bakterien i løsdriftsfjøs
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fjøs og melkekufjøs i landet. Den 
liker seg best på dyret, og trives 
spesielt godt i melk og sår. Den 
overlever sannsynligvis ikke veldig 
lenge i miljøet, men når smitte-
presset i dyrene er stort (for 
eksempel mye sår, mange jurin-
feksjoner), så skjer smitteover-
føring også via miljøet. Overgang 
til løsdrift er et eksempel på en 
endring i miljø. Det er ofte noe 
mer fuktig enn i båsfjøs, dessuten 
deler kyrne liggebåser. Dette har 
sannsynligvis gitt denne strepto-
kokken et fortrinn i løsdrifter, og 
forteller oss at det er ekstra viktig 
å ha kontroll på smittsomme jur-
bakterier i løsdriftsfjøs, samt at 
liggeområdet til kua bør holdes 
rent og tørt.

Stort sett egne varianter 
hos sau og ku
Vi har ikke klart å finne forskjeller i 
bakteriens arvestoff som kan for-
klare hvilket sykdomsbilde bakte-
rievarianten gir. Stort sett fant vi 
egne varianter hos sau og ku, noe 
som sier oss at bakterien har til-
passet seg vertsdyret. I noen til-
feller fant vi kuvarianter i sauefjøs, 
og sauevarianter i kufjøs. De ga 
likevel mastitt hos ku og ledd-
betennelse hos sau. Det betyr at 
mye av svaret på hvilket syk-
domsutfall en infeksjon vil gi ligger 
hos verten. Kuas mottakelighet og 
infeksjonspresset hun utsettes for 
vil også kunne ha betydning for 

om hun utvikler en mild subklinisk 
mastitt eller en alvorlig/akutt 
 mastitt som følge av en S. dysga-
lactiae-infeksjon.

Holde smittepresset nede
Resultatene fra Prosjekt Strepto-
kokken viser at bakterien finnes 
naturlig på kua, det er derfor ikke 
et relevant mål å utrydde den fra 
storfebesetninger slik man ønsker 
med streptokokken med lignende 
navn, S. agalactiae. For å unngå 
økning i S. dysgalactiae-infeksjo-
ner er det viktig å holde smitte-
presset nede, og de viktigste ste-
dene den oppformerer seg er i 
melk og sår. Det er viktig, spesielt 
i løsdriftsfjøs, å holde oversikt 
over jurinfeksjonene (følge Godt 
jur), forebygge sår og å redusere 
fuktigheten i fjøset.

Besetningsesøk – et kjærkomment avbrekk fra hverdagen på laboratoriet. 
Laboratorieingeniør fra Veterinærinstituttet, Fiona Valerie Franklin-Alming tar 
speneprøver. Foto: Marit Smistad

Firmanytt

LIFLAND
overtar fra årsskiftet import og service av GEA Farm Technologies sine produkter i 
Norge. Lifland er en markedsledende landbruksaktør på Island, og har lang 
erfaring og kompetanse med

blant annet GEA melkerobot og -foringssystem. Reime Landteknikk vil fremover 
fokusere på sine øvrige samarbeidspartnere.



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

Firmanytt

BRI LAND
BRUKSBYGG
Inngår samarbeid med 
Combigas i Danmark om salg 
av biogassanlegg i Norge. 

Combigas har vært 
leverandør av biogassanlegg 
gjennom mange år både i 
Danmark og i store deler av 
verden. De lanserer Greenfarm 
som er et anlegg basert på 
husdyrgjødsel og som passer 
for ca. 3 000–12 000 
kubikkmeter husdyrgjødsel 
pr. år.

Les mer om limousin på: limousin.tyr.no
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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

Smått til nytte

KETOSE ØKER 
RISIKO FOR 
TIDLIG UTRAN
GERING
En amerikansk undersøkelse 
der ketonstoff (BHB) i blodet 
ble analysert hos 387 kyr på 
dag 7 etter kalving 
konkluderer med at 
forhøyde verdier (og ikke 
nødvendigvis kliniske 
symptomer) øker risiko for 
utrangering. 22,7 prosent av 
nykalvede kyr hadde 
forhøyet nivå av BHB i 
blodet og sammenlignet 
med de kyrne som hadde 
normale verdier betød det 
en laktasjonsavdrått som var 
1 067 kg EKM lavere. 
Utrangering innen 60 dager i 
laktasjonen var 3,7 ganger 
så høy for kyrne med 
forhøyde BHB-verdier. 
Forhøyde nivåer av 
ketonstoffer henger sammen 
med mobilisering av fett fra 
fettdepotene, og 
fettprosenten i melk var 0,3 
prosent høyere i denne 
gruppen. 

Kvægnyt 9/2021
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Rune Aas
Fagleder økonomi i Tine

rune.aas@tine.no

ØKONOMI

Areal, driftsbygninger, 
arbeidskapasitet, økonomi 
og mjølkekvote er viktige 

og begrensende ressurser på et 
melkebruk. Tilgang til ressursene 
varierer fra gård til gård, det 
samme gjør egenskaper ved dem, 
som arrondering og fjøstype. Hvor-
dan vi bruker og utnytter disse res-
sursene varierer stort, naturlig nok.

Store forskjeller blant annet 
i grovfôrproduksjonen
Illustrasjonsbildet (figur 1) viser et 
plott av brutto grovfôrkostnad og 

meierileveranse for bruk som var 
med i Mjølkonomi for regnskaps-
året 2019. Hvert bruk er her  plottet 
inn med sin brutto grovfôrkostnad 
og tilhørende meierileveranse. Gra-
fen er kun ment for å visualisere at 
det er store forskjeller mellom bruk.

Forskjellene i figur 1 kan ha 
mange ulike årsaker som blant 
annet den nevnte tilgang og egen-
skaper ved de ulike ressursene. 
Men det vil også være knyttet til 
blant annet produksjonsparame-
tere /-faktorer som: 

• Avlingsnivå
• Gjødselkostnad
• Transportavstand
•  Mekaniseringslinje og faste 

kostnader knyttet til traktorer, 
maskiner og redskap (dyrking 
og høsting)

•  Arbeidskraftsbehov, tidsbruk 
•  Effektiv utnyttelse av grovfôret

Selv der i plottet hvor brukenes 
kostnader ligger ganske tett så er 
det 20–30 øre/MJ forskjell, eller 
1,5-2 kr/FEm. Noe som utgjør 
250–400 kr i forskjell per rundball. 

JAKTEN PÅ MARGINENE
Å være bonde er som å delta i 10 kamp og du må være rimelig god i 
alle 10 øvelsene skal resultatet bli bra. Men noen frukter henger 
lavere og er lettere å plukke.
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En ser fort at det er av betydning 
hvordan en tilpasser og optimali-
serer grovfôrproduksjonen i for-
hold til utslag på kostnadene.

Effekt av gjødsla
Av variable kostnader som såva-
rer, konserveringsmidler, plast, 
gjødsel og lignende utgjør gjødsel 
en betydelig andel. Bruker vi rett 
type gjødsel og i rett mengde for 
optimalisering av avling; mengde 
og kvalitet? Er pH-tilstanden opti-

mal for å få god gjødselvirkning 
og optimal vekst? Med alle kost-
nader knyttet til gjødsling, både til 
mineralgjødsel og husdyrgjødsel, 
er det vesentlig at virkningen er god.

Optimal bruk av dyre hus
Driftsbygninger inkludert fjøset er 
en kostbar ressurs, noe som 
mange «kjenner» ekstra på når de 
skal bygge nytt eller oppgradere 
fjøset. Det er mjølk- og kjøttpro-
duksjonen i fjøset som skal 

«betale husleien». En ledig plass 
betaler ingen husleie, men et 
overfylt fjøs ser vi ofte ikke gir 
optimale produksjonsresultater og 
dermed dårligere totaløkonomi 
enn om en reduserte litt. I tillegg 
er det ofte mer arbeidseffektivt 
om fjøset ikke er «fylt til randen». 

Mer penger i tørrstoff enn 
liter
Det er ikke nødvendigvis likhets-
tegn mellom volum melk per 
 kvadratmeter fjøs, og lønnsomhet 
per kvadratmeter. Ved lik mengde 
energikorrigert melk (EKM) på to 
kyr, viser flere beregninger nå at 
kua med høyt tørrstoffinnhold og 
lavere avdrått gir bedre lønnsom-
het enn om mengden EKM opp-
nås med høyere avdrått og lavere 
tørrstoffprosent. Dette er forutsatt 
dagens betaling for tørrstoff sett i 
forhold til pris per liter, og dagens 
kvoteleiepriser (+/- 1 kr/liter). 

Parametere for 
 optimalisering
Mange produksjonsparametere 
gir uttrykk for optimalisering i fjø-
set, blant annet:
• Kvotefylling
• Avdrått
• Tørrstoffprosent
• Sommermjølkandel 
• Holdbarhet/utskiftingsprosent
• Fôrutnyttelse
• Kalvetap
• Innkalvingsalder
• Helse
En syk kalv vokser lite eller ingen-
ting, en syk melkeku hvor en hol-
der igjen melka gir lite inntekt å 
dekke «husleia» med. Kostnadene 
i form av direkte utlegg til dyrlege 
og medisiner er en ting, tidsbruk 
og «plunder og heft» en annen. 
Det som er vanskeligere er å sette 
tall på senvirkningene av sykdom-
men som for eksempel redusert 
avdrått resterende laktasjon, 
eventuelt også senere laktasjoner. 

Kan du gjøre du det rimelig godt i to så forskjellige øvelser samt de åtte andre i 
ti- kamp, kan det gjerne være at du blir verdensmester. Det er litt slik å være 
bonde – du må være «god nok» på mange felt. Foto: Jumpstory
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Grovfôrkostnad, øre/MJ Tall fra Mjølkonomi 2019, n=559

100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 900 000

Meierileveranse, liter

Figur. Brutto grovfôrkostnad og meierileveranse for bruk som var med i 
Mjølkonomi for regnskapsåret 2019.
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En syk kvigekalv – vil den bli en 
like god melkeku i fremtiden som 
om den ikke hadde vært syk og 
blitt satt tilbake som kalv? Vil den 
syke oksekalven oppnå like god 
tilvekst og fôreffektivitet resten av 
oppdrettet som om den ikke 
hadde vært syk. Det ligger der-
med mange skjulte kostnader for-
bundet med sykdom i besetnin-
gen. Friske dyr presterer bedre 
enn syke!

Utskiftingsprosent og 
bruksdyrkryssing
Normalt skal en ha et klart over-
skudd av hunndyr til rekruttering. 
Likevel opplever mange at de ikke 
har overskudd av kviger av årsaker 
som blant annet holdbarhet på 
kyrne, helse og avl. Rekrutterer vi 
fra de beste dyra? Klarer vi å 
skape oss nok overskuddet til 
rekruttering med de «riktige» 
dyrene, slik at en kan skape mer-
verdier med for eksempel bruks-
dyrkryssing? Bruksdyrkryssing gir 
gjerne en merverdi på 2 500 kr 
ved salg som fôringskalv og enda 
høyere ved egen framfôring til 
slakt. Lykkes en med kjønns-
separert sæd på de beste dyrene 
vil det være en måte å skape seg 
dette «overskuddet» på.

Innkalvingsalder
Viktig at kviga er stor nok ved kal-
ving. Høy alder ved innkalving gir 
økte kostnader som fôr til vedlike-
holdsfôring, men ikke minst plass-
behovet i fjøset. Rekrutterer du 20 
kviger inn i melkeproduksjonen 
hvert år, må du ha plass til 6 
«ekstra» kviger dersom innkalvin-
galderen er 28 måneder sammen-
lignet med 24. Dette er plass som 
kanskje heller kan brukes til økt 
kjøtt- eller melkeproduksjon.

Lavthengende frukter
Hvor er de «lavesthengende fruk-
tene» på din gård? De som krever 
lite å gjennomføre og samtidig gir 
god økning i lønnsomhet. Men 
ikke minst, hva er du motivert til å 
forbedre? Alle vil ha sine forbe-
dringsområder, men en må også 
kunne si til seg selv at «dette er 
godt nok», og gå videre til et 
annet forbedringsområde.

Å bli verdensmester i «10 kamp» 
krever at en er rimelig god i alle 10 
øvelsene, og det er rimelig stor 
forskjell på kulestøt og høyde-
hopp. Det er vel en umulig øvelse 
å kaste lengst i verden i kule og 
samtidig hoppe høyest i høyde-
hopp. Men gjør du det rimelig 

godt i begge øvelser samt de 8 
andre i 10 kamp, kan det gjerne 
være at du blir verdensmester i 
nettopp 10 kamp. Det er litt slik å 
være bonde – du må være «god 
nok» på mange felt. Dette ser vi 
som analyserer regnskap og 
 produksjonsresultater gjenspeile 
seg i forskjeller som kan utgjøre 
mange 10 000 kroner, men også 
100 000 kroner.

Hvordan avdekke 
forbedringsområder?
Som produsent vet du nok om 
svært mange forbedringsområder 
i egen drift, men Husdyrkontrollen 
og regnskapet kan være nyttige 
verktøy for å avdekke og priori-
tere. I Tine Rådgiving har vi blant 
annet brukt Mjølkonomi til dette 
over tid og lanserer nå et nytt, for-
bedret og forenklet verktøy, Tine 
Lønnsomhetsanalyse, til bruk for 
blant annet å analysere lønnsom-
het, effektivitet, avvik og trender i 
egen produksjon. Du kan lese mer 
om Lønnsomhetsanalyse på Tine-
sida på side 140. 

Smått til nytte

KUA LAGER MAT AV BIPRODUKTER 
Storfe omdanner gras til menneskemat, men vi tenker kanskje ikke så ofte på at drøvtyggere også spiller en viktig rolle 
for å lage mat av biprodukter. Enten det er biprodukter av matmelproduksjon, ølproduksjon eller ulike typer foredling av 
frukt blir det biprodukter som mennesket ikke kan utnytte. I California er det beregnet at en typisk fôrrasjon for storfe 
inneholder 82 prosent fôrmidler som vi mennesker ikke kan konsumere. Progressive Dairy viser til svenske beregninger 
av hvor mye menneskemat kua produserer i forhold til hvor mye «menneskemat» som inngår i fôret. Med en kraftfôr-/
grasrasjon var andelen produsert i forhold til konsumert «menneskemat» på 0,73. men med en fôrrasjon bare bestående 
av biprodukter kan kua produsere 2,6 til 2,7 ganger mer «menneskemat» enn hun konsumerer. Dette er også et 
perspektiv å ta med seg inn i bærekraft-diskusjonen.

www.progressivedairy.com
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DYREVELFERD

KUSIGNALER SOM AVSLØRER 
DÅRLIG FÔROPPTAK
Signalene som avslører dårlig fôropptak er enkle og tydelige. Vom-
fylling beskriver fôropptaket i dag, bukfyllinga beskriver fôropptaket 
siste uka, og holdet beskriver fôropptaket siste måneden.

Ola Stene
Fagleder storfe
Felleskjøpet  
Rogaland Agder
ola.stene@fkra.no

Bilde 1 viser ei ku med dårlig vomfylling. Det 
vises tydelig ved at en trekant avtegner seg 
bak ribbeina på kuas venstre side. Denne tre-

kanten kalles også hungersgropa, og noen velger å 
kalle det varseltrekant. Det forteller at fôropptaket har 
vært dårlig de siste 6-8 timene. Vomma er plassert på 
venstre flanke helt ut mot bukveggen. Siden vomma 
er festet i taket av bukhulen er vomma alltid plassert 
på samme sted. I hungersgropa er det bare 3-4 cm 
inn til vomveggen, derfor er dette et ypperlig sted for 
å bestemme vomfyllinga. Vomfylling og oppbygging 
av flytelaget bestemmer formen og utbulingen av 
vomma. Kua på bildet har fått i seg for lite fiber og 
har derfor et dårlig oppbygd flytelag og nedsatt 
 vomfunksjon. Ved å presse neven mot hungersgropa 
kan en kjenne muskelsammentrekningene i vom-
veggen. Disse muskelsammentrekningene kalles 
vomkontraksjoner og vil normalt forekomme med ca. 
45 sekunders mellomrom hos ei frisk ku. 

Bukfylling
Bilde 2 viser kyr med stor forskjell i bukfylling. På 
høyre side av bukhulen ligger tarmene. Kua til venstre 
buler mer ut på høyre side sammenlignet med kua 
ved siden av. Det forteller oss at tarmfyllinga er mye 
bedre. Hvis fôropptaket har vært dårlig i 2-3 dager vil 
det vises klart på tarmfyllinga på kuas høyre side. 
Vær oppmerksom på at livmora også ligger på høyre 
side i bukhulen, så tarmfyllinga kan være vanskeli-
gere å bestemme på drektige kyr. Hvis en ser vinkel-
rett på kua fra høyre side ser en at kyr med god tarm-
fylling har betydelig svai i buklinja under kua. Mens 
hos kyr med lite tarminnhold er buklinja nærmest rett. 

Hold
Kyrne på bilde 2 har også forskjellig holdpoeng. Det 
forteller oss om fôropptaket siste måneden. Dårlig 
fôropptak vil gi synlig holdforandring i løpet av ei uke. 
Kyrne har gjerne forskjellig hold ved kalving, så her er 
det først og fremst forandring i hold en må være opp-
merksom på. Det finnes kamera som automatisk 

måler holdpoeng hver gang kua besøker mjølkerobo-
ten, og som kan være et nyttig verktøy for å styre 
 fôringa. Men holdvurdering kan også gjøres manuelt. 
Det er en nyttig øvelse, og hvis en gjør dette jevnlig 
og legger inn resultatene i Kukontrollen er det lettere 
å holde kontroll med holdforandring, og en kan dermed 
vurdere om fôrplanen fungerer etter hensikten. På 
Geno sine hjemmesider finnes praktiske holdvurder-
ingsskjema for NRF, der hold vurderes på en skala fra 
1-5. Holdvurdering er en treningssak. Hvis du er 
 usikker kan det være en fordel å gjøre det sammen 
med en rådgiver, avløser, kollega eller andre de første 
gangene. Vurdering av hold, vomfylling og bukfylling 
kan også gjøres veldig enkelt. En kan skille mellom 
«dårlig», «middels» eller «god» på vomfylling og 
 bukfylling, og tilsvarende «tynn», «bra» eller «feit» på 
hold. Hvis en gjør dette èn gang per måned og regis-
trerer antall kyr i hver kategori har en god oversikt 
over besetningens fôropptak og utviklingen over tid.

KUSIGNALER

1

2
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Mari Bjørnsrud-  
Gabrielsen

Formidlingsansvarlig  
Bygdøy Kongsgård

mari.bjornsrud.gabrielsen@
norskfolkemuseum.no

GAMLE NORSKE 
STORFERASER
Antallet dyr av gamle storferaser har fordoblet seg i løpet av de siste 
10 årene. Norsk Bufe håper flere melkeprodusenter vil ta inn i hvert 
fall ett eller to dyr av bevaringsverdige storferaser i sin besetning. 

Norsk Bufe er en paraply-
organisasjon for de beva-
ringsverdige storferasene 

stiftet i 1983. Vi samarbeider med 
Genressurssenteret NIBIO og 
fremmer innspill til partene i jord-
bruksforhandlingene i samarbeid 
med raselagene. Norsk Bufe 
 jobber for å bevare og fremme 
bruk av disse rasene i melke- og 
ammekuproduksjon. Avlsarbeidet 
og det å holde innavlsgraden 
nede er svært viktig. Samtidig er 
det nå betraktelig flere dyr av hver 
rase slik at en kan begynne å 

selektere vekk dyr som ikke har 
ønskede bruksegenskaper. Det 
gis et bevaringstilskudd pr. avls-
dyr av gammel rase som for tiden 
er på 3 460 kroner.

Vestlandsk Raudkolle 
Vestlandsk Raudkolle stammer fra 
Sør-Vestlandet. Opphavet har nok 
vært lyngdalsfe som ble krysset 
med det lokale feet i Rogaland. 
Vestlandsraudkolla er rød og 
 kollet, lita og nett. Rødfargen 
 varierer fra lysrød til rødbrun og 
mørkrød. Enkelte dyr kan ha inn-

slag av hvitt i panne, på haletipp 
eller under magen og rundt jur. 
Vestlandsk raudkolle er regnet for 
å være ei kombinasjonsku som er 
god på både melk og kjøtt. 

Siden det er færre enn 300 avlskyr 
av rasen regnes den som kritisk 
truet. Rasen har hatt en fin vekst i 
antall avlskyr på 25 prosent de 
siste fem årene som er svært 
 gledelig for denne rasen som var 
Sør-Vestlandets stolthet på 1950- 
og 1960-tallet. 

Dommerne Odd Roar Stenby og Tore Joa på vandreutstilling hos Thomas Stubberudlien Brudalen på Dokka. Foto: Kent Inge Hansen.
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Vestlandsk Fjordfe 
Fjordfeet hørte hjemme på Vest-
landet fra Hordaland i sør til Møre 
i nord. På øyene langs kysten var 
det skrinne sommerbeiter sam-
menlignet med feite fjellbeiter, og 
dette sammen med generell svak 
vinterfôring gjorde at fjordfeet ble 
relativt småvokst.

Fargevariasjonen på fjordfeet i 
dag er stor med farger som svart, 
brunt, rødt, hvitt, skimlet og 
 brandet. Tegningene kan være 
ensfarget, flekket, sadlet og sidet. 
Noen dyr har horn eller nyvler, 
men det er også mange kolla dyr. 
Levendevekta på ei voksen ku 
ved århundreskiftet var rundt 250 
kg mens den i dag er ca. 400 kg. 
Til sammenligning veier ei NRF-ku 
rundt 550 kg. 

Etter nedgangsperioden for de 
gamle storferasene på 1960- og 
1970-tallet tok interessen for 
rasene seg kraftig opp igjen i 
løpet av 1980-tallet og det ble 
dannet et eget interesselag for 
rasen, Laget for Vestlandsk 
Fjordfe. 

Østlandsk Rødkolle 
På slutten av 1800-tallet var 
ønsket å lage forskjellige stand-
arduniformer på storfe i hvert 
 distrikt, og Østlandsk Rødkolle 
ble gjerne delt opp i Romeriks-
kveg og det litt mindre Smålens-
kveget i Østfold. Uniformen som 
det ble satset på var rød og 
 kollet, men noen dyr hadde også 
hvite avtegn. Smålenskveget var 
spesielt kjent for å ha hvite av-
tegn, og enkelte dyr kunne ha 
store hvite partier på hodet og 
ble da kalt "skautet".

Gode jordbruksforhold var et 
godt utgangspunkt for å avle 
fram ei relativt storvokst og 
 p roduktiv melkeku, og allerede i 

1950-åra var levendevekta på ei 
voksen rødkolle rundt 500 kg. 

Dølafe
Dølafeet hørte hjemme i Gud-
brandsdalen, Østerdalen og på 
Hedemarken hvor det var lett til-
gang på rikt fjellbeite. Det var 
imidlertid langt til tettsteder med 
avsetning for ferske melkeproduk-
ter, og det var tradisjon for å fôre 
opp dyr til slakt i dølafeets distrikt. 
Derfor ble dølafeet avlet som et 
kombinasjonsfe for mjølk og kjøtt. 
Noe av det mest karakteristiske 
ved rasen er fargevariasjonen 
med farger som svart, brunt, rødt, 
hvitt og brandet. Tegningene kan 
være ensfarget, flekket, sadlet og 
sidet. Langt de fleste dyra har 
store horn, men det finnes også 
dyr som er født kollet. På slutten 
av 1800-tallet var dølafeet ennå 
mer fargerikt. Det kunne være 
grå-, svart- og rødsidet, brandet 
eller ensfarget - og det var både 
kollete og hornete dyr. 

Telemarkfe 
Telemarkfeet er vår eldste storfe-
rase og ble definert som egen 
rase allerede i 1856. Den første 
offisielle utstillingen for Telemarkfe 
var i Kviteseid i 1856. Norges før-
ste statsagronom i husdyrbruk, 
Johan Lindeqvist, ivret sterkt for 
det lokale feet i Telemark og han 
mente det var velegnet som en 
fjellrase for hele landet. Telemark-
feet ble lenge brukt til å krysse inn 
og forbedre det lokale feet i fjell-
traktene, og rasen ble godt eta-
blert i hele Sør- og Øst-Norge. 

I rasens standard står det at tele-
markfeet skal være rødsidet eller 
brandsidet med sammenhengende 
hvit rygg fra hale til hode. Bringen 
skal være hvit, det samme skal 
underdelen av buken, juret, bak-
beina og halen. Hodet bør være 
droplete med rød farge på mule, 
kjaker og ører. Dropler i hodet og i 
overgang mellom hvitt og rødt er 
ønskelig, likeledes velformede og 

Tabell 1. Antall avlsdyr av de ulike gamle rasene i 2011 og 2020.

Rase Antall avlsdyr 2011 Antall avlsdyr 2020

Vestlandsk Raukolle 130 233

Vestlandsk Fjordfe 426 1018

Østlandsk Raudkolle 139 473

Dølafe 121 305

Telemarksfe 333 485

Sidet Trønder Nordlandsfe 1016 1806

Dømming av ku hos Tone Hovde og Arne Bråthen på Raufoss. Foto: Kent Inge Hansen.
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fine horn. Telemarkfeet skal være 
en typisk mjølkerase og ikke være 
for grovlemmet. Brandete kyr er i 
dag sjelden, men de vekker oppsikt 
med sin fine fargekombinasjon.

Sidet Trønder- og Nord-
landsfe (STN)
Rasen er et resultat av avlsarbeid 
innen forskjellige midt- og nord-
norske raser, som etterhvert ble 
slått sammen til Sidet Trønder- og 
Nordlandsfe. Det svartsidete, kol-
lete feet rundt Røros ble valgt ut 
som det mest opprinnelige og 
reine, og egnet som en fjellrase i 
Trøndelagsdistriktet. Man valgte å 
avle fram dyr fra denne typen og 
derav kommer navnet "Rørosfeet". 
STN er en melke- og kombina-
sjonsrase tilpasset forholdene i 
dal og fjellbygdene. Kyrne veier 
snaut 450 kg i gjennomsnitt. Dyra 
er i dag naturlig kollet og fargen er 
oftest svartsidet. Rødsidete og 
brandsidete dyr kan også fore-
komme. Det kan være stor for-
skjell i forholdet mellom svart og 
hvitt, alt fra nesten svart med hvit 
stripe over ryggen - til nesten 
hvite dyr med få svarte dropler på 
sidene. Rasen er som oftest sort 
eller farget rundt øyne, ører og på 
mulen. STN-kua er finlemmet, 
godlynt og kjent for å ta seg lett 
fram i terrenget. 

Tabell 2. Kalkyle mjølkeproduksjon med seks telemarkskyr.  
Kilde: Norsk Bufe

Inntekter Stk Sum pr stk Totalt

Salg melk til Tine 24000  kr 6  kr 144 000 

Slakt/livdyr  kr 50 000 

Sum produksjonsinntekt  kr 194 000 

Tilskudd

Areal og kulturlandskapstilskudd 68  kr 400  kr 27 200 

Driftstilskudd melk 6  kr 22 200  kr 161 050 

Tilskudd dyr - melkekyr 6  kr 4 168  kr 25 008 

Tilskudd små og mellomstore bruk 6  kr 1 500  kr 9 000 

Tilskudd dyr - ungdyr 6  kr 770  kr 4 620 

Bevaringsverdige storferaser 6  kr 3 800  kr 22 800 

Beitetilskudd kyr  kr 11 000 

Stølstilskudd 2  kr 50 000  kr 100 000 

Bunnfradrag  kr -6 000 

Avløsertilskudd  kr 23 000 

Sum tilskudd  kr 377 678 

Sum inntekter  kr 571 678 

Utgifter

Kraftfor  kr 22 500 

Såfrø og kalk  kr 5 000 

Gjødsel  kr 12 000 

Maskinleie  kr 16 000 

Strøm  kr 18 000 

Drivstoff traktor  kr 6 000 

Strø og div.  kr 20 000 

Vetrinær og insiminering  kr 22 000 

Avløser  kr 23 000 

Sum utgifter  kr 144 500 

Resultat  kr 427 178

Avskrivninger, forsikringer og andre faste utgifter er ikke tatt med. 

ARTIKKEL

URFE
Urfe er eksklusivt storfekjøtt fra de stedegne, 
opprinnelige, gamle norske melkeferasene. Kjøt-
tet er finfibret, ekstra smaksrikt og har en unik 
mersmak av norsk natur. Se mer om konseptet 
på NorturaProff. Urfe er definert som de rasene 
som er omtalt i denne artikkelen, og dyrene som 
kan gå inn under denne merkevaren skal være 
minst 87,5 prosent av en av rasene. Alle voksne 
dyr skal  ha vært på beite minst 1 sesong.

Dømming av ku hos Hannah og Erlend Dokken i Sel. Foto: Kent Inge Hansen.

Hvis du er interessert i å kjøpe livdyr har 
Norsk Bufe oversikt over livdyrformidlere for 
de ulke rasene.
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KRAFTIG ØKNING I MELKEFEBER
I Buskap og avdrått nr. 6 i 1971 
kan vi lese at det har vært en 
sterk øking i melkefeber de senere 
år. Mens kutallet var redusert fra 
603 240 i 1960 til 469 881 i 1968, 
hadde antall tilfeller av melkefeber 
økt fra 29 597 til 40 748. Det 
betød at ni prosent av kyrne 
måtte behandles for melkefeber 
årlig. 868 kyr døde årlig som følge 
av denne sjukdommen. Spesial-
veterinær Tore Vatn i NRF skriver i 
artikkelen at økningen faktisk er 
større enn de nakne tall forteller, 
fordi gjennomsnittsalderen på 
kyrne har gått ned. Vatn beregnet 
det årlige økonomiske tapet knyt-
tet til dyr som dør og veterinærbe-
handlinger til ca. 4,6 millioner kro-
ner. Han skriver videre at svenske 
undersøkelser har påviste arvelige 
forskjeller. Selv om helsekortord-
ningen er i sin spede begynnelse 
på dette tidspunktet, skriver Vatn 
at sæden vil være oppbrukt på 
det tidspunktet en kan registrere 

melkefeberfrekvensen i de for-
skjellige seminoksenes datter-
grupper, siden døtrene må bli 5 – 
6 år før eventuelle forskjeller kan 
registreres. Han nevner en test 
som kan framkalle en eksperi-
mentell melkefeber (injeksjon med 
EDTA). Hvis en ungokses reaksjon 

på denne testen kan gi pekepinn 
om døtrenes melkefeberfrekvens 
kunne det utnyttes i avlen. Det 
omtales at forsøk skal gjennomfø-
res på Stensby oksestasjon uten 
at vi kjenner resultatene fra disse. 
Uansett ble aldri EDTA-testen noe 
tiltak i avlen.

GLED DEG TIL NESTE NUMMER AV BUSKAP!
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•  Tilvekstkurver til kalv
•  Testing av engvekster
•  Økonomisk verdi av avlsarbeidet

Gårdsreportasjer pluss mye, mye mer

  MAN-FRE 07-17
  LØRDAG 09-14

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

Vi har
eget

verksted og 
delelager!

TENK SIKKERHET VED HÅNDTERING AV STORFE
- Bateman behandlingsbokser og handlingssystemer!
Stort utvalg av Bateman behandlingsbokser i flere prisklasser.

Bønesvegen 70, Torvastad
Tlf. 45 60 79 00

karmoy@hagia.no

Kontakt oss for et godt tilbud!
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Nå blir de mulig for medlemmene i Kukontrollen som har DeLaval 
melkerobot/DeLaval Sync å overføre data til Kukontrollen og  
Eana Ku via NCDX®

DELAVALROBOTDATA  
RETT INN I KUKONTROLLEN 
OG EANA KU

I løpet av det siste året har DeLaval, 
Mimiro og Tine arbeidet med å 
få på plass automatisk dataflyt 

fra DeLaval Sync via NCDX® til 
Kukontrollen og Eana Ku. NCDX® 
står for Nordic Cattle Data 
eXchange som er en felles nordisk 
løsning for overføring av data 
 mellom melkeroboter/besetnings-
styringssystem og de respektive 
landenes Kukontroller. NCDX® er 
utviklet i fellesskap av de nordiske 
rådgivingsorganisasjonene innen 
melkeproduksjon, Tine i Norge, 
Seges i Danmark, Växa i Sverige, 
MTech/Proagria i Finland og RML 
på Island. 

Enklere for melkeprodu-
sentene å registrere data til 
Kukontrollen
Med denne dataflyten vil data for 
brunst, inseminering, drektighets-
kontroll, kalving, månedlig hold-
vurdering, avsining og utrangerin-
ger kunne overføres løpende fra 
DeLaval Sync til Kukontrollen og 
tilgjengeliggjøres i Kukontrollen og 
Eana Ku. Tilsvarende vil data fra 
Kukontrollen overføres til DelPro 
Sync. Alle enkeltmelkinger blir 
også overført. Disse vil ikke vises, 
men går inn i beregningen av 
dagsmelk på kontrolldagen.

Når melkeprodusenten skal regis-
trere ny kontroll i Kukontrollen, 

registrerer melkeprodusenten «ny 
kontroll» på medlem.tine.no eller i 
Eana-appen. Dette starter en 
beregning av gjennomsnittlig 
24-timers avdrått ut fra siste 96 
timers melkinger som blir dags-
mjølka på kontrolldagen i Kukon-
trollen. Det samme vil gjelde for 
daglig kraftfôropptak basert på 
alle kuas besøk i kraftfôrstasjo-
nene.

Noen tilleggsregistreringer
Det er viktig å være oppmerksom 
på at det kan være behov for 
noen tilleggsregistreringer i 
Kukontrollen, for eksempel horn-

anlegg på nyfødte kalver. Her er 
defaultverdien satt til «vet ikke», 
og produsentene må registrere 
om det er hornanlegg eller ikke på 
medlem.tine.no. Når ei ku meldes 
ut, er det viktig at produsentene 
bruker kodene for utrangerings-
årsakene i Kukontrollen. Derfor vil 
det enkleste være å melde kua ut i 
Kukontrollen.

Når en melkeprodusent tar i bruk 
DelPro Sync første gangen, 
 overføres all historikk og alle data 
om dyra i besetningen fra Ku -
kontrollen til DelPro Sync. En er 
da sikret at melkeroboten inne-

Data for brunst, inseminering, drektighetskontroll, kalving, månedlig holdvurdering, 
avsining og utrangeringer vil nå kunne overføres løpende fra DeLaval Sync til 
Kukontrollen og tilgjengeliggjøres i Kukontrollen og Eana Ku. Foto: Rasmus Lang-Ree



133BUSKAP 8-2021

holder korrekt informasjon om alle 
dyra i besetningen. Dette inne-
bærer også alle insemineringer, 
drektighetskontroller og analyse-
resultater for melkeprøver fra 
enkeltkyr. Dette er en stor fordel 
når en melkeprodusent skal ta i 
bruk en ny DeLaval melkerobot.

Hvem kan ta i bruk DeLaval 
Sync?
DeLaval Sync kan installeres hos 
alle melkeprodusenter som har 
DelPro versjon 5.3 eller nyere. 
Melkeprodusenter som har De -
Laval melkestall for ku eller VMS 
melkerobot, vil kunne oppgradere 
til en kompatibel DelPro-versjon. 
DeLaval vil utover høsten ta 
 kontakt med utvalgte melkepro-
dusenter som har utstyr som er 
kompatibelt med NCDX®-dataflyt 
med tanke på oppgradering slik at 

de kan overføre data via NCDX®. 
DeLaval ønsker å teste ut NCDX i 
et avgrenset omfang før løsningen 
tilbys alle DeLavals kunder. DeLaval 
Sync vil etter dette gjøres tilgjeng-
elig og installeres på et større 
antall gårder i løpet av 2022.

Hva skal til for å kunne ta i 
bruk NCDX?
DeLaval vil levere DeLaval Sync 
som en abonnementstjeneste. Det 
vil si at melkeprodusenten tegner 
et årsabonnement og betaler kr 
159,- pr. måned. Tjenesten aktive-
res av melkeprodusenten i samar-
beid med DeLaval servicetekniker. 

Hvordan foregår 
overføring ene av data?
De fleste hendelsene overføres en 
gang pr. døgn. Tidspunktet er i 
utgangspunktet satt til kveld/natt. 

Produsenten kan selv velge hvor 
ofte enkeltmelkinger og kraftfôr-
forbruk skal overføres (standard 
innstilling vil være for hver 20. 
melking og hvert 100. fôropptak).

Det vil være mulig for den enkelte 
melkeprodusent å bestemme om 
enkelte data ikke skal synkronise-
res, gjøre manuelle korrigeringer og 
utføre også manuell synkronisering.

Hva med DelPro Link i 
fortsettelsen?
Det vil fortsatt være mulig å 
 overføre data til Kukontrollen via 
DelPro Link. Dagens løsning for 
filoverføring av data via DelPro 
Link vil fungere som før for de 
som fortsatt ønsker å bruke 
denne. DelPro Link og DeLaval 
Sync vil ikke kunne brukes sam-
tidig på samme bruk.

Vi 
leverer

øremerker til
alle typer 
husdyr

Husdyr ID - kvalitet fra øre til øre

MOEN  Ta kontakt med oss for bestilling:  Tlf 5140 1150
post@moenbjollefabrikk.no      www.moenbjollefabrikk.no
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HT Storfe

ase.sogstad@animalia.no

Lars Erik Heggen
Spesialveterinær 

HT Storfe
lars.heggen@animalia.no

TENK SMITTEVERN 
NÅR DU KJØPER DYR

Smitte påfører hvert år storfe-
næringa store økonomiske tap 
og går også ut over dyras 

 velferd. Den 1. oktober 2021 ble de nye 
retningslinjene for omsetning av storfe 
iverksatt. Dette er først og fremst en 
retningslinje som er  forpliktende for 
livdyrformidler (private slakterier i 
KLF og Nortura), men vil også 
påvirke produsenter som sel-
ger eller kjøper livdyr. 

Krav til livdyrformidlere
Livdyrformidlere forplikter seg til å gjøre tilgjengelig 
dokumentasjon for kjøper og opplyse om helsestatus 
i selgerbesetning. Bransjeretningslinja inneholder 
også krav og anbefalinger for helsestatus og transport. 

Klauvstatus
Klauvstatus er lansert for å gi livdyrformidlere og 
 kjøpere dokumentasjon på eventuell forekomst av 
smittsomme klauvsjukdommer i selgerbesetning og 
om det er dokumentasjon på klauvhelsa i form av 
rutinemessig klauvskjæring. Rød (positiv) eller grønn 
(negativ) status på klauvhelse på grunnlag av klauv-
skjæringsfrekvens og forekomst av digital dermatitt 
og klauvspalteflegmone vises i Storfekjøttkontrollen 
og etter hvert Kukontrollen og Dyrehelseportalen 
(sistnevnte for veterinær). Klauvstatus vises også i 
buskapsattesten i Storfekjøttkontrollen, men forelø-
pig ikke i tilsvarende attest i Kukontrollen. 
Grønn status krever at alle punkter må være oppfylt.
•  Klauvskjæringsfrekvens* (se ramme) i besetningen 

er 0,9 eller høyere og klauvskjæring er utført av 
veterinær, profesjonell klauvskjærer eller produsent 
med godkjent kurs.

•  Besetningen har ikke registrert digi-
tal dermatitt (DD) siste 24 måneder.

•  Dersom besetningen har hatt DD før 
siste 24 måneder: DD skal ikke være 
påvist med klauvskjæringsfrekvens 
på 1,8 per år siste 24 måneder.
•  Det har vært maksimalt 2 tilfeller 

av klauvspalte flegmone siste 6 
måneder.

Dersom din besetning ikke 
oppfyller overnevnte punkter, 
vil statusen stå som rød. 

Vi anbefaler at enkeltdyr undersøkes i klauvboks i 
for bindelse med kjøp og salg. Det anbefales dessu-
ten at dyr kun selges fra besetninger med grønn 
klauvstatus. Dette kan fravikes etter grundig vurde-
ring, men da er det spesielt viktig at enkeltdyra som 
selges undersøkes i klauvboks i forbindelse med 
utfylling av veterinærattest.

Prøvetaking for BRSV og BCoV
Alle besetninger som bedriver livdyrhandel bør foreta 
prøvetaking for BRSV og BCoV regelmessig for å 
dokumentere helsestatus. Dette vil føre til lavere risiko 
for smittespredning og dermed mer forutsigbarhet i 
livdyrhandelen. Livdyrformidler og kjøper kan gjøre en 
bedre vurdering om dyret er egnet for kjøperbesetnin-
gen. En gyldig status for disse virusene vil påvirke 
hvordan transport av livdyr organiseres ettersom det 
må tas hensyn til grønne besetninger. Status for 
 virusene gir produsent en bekreftelse på hvor godt 
man lykkes med smittevernet i den daglige drifta. 

Krev helsedokumentasjon fra selgerbesetning
Vi anbefaler alle som kjøper livdyr å kreve helsedoku-
mentasjon fra selgerbesetning, både på individ- og 
besetningsnivå. Den nye ordningen med elektroniske 
veterinærattester og egenerklæringer vil forhåpentlig-
vis føre til en mer effektiv og hensiktsmessig flyt for 
dokumentasjon ved omsetning.

Det er lagt ut mer informasjon om smittevern ved omset-
ning av livdyr og livdyrattester på http://animalia.no

I Norge omsettes ca. 100 000 storfe hvert år. Potensialet for smitte-
spredning med livdyr er altså svært stort, dersom ikke forholdsregler tas.

KLAUVSKJÆRINGSFREKVENS
*Antall klauvskjæringer delt på antall hunndyr over 2 år, per siste 12 
måneder. Ved flere klauvskjæringsbesøk legges frekvensene sammen. 
Eksempel: Ved klauvskjæring av 18 av 20 dyr over 2 år to ganger siste 
12 måneder, er frekvensen 0,9 (18/20) + 0,9 (18/20) =1,8
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KRYSSORD I BUSKAP
Vi følger opp med et nytt Buskap-kryssord til jul. Løsningen er setningen 
som følger pilene helt fra bildet, og kan sendes rlr@geno.no innen 5. januar 
2022. Vi trekker tre vinnere som får tilsendt en premie. 

Navn på vinnerne kommer i Buskap nr. 1 i 2022 som kommer ut  
ca. 2. februar.
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SMITTEVERN VED 
INSEMINERING

Lars Erik Heggen
Spesialveterinær/
Prosjektleder for  

BRSV/BCoV-kontroll-
programmet

lars.heggen@animalia.no

Nå på senhøsten/tidlig vinter vet vi at mange har stort trykk på 
inseminering og dermed regelmessige besøk av veterinær/inseminør. 
Ettersom det er mange som inseminerer mye i denne tida medfører 
det også at det blir et stort antall gårdsbesøk per dag for de som 
inseminerer. 

HELSE

Stort antall gårdsbesøk 
betyr et økt potensiale for 
smittespredning hvis ikke 

forholdene er lagt til rette for gode 
smittevernsrutiner. Denne økte 
aktiviteten på inseminering sam-
menfaller med årstiden hvor vi ser 
et økende omfang av smitte-
spredning som BRSV og BCoV. 
Normalt forekommer den største 
andelen av mistenkte utbrudd av 
smittsom sjukdom meldt inn til 
Tines beredskapstelefon i tids-
perioden november – mars, den 
kalde fine tida.

Legg til rette for smittevern
Fra egen erfaring var tida fra 
november til godt ut i januar en tid 
hvor inseminering var den største 
bidragsyteren til den daglige 
 praksisen. Enkelte dager kunne 

det bli flere titalls insemineringer 
fordelt på mange produsenter selv 
i et mindre vaktdistrikt. Dette 
medførte besøk på mange gårder 

og travle dager hvor det tidvis var 
hastverk. Hos den enkelte produ-
sent kunne dette også by på flere 
turer gjennom smittesluse da det 
kunne bli et stort antall insemine-
ringer på en enkelt gård. 

Da er det viktig at produsentene 
legger forholdene til rette for 
 veterinær slik at det kan utøves 
gode smittevernsrutiner og at 
snarveier ikke blir løsningen i en 
travel hverdag. Det innebærer 
 fungerende smittesluse som 
benyttes slik den er tiltenkt og at 
det er mulighet for grundig ren-
gjøring av insemineringsutstyr.
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Figur. Andel grønn etterbesetninger etter blodprøve av kalv

Unngå at inseminør må passere mellom ren/uren sone mer enn høyst nødvendig 
ved for eksempel å informere oksevalg utenfor fjøsdøra. Foto: Rasmus Lang-Ree
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Begrens passeringer 
mellom ren/uren sone
God hygiene av person og utstyr er 
avgjørende for å begrense smitte-
fare. Dette krever tilgang på egnet 
smittevernsbekledning, varmt og 
kaldt vann, såpe og at produsent 
for eksempel henger opp en lapp 
utenfor driftsbygningen der det 
framkommer bondens prioriterte 
oksevalg. Dette kan oppfattes som 
trivielt og av lite betydning, men 
bidrar med at veterinær unngår å 
passere mellom ren/uren sone mer 
enn høyst nødvendig og dermed 
mindre smittepotensialet. 

Meld fra til Tines 
 beredskapstelefon
For å begrense smittefare er det 
også viktig at det meldes fra til Tines 
beredskapstelefon 902 50 372 ved 
mistanke om smittsom sjukdom. 
Da vil inseminører og veterinærer 

kunne gjøre sine tiltak for ikke å 
bidra til smittespredning, og 
potensielt forhindre sjukdom inn i 
din besetning. De vil da informe-
res om mistanken gjennom vars-
lingstjenesten. Vi er avhengig av 
at alle kjenner sitt ansvar og 
bidrar i dugnaden som smitte-
bekjempelse faktisk er.

Oppslutning om å melde fra
Skal den positive trenden med 
reduksjon i antall kliniske utbrudd 
fortsette er vi avhengig av opp-
slutning om å melde fra ved mis-
tanke, og at smittevern prioriteres 
hos alle produsenter. Smittevern er 
en investering i fremtiden og vil 
redusere risikoen for å få smittsom 
sjukdom inn i besetningen betyde-
lig. I tillegg vil dine medprodusen-
ters forutsetning for å oppnå det 
samme øke. Smittebekjempelse er 
en dugnad og et lagspill hvor vi 

kan spille hverandre gode gjennom 
handling og innsats. Du gjør det 
mest for din egen del, men bidrar 
samtidig inn til fellesskapet. 

Positiv utvikling
Utvikling på andel besetninger 
uten påviste antistoffer har stabili-
sert seg, etter en negativ trend i 
lengre tid. Selv om dette er en 
positiv utvikling, er dette noe som 
vi må se i et lengre tidsperspektiv 
før vi kan si noe med en viss 
 sikkerhet. Men det vi vet er at det 
legges ned mye godt arbeid i 
smittevernet hos mange produ-
senter, og det er veldig gledelig. 

Tabell. Meldte tilfeller med mistanke om smittsom luftveisinfeksjon og/eller diarè til Tines beredskapstelefon

År/måned JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Totalt 
i året

2016 11 22 18 14 5 2 2 3 6 4 23 38 148

2017 29 25 30 17 7 4 3 4 5 25 73 156 378

2018 218 94 50 37 20 18 4 3 1 20 42 74 581

2019 78 37 33 15 22 20 19 3 5 9 28 32 301

2020 34 38 42 33 29 9 2 4 1 11 22 42 267

2021 32 15 17 17 11 5 2 6 2 5   112

Tot. Varslet 2016-21 1787

Det er bestemt at kontrollprogrammet 
videreføres i 2022 med gratis analyse, 
 forutsatt en tilnærmet lik prøveinngang 
som i 2020 og 2021. 

Smått til nytte

KUNSTIG KJØTT KREVER ANTIBIOTIKA
En dansk rapport kan roe ned dem som frykter at laboratoriekjøtt skal bli en konkurrent til naturlig kjøtt de nærmeste 
årene. Rapporten skrevet av Christian Vestergaard ved Teknologisk Institut peker blant annet på at det må brukes 
antibiotika i produksjonen hvis den ikke kan skje under helt sterile forhold. Teknikken er veldig umoden, og Vestergaard 
tror det vil ta lang tid før kunstig kjøtt kan produseres i stor skala. Det er problemer med å skaffe cellelinjer som er 
tilstrekkelig stabile og effektive. Hittil har det ikke vært mulig å produsere muskelstrukturer som er tykkere enn ca.  
1 millimeter. Det mangler også analyser av miljøeffektene av fabrikkanlegg for produksjon av kunstig kjøtt, og det er ikke 
enighet om at teknikken vil være vann-, areal- og energibesparende slik det ofte hevdes.

www.landbrugsavisen.dk
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Q-bonden
Redigert av Heidi Stenseng  |  heidi.stenseng@kavli.no

ER ALLE REGISTRERINGER FOR 
2021 LAGT INN? 
Nå når året nærmer seg slutt kan det være lurt å sjekke at 
alle hendelser for 2021 er registrert i Storfekjøttkontrollen. Vi 
har flere funksjoner som kan være nyttige til å sjekke det.

Avvik mot Husdyrregisteret
På oppslagstavla finner du linken «Avvik mot Husdyrregisteret» 
som viser avvik mellom Husdyrregisteret og Storfekjøttkontrollen. 
Øverst vises en status over hvor mange innmeldte dyr du har 
på de respektive stedene, under statusen ser du tre bokser: 
Dyr som bare er innmeldt i Hhusdyregisteret (HR). Her vises 
dyr som bare er innmeldt i Husdyrregisteret, men som ikke er 
innmeldt i Storfekjøttkontrollen.

Dyr som bare er innmeldt i Storfekjøttkontrollen (SFK). Her 
vises dyr som kun er innmeldt i SFK, men som ikke er 
 innmeldt i Husdyrregisteret. 

Dyr med avvik i grunnopplysninger. Her vises dyr hvor det er 
avvik i basisopplysninger mellom Husdyrregisteret og Storfe-
kjøttkontrollen. De vanligste avvikene her er avvik på kjønn 
og/eller rase.

Avviste slakteopplysninger 
På oppslagstavlen finner du linken «Avviste slakteopp-
lysninger» som viser en oversikt over slakteopplysninger som 
av en eller annen grunn har blitt stoppet i innlesningen i 
 Storfekjøttkontrollen. Slakteopplysninger overføres daglig 
eller flere ganger per uke fra slakteriet og til Storfekjøtt-
kontrollen. For at de avviste slakteopplysningene skal kunne 
leses inn, må man rette opp feilen og deretter trykke «Les inn 
på nytt». Noen av disse feilene kan du rette opp i selv, men 
får du ikke til så ta kontakt med din rådgiver i ditt slakteri 
eller med brukerstøtte hos Animalia.

Utrangeringsårsak 
På oppslagstavla finner du linken til rapporten «Manglende 
opplysninger». Listen viser hunndyr over 20 måneder som er 
slaktet eller utmeldt på annen måte de siste 12 månedene, 
men som mangler utrangeringsårsak. Vi oppfordrer deg til å 
registrere denne. Bakgrunnen for dette er at det er ønskelig 
med bedre kunnskap om hvorfor hunndyr over 20 måneder 
utrangeres med tanke på avlsarbeid. 

  

BESTILLING AV FJØSKORT 
Fjøskortet er et nyttig hjelpemiddel for å holde oversikt 
over inseminasjoner i besetningen. Frist for bestilling er 
20. januar 2021. Fjøskortet produseres og sendes ut av 
Geno i februar, og koster 250 kr + mva. For å bestille går 
du inn på Egne valg i Storfekjøttkontrollen og velger 
antall fjøskort du ønsker tilsendt.
Vi ønsker deg en riktig god jul! Hilsen alle oss i Storfe-
kjøttkontrollen

Storfekjøttkontrollen
Nytt fra

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

BLI KJENT MED VÅRE QBØNDER

Hva liker du med Qmeieriene? 
Det jeg liker med Q-meieriene er serviceinnstilte og tilgjengelige 
rådgivere. Vi har fått god oppfølging som nye produsenter, med 
hjelp til alt fra avlsplan, rådgivning, fôrplanlegging til tankservice. 
Jeg får alltid tak i noen når jeg har spørsmål. 
    
Hva er ditt favorittprodukt fra Kavli/ Q?
Mine favorittprodukter er Q frokost yoghurt og Q sjokolademelk

Hvordan har du opplevd første året som melkebonde? 
- Det første året som mjølkebonde har vært lærerikt. Først og fremst 
vil jeg trekke frem at man må gjøre fjøset til en trivelig arbeidsplass. 
Det er viktig at man gjør det lettvint for seg selv for å unngå at man 
sliter seg ut. Drifta må være rasjonell og summen av alle de «små» 
tingene tar ofte mye tid, selv om man sjelden tenker over det. 
 Samtidig er det viktig at par som driver gården sammen må være 
innforståtte med at melkeproduksjon er tidkrevende, og at man må 
regne med å bruke en del tid for å få til gode resultater. En må alltid 
være i forkant og tenke langsiktig. 

Vi har også erfart at friske kårfolk er gull verdt, og de bistår med ved-
likehold og avløsning når det er behov. Jeg tror alle trenger et sikker-
hetsnett rundt seg om noe uforutsett skulle skje. I tillegg er det verdi-
fullt at ungene får vokse opp på gård og ta del i matproduksjon.  

Hva mener du er viktig for å opprettholde god dyrevelferd?
Vi bruker mye tid på dyrene, hos oss skal alle ivaretas etter beste 
evne. Jeg blir glad av å være sammen med dem og se at de trives. 
Vi ser at godt stell, for eksempel klipping og børsting av dyrene 
gjør at de koser seg og bygger tillit til oss mennesker. Det er viktig 
å ha fokus klauvhelse, og ha gode rutiner på klauvskjæring. Står 
ikke kua godt på beina blir det heller ikke bra kvalitet på melka. Vi 
har valgt å ha melking på stølen om sommeren og jeg mener at 
det er bedre for dyrene med tanke på smittepress, insekter, miljø 
og naturlig atferd. Der får de gå fritt ute og er kun inne til melking. 

Mens dyrene er på fjellet får vi 
vasket ned og vedlikeholdt 
 fjøset, som igjen gjør at vi kan 
ivareta velferden enda bedre 
resten av året.

Fortell en funfact om deg selv?     
Jeg har vært deltaker i Jakten i 
kjærlighet, men fant kjærlig-
heten i bygda etterpå.  

Fodnes Søndre, Nord Aurdal kommune i Innlandet 
fylke 
Navn: Ragnhild Strand og Bård Finneberg
Areal: 116 dekar fulldyrka og 22 dekar beite 
Kvote: 58 479 liter 
Avdrått: 6 700 kg EKM pr. årsku
29 kg kraftfôr/100 kg melk
12 årskyr av rasen NRF. 
Selger oksekalvene ved 120-150 kg.

Ragnhild Strand med sønnen 
Olav. Foto: Privat



139BUSKAP 8-2021

FORSKJELLIG

DAGROS



140 BUSKAP 8-2021

Vi i TINE Redigert av Unni P. Christensen
unni.p.christensen@tine.no

EFFEKTIVITET OG LØNN
SOMHET I DRIFTA – TINE 
LØNNSOMHETSANALYSE

Hvordan går egentlig drifta på din gård? Ved å 
analysere regnskapet kan en få noe innsikt. En 
kan for eksempel også se på produksjonsresul-
tatene i Husdyrkontrollen. Men det er først når en 
setter disse to sammen og legger til noen til-
leggsopplysninger fra drifta, at en virkelig får en 
analyse som viser status og som kan gi forklaring 
på hvorfor ting er som de er. 

Dette vil være til god hjelp når en skal planlegge 
og iverksette tiltak fremover for forbedrer drift, 
lønnsomhet og måloppnåelse.

TINE Lønnsomhetsanalyse er et nytt verktøy som 
vi i TINE Rådgiving har utviklet for å analysere 
lønnsomhet og effektivitet i produksjonen først 
og fremst på melkebruket. Den bygger på flere av 
våre eksisterende økonomiverktøy og gir et 
grunnlag for en analyse på avvik, trend for 
 oppfølging. 

TINE Lønnsomhetsanalyse skiller seg fra TINE 
Mjølkonomi på flere områder, men hovedskillet 
ligger i at TINE Lønnsomhetsanalyse tar for seg 
totaløkonomien på gården og inkluderer andre 
produksjoner som korn, svin, fjørfe og så videre. 
Dette gjør at den også egner seg godt til opp-
følging av driftsplaner, for eksempel i en ut -
byggingsfase.

Rådgiver setter opp en analyse for de siste tre 
regnskapsårene allerede første året det utarbei-
des en analyse. Dette gjør at en får et sammen-
likningsgrunnlag allerede første gang og kan 
begynne å sammenlikne seg med seg selv – 
trend - eller mot budsjett/driftsplan. Og en kan 
sammenlikne seg med andre – benchmarking;  
- hva er jeg god på i forhold til andre og hva bør 
jeg forbedre meg på. 

I TINE Lønnsomhetsanalyse importerer vi 
 regnskap- og Husdyrkontrolldata direkte inn i 
programmet før vi gjør fordelinger og korreksjo-
ner. Dette er arbeidsbesparende for rådgiver og 
gir en analyse med et forbedret kost/nytte-for-
hold for deg som kunde. Rådgiverne er under 
opplæring nå før nyttår, slik at vi er klare for 
 oppdrag utover på nyåret. 

70 ÅR I TJENESTE FOR HELSA TIL 
DAGROS

De var framsynte melkebøndene som i 1951 vedtok å starte et eget 
mastittlaboratorium i Molde. 70 år seinere er «labben» mer aktiv enn 
noen gang.

Egentlig var det ikke bare ett mastittlaboratorium som så dagens lys 
en høstdag i 1951. Også Ålesund fikk sitt eget laboratorium, men 
drifta der opphørte etter noen år.

Liv Sølverød er sjef for melkelaboratoriene i TINE. Hun poengterer at 
TINE er det eneste meieriselskapet i verden som eier og driver et mastitt- 
laboratorium; et diagnoselaboratorium med veterinærkompetanse.
– Det er to hovedgrunner til at vi har mastittlaboratoriet. Vi skal sikre 
god dyrehelse og riktig bruk av antibiotika. Dette er viktig både for 
bonden og TINE, ved at vi bidrar til god drift, god dyrevelferd og et 
godt omdømme, understreker Sølverød.

Takket være at laboratoriet er akkreditert, altså godkjent av Norsk 
Akkreditering, kan de blant mye annet også utføre produkt- og miljø-
kontroll av TINEs meierier. Om høsten mottar de mange vannprøver 
som melkeprodusentene sender inn fra egen gård.

Gruppebilde av medarbeidere ved mastittlaboratoriet i Molde 2021. Foto: Tine

MASTITTLABORATORIET I MOLDE
- Etablert høsten 1951 i Molde
-12 medarbeidere
- 80 000 analyser i året:
- De viktigste oppgavene: mastittdiagnostikk, overvåking av anti-
biotikaresistens, sykdomskontroll - feks antistoff mot CAE-virus hos 
geit, RS virus og Corona virus hos storfe, drektighetskontroll, 
 produkt-og miljøkontroll for meieriene, vannanalyser.

FAKTA



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 
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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

Telefon: 462 83 366

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
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GENOS ÅRSMØTE 2022
Genos årsmøte holdes på Scandic Hamar 28.–29. mars i 2022. 
Det blir noe fellesprogram sammen med Norsvin og Tyr denne 
gangen. Mer informasjon kommer nærmere. 

MARKEDSUKER 2022
Geno setter av ekstra ressurser til å reise ut på fagmøter i pro-
dusentlag i ulike områder bestemte uker i året. Ukene som er 
satt av til dette i 2022 er: 
Uke 2: Vestlandet – sør
Uke 4: Østlandet – sør
Uke 6: Vestlandet – nord
Uke 44: Nord-Norge
Uke 46: Trøndelag
Uke 48: Østlandet – nord

Inndelingene følger Tines distrikter. Det er sterkt ønskelig at pro-
dusentlagene planlegger Geno-aktiviteter innenfor disse ukene. 
Samarbeid gjerne med naboprodusentlaget når dere planlegger 
aktiviteter. Det kommer mer informasjon om markedsukene, og 
planlegging foregår i samarbeid med medlemssjefene i Tine.

EMBRYO KAN KUN LEGGES INN PÅ 
KYR I KUKONTROLLEN
Det er viktig at kyr som det legges inn embryo på er registrert 
i Kukontrollen. Det er flere årsaker til dette.

Datasystemene i Geno får overført data fra Kukontrollen hver 
natt. Disse dataene danner grunnlag for beregning av avl-
sverdier, gir informasjon om avstamning til dyra og gir mulig-
het til å genotype dyr. Hunndyr som ikke fins i Kukontrollen, 
fins ikke som individ i Geno sine systemer. 

Når kua som embryoet blir lagt inn på ikke står i Kukontrollen 
så faller systemet sammen og det får følgende konsekvenser:
•  Embryoinnlegget blir ikke automatisk registrert på kua.
•  Kalven som blir født blir ikke automatisk identifisert som 

embryokalv, og får ikke automatisk riktig avstamning.
•  Geno får ikke overført data knyttet til at det er født en kalv 

etter embryoinnlegg.
•  Det blir ikke mulig å genotype kalven igjennom Geno sine 

system.

Optimalt bør kyr som får lagt inn embryo være registrert i 
Kukontrollen på det tidspunktet embryoinnlegget blir gjort. 
Hvis det ikke er mulig så bør man sørge for at kua flyttes til 
Kukontrollen i god tid før kalving, men man må da kontakte 
Geno for å få hjelp til å etterregistrert embryoinnlegget. Det er 
svært vanskelig å få på plass informasjonen dersom kalven 
flyttes fra Storfekjøttkontrollen til Kukontrollen etter fødsel.

MORPRØVE FOR AVSTAMNINGS
KONTROLL FOR INNKJØPTE KALVER
Ved avgjørelse om kjøp av kalv til Geno, blir det sendt ut 
GS-prøveutstyr til mor for avstamningskontroll, hvis ikke denne 
allerede er GS-testet. Geno kan kjøpe inn kalven selv om mor 
ikke er i besetningen lenger, men for å få en bedre vurdering av 
kalven er det en fordel at mor er genotypet. Derfor er det lurt å 
ta en ørevevsprøve av mor før hun forsvinner ut av besetningen.

Vi får noen henvendelser om hva som skjer hvis mor ikke er 
genotypet og skal slaktes/selges før kjøpsavgjørelsen. Da er 
det lurt å ta en ørevevsprøve av mor før hun forsvinner ut av 
besetningen. 

Hvis du har et ekstra prøvemateriell liggende, kan du benytte 
dette. Prøven kan da oppbevares i kjøleskap fram til kjøpsav-
gjørelse tas. Hvis kalven blir kjøpt får du tilsendt etikett med 
riktig individopplysninger som kan settes på ørevevsprøven. 
Har du ikke prøvemateriell kan du bestille dette via medlem.
tine.no, og du må selv dekke genotypekostnaden

Ved avgjørelse om kjøp av kalv til Geno, blir det sendt ut 
GS-prøveutstyr til mor for avstamningskontroll, hvis ikke 
denne allerede er GS-testet. Geno kan kjøpe inn kalven selv 
om mor ikke er i besetningen lenger. Derfor er det lurt å ta en 
ørevevsprøve av mor før hun forsvinner ut av besetningen.

KURSNYHET: «FRA GS TIL 
 FØDSEL – TA KONTROLLEN!»
15.-16.02.22 arrangerer Geno kurs for kvinner! Det vil hoved-
sakelig passe for deg som har interesse av melkeku – enten 
du er produsent, bare tar et tak i fjøset av og til, er avløser 
eller landbruksvikar. Påmeldingsfrist er 5. januar 2022. 

Vi serverer et praktisk nyttig og spennende fagprogram 
som starter med brunsttegn og avslutter med fødselshjelp 
og den nyfødte kalven. Det vil bli råd om fruktbarhetsma-
nagement, og du vil få innblikk i hva som skjer fra en kalv 
tas inn til Geno til sæddosen kan hentes opp av sædbe-
holderen. Vi skal fortelle om embryosatsingen og om hvor-
dan vi sammen skal gjøre NRF-kua til verdens beste mel-
keku! Geno stiller med engasjerte foredragsholdere, og vi 
er ganske sikre på at fagprogrammet vil inspirere!

Det kommer også våre gjesteforelesere til å gjøre. Det betyr 
så mye å ha et godt nettverk i ei næring der mange i stor 
grad jobber alene, og vi har invitert administrator for «Nett-
verk for kvinnelige bønder» og en flokk entusiastiske grün-
dere til å snakke om og oppmuntre til nettverksbygging. 
Dette vil bli en god anledning til å knytte nye kontakter!

Og ikke nok med det! Kurset arrangeres på Farris Bad i Lar-
vik som har en flott spa-avdeling! Overnatter du på hotellet, 
kan du nyte badstuer og bad både før middag og før frokost!
Vi i Geno gleder oss til å møte kursdeltakere fra hele lan-
det! Bli med da vel!

Mer informasjon og påmeldingsskjema finner du på 
www.geno.no/fagogspa



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

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

Vest
4360 Varhaug
Tlf. 51 43 39 60
vest@fjossystemer.no

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

Midt
7300 Orkanger
Tlf. 72 89 41 00
midt@fjossystemer.no

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

www.fjossystemer.no

Stolpen som løser problemet med rust
Sammen med Wopas i Hallingdal, har vi utviklet en stolpe som løser problematikken med 
korrosjonsskader i fjøset. Stolpen fikk Agroteknikk sin Innovasjonspris 2021. Stolpen har 
en kjerne av tørket tre som er støpt inn i to lag med PE-plast. Når stolpen brukes i inn- 
redningen blir den «på annen måte isolert vekk» fra bygget. Problemet med at innredningen 
ruster er da løst. Stolpen leveres i flere lengder og er like solid som en stålstolpe.  
Scan QR-koden og se filmen om Wopas!

Innovasjonsprisen 2021 



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.

Nå utfører 
Frode
sitt melkesystem 
drektighetskontroll 
og oppdager  
brunst

Hvordan gjør du den beste melkeroboten vi noen gang 
har produsert enda bedre? Du legger til muligheten for å 
oppdage brunst og utføre drektighetskontroll automatisk 
under melking. Den heter DeLaval VMS™ V310 – og tar 
robotmelking til det neste nivået. Snakk med din lokale 
i-mek-selger om hvordan den kan bli ditt melkesystem.

DeLaval 
VMS™ V310NYE

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


