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Smart fôring fungerer med Lely Juno
Hyppig fôrskyving hele dagen og natten stimulerer opptaket av tørrstoff i besetningen. Dette 
optimerer vomhelse, fôreffektivitet og produktivitet. Ved å automatisere dette arbeid får du 
en lettere tilværelse, mer effektiv produksjon og mer vellykket gårdsdrift.

Finn ut mer om smart fôring på www.lely.com/feeding
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Mens den grusomme krigen i Ukraina går inn i 
sin tredje uke, ser vi tydeligere og tydeligere 
tegn til en global matvarekrise under oppseiling. 
 Risikoen for at prisveksten på innsatsfaktorer 
ville redusere produksjonsvolumet har vi sett en 
stund. Krig i Europas kornkammer betyr at ting 
blir mye verre. 

Russland og Ukraina står for 29 prosent av all 
hvete som handles på verdensmarkedet. Regjer-
ingen i Ukraina har allerede innført restriksjoner 
på eksporten av hvete og mais. Med en pågående 
krig er også årets hveteproduksjon høyst usikkert. 
I tillegg er Russland storprodusent av kalium og 
svovel som er helt sentralt i mineralgjødselpro-

TENKE GLOBALT – HANDLE 
 NASJONALT

Rasmus Lang-Ree
veterinær,  
Ansvarlig redaktør
rlr@geno.no
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D
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duksjonen. Hveteprisene i Chicago steg med 60 pro-
sent bare på ei uke i mars, og FAOs matvareindeks 
var i februar høyere enn noen gang før. 

Krigen i Ukraina kommer oppå problemene vi alle-
rede hadde med høye energipriser, pandemi og 
klima endringer. FNs klimapanel anslår at en tredjedel 
av all dyrket mark i verden vil være uegnet til matpro-
duksjon mot slutten av århundret og at dyrkingen på 
arealene som kan brukes vil bli langt mer krevende.

De dystre scenarioene for den globale matproduksjo-
nen har fått selv Aftenposten på lederplass til etter-
lyse nasjonalt beredskapslager for korn. Helt fra 1928 
til 1996 hadde vi korn for et års forbruk i beredskap. 
Fra 1996 ble ordningen trappet ned og fra 2003 helt 

avviklet. Holdningen har vært at det alltid vil være 
mat å få kjøpt for den som har betalingsevne.

I Kina har Xi Jinping nok hvete, mais og ris på lager 
for minst et års forbruk for sine 1,4 milliarder inn-
byggere, mens vi her på berget  ikke har mer enn det 
som ligger på lager på korntørker og møller. I Hurdals-
plattformen er det nedfelt positive formuler inger om 
beredskapslager, men foreløpig har fint lite skjedd.

Med utsikter til hvetemangel på verdensmarkedet er 
det naturlig å tenke at vi som et strakstiltak bør øke 
vår egen produksjon. Men det er det stikk motsatte 
som kan bli resultatet. Høye gjødselprisene gjør at 
mange kornbønder teller på knappene om de skal 
knipe inn på gjødselmengdene eller kanskje redusere 
hvetearealene. Landbruksminister Sandra Borch har 
lovd både økte priser og kompensasjon for gjødsel-
kostnader. Så lenge lovnadene ikke vil bli konkretisert 
før jordbruksforhandlinger starter er det fare for at 
toget for årets sesong har gått når til takene kommer. 

Kriser i kø gir håp om økende politisk forståelse for at 
vi må øke vår selvforsyningsgrad. Vi må reservere 
mer av de beste arealene til produksjon av matkorn 
og proteinvekster. I et slikt bilde blir grasressursene 
utrolig viktig for vår totale matproduksjon. Graset må 
stå for en større del av fôret i melk- og storfekjøtt-
produksjonen slik at importen reduseres. Kanskje kan 
gras i framtida også bli en kilde til protein både for 
andre husdyr og mennesker.

Derfor er det et illevarslende tegn at av over 700 
 melkebønder med båsfjøs i Vestland hadde bare fem 
søkt Innovasjon Norge om investeringsmidler midt i 
februar. Dette taler sitt tydelige språk om at investe-
ringsmidler alene ikke er nok – det må til en styrking 
av bondens økonomi som gir motivasjon til å satse.  

Nå gjelder det mer enn noen gang å tenke globalt og 
handle nasjonalt. Analyser og kunnskap har vi mye 
av, men det skorter på handlekraft. 

      Holdningen har vært  
at det alltid vil være mat  
å få kjøpt for den som har 
 betalingsevne
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Jur er en viktig egenskap som opptar våre medlemmer. Geno har 
stort søkelys på egenskapen og ser forbedringer som kan gjøres. På 
bakgrunn av dette ble det invitert til åpent digitalt medlemsmøte med 
avlssjef Håvard Tajet. 

Ingunn Nævdal
Husdyrkonsulent i Geno

ingunn.nevdal@geno.no

VELLYKKET DIGITALT 
 MEDLEMSMØTE OM JUR

AVL

Det ble gjennomført to 
møter i slutten av februar 
med til sammen over 200 

deltakere. Håvard gikk gjennom 
hva det jobbes med. Det er nylig 
tatt i bruk en ny beregningsmodell 
for juregenskapene. Nå inkluderes 
eksteriørvurderinger fra eldre dyr, 
ikke bare førstekalvere. Det inne-
bærer betydelig mer data og gir 
informasjon om juret som ikke 
 alltid kommer til uttrykk i første 
 laktasjon. Det har resultert i 
 høyere arvegrader og bedre 
 sikkerheter for de aller fleste jur-
egenskapene.

Indeks for jurslipp?
Det rapporteres om problemer 
med jurslipp, og det utrangeres 
dyr på grunn av jur som kollapser. 
Hva er det som påvirker dette? 
Har det noe med kvaliteten på 
 jurvevet å gjøre? Det er ønskelig å 
finne ut mer om dette, og Håvard 
stilte spørsmålet om vi burde lage 
en egen indeks for jurslipp. 

Negative korrelasjoner
Det legges vekt på gode jurfester 
framme og bak og et sterkt og 
godt midtbånd. Samtidig ønsker 
vi ikke for tettsittende og innover-
pekende bakspener. Framspen-
ene kan derimot bli for vidstilte og 
enkelte av møtedeltakerne 
uttrykte at utoverpekende fram-
spener var det største problemet. 

Det gjaldt både robotmelking og 
andre melkesystemer. Negative 
korrelasjoner mellom egenskaper 
gjør det vanskelig å få god fram-
gang for alle, sa Håvard. Her må 
vi velge hvilke egenskaper det 
skal legges mest vekt på og som 
er viktigst å forbedre. Samtidig 
må vi unngå at egenskaper går i 
negativ retning.

Gode konstruktive innspill
Det kom mange gode innspill og 
tilbakemeldinger på begge 
møtene. Det er tydelig at dette er 
et tema som engasjerer. Noen 
mente vi kunne ta noen vekter fra 

kjøttegenskapene for å legge mer 
vekt på jur og tørrstoff. Andre 
mente vi må passe på å ta vare på 
kombinasjonskua og ikke gå for 
langt i retning melketype på NRF. 
Det er ulike erfaringer med jur-
eksteriøret, og det er forskjell på 
hvordan de ulike robot-typene 
håndterer side jur og sprikende 
spener. Muligheten til å legge inn 
egne valg på enkeltegenskaper i 
Geno avlsplan ble nevnt, og 
Håvard oppfordret til å være nøye 
med å legge inn riktig utrange-
ringsegenskap når dyr utrangeres 
på grunn av jur. Det er viktig infor-
masjon for Geno å følge med på.

Avlssjefen i Geno noterte så blekket sprutet, og takket for alle synspunktene. 
Dette er veldig interessant og verdifullt å ta med i arbeidet videre med forbedring 
av jur og jurslipp på NRF, kommenterte han. Foto: Geno
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TKS har utviklet og produsert løsninger for Norske bønder i 90 år.
Vi har det største og bredeste utvalget av løsninger innen grovfôr 
og kraftfôrhåndtering.
- Manuell styring eller automatikk?
- Båsfjøs eller løsdrift?
- Stasjonær. hjulgående eller skinnegående?
- Med eller uten kraftfôrtildeling?
- Rundballer, silo eller blokk?
- For melkekyr, ammekyr, sau, geit eller hest?
- Fôring, strøing, transport eller håndtering?
Sammen finner vi den løsningen som passer deg og din situasjon best!

Hos oss får du :
- de beste løsningene 
- det mest komplette utvalget
- den beste tilgjengeligheten

FeedBelt, inntil 100m
for en/tosidig utfôring

K2 EasyFeed
for automatisk utôring

FeedStation
Kraftfôrautomat for sau

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

FeedProcessor - for eksaktkutting og blanding
- markedets laveste effektbehov - 11kW
- markedets laveste innlastingshøyde - min 960mm
- mange muligheter
- helt unik maskin med suverene egenskaper
- få full kontroll med kutting og miksing av fôret

AGRI

Kontakt
din lokale IMEK-selger for mer 

info

Forhandles av :

Vi produserer 
alt i Norge!

excl. Kuhn FeedMixer

Kunden økte fôropptak fra 4 til 5,5 baller i døgnet, etter snaut 4 ukers drift. 
Besetning på 50 melke-kyr og 130 ungdyr, stuter og kalver.

NYHET !!!
Bunnkar, sidevegger 

og  side/senter 

skruevindinger er 

RUSTFRITT (AISI304) 

som standard.
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Jorid Lybæk
Veterinær i Geno

jorid.lybaek@geno.no

Som travel melkeprodusent er det mye å holde styr på. Stadig nye 
oppgaver skal få plass, og døgnet har fortsatt 24 timer. Hvorfor skal 
man da finne enda en ting å ta stilling til; nemlig sædtype?

HVORFOR BRUKE 
REDX?

AVL

∆G (delta G) er forskjellen på G 
før og etter en prosess. I avls-
sammenheng kaller vi ∆G for 
avlsframgang. Forskjellen på 
avls verdi før og etter en prosess; 
vi kan si før og etter bruk av god 
genetikk. Og ikke bare som en 
bedre indeks, men som et synlig 
resultat på avlsframgang hos det 
enkelte dyret. 

Bygge videre stein for stein
Avlsarbeid er langsiktig arbeid, 
men det er en av de få tingene du 
som melkeprodusent ikke trenger 
å gjøre i reprise. Har du først løfta 
det genetiske potensialet hos 
dyra i besetningen din ett hakk, så 
kan du bygge videre på dette. 
Stein for stein. Stadig bedre gene-
tikk som gir bedre økonomi. 

Mange produsenter må ofte 
rekruttere de fleste kvigene inn til 
påsett, og får da liten seleksjon. 
Ved å bruke kjønnsseparert NRF-
sæd (REDX), kan du velge ut de 
beste hunndyra som mordyr til 
fremtidige påsett, og du kan 
selektere blant dem.

90 prosent kvigekalver
Kjønnsseparert sæd (KJS) gir 
muligheter og håp om kvigekalver 
fra de aller beste kviger og kyr i 
besetningen. Ved å inseminere 
med REDX, er det 90 prosent 

sannsynlighet for å få en kvigekalv 
som kan føre den gode genetikken 
videre i besetningen. 

En annen fordel med å bruke 
REDX på kviger er at resultatet ofte 
blir lette kalvinger. Oksekalver er 

ØKONOMISK GEVINST
Avlsframgang lønner seg. Det å øke sjansen for å få kvigekalv etter 
de beste dyra har betydning for økonomien i driften.

Hvis du bygger opp en besetning
Det kan være hensiktsmessig å bruke REDX i forbindelse med 
 kvotekjøp og oppbygging av besetningen. Bruk av kjønnsseparert 
sæd øker muligheten for god tilgang på kviger av høy kvalitet. I en 
slik situasjon er det viktig å tenke langt fram og ha en plan for 
framtida når man er ferdig med å bygge opp besetningen. Dersom 
man får et overskudd av kviger, er det en forutsetning at de kvig-
ene er så gode at det finnes et marked.

Sommermelk
Kviger som kalver inn på vår/sommer kan gjerne insemineres med 
REDX for å sikre kvigekalver som er født til rett tid på året. Det er 
umulig å spå om framtida og Tines strategi på lang sikt. Men med 
dagens situasjon vil det lønne seg å ha flere kviger til å kalve inn i 
måneder som vil gi stor andel sommermjølk. Ved å bruke kjønns-
separert NRF-sæd vil du få flere kvigekalver og kvigekalver med 
bedre avlskvalitet. Da er det muligheter for god fortjeneste i form 
av mer sommermelk.

Frigjøre kyr 
Et økonomisk poeng er at bruk av REDX «frigjør» kyr som en ikke 
ønsker å rekruttere fra, altså de du ikke vil ha kvigekalv etter. Med 
en kryssing med for eksempel kjøttfe har du da muligheten til 
bedre slakteoppgjør. Slik kan du utnytte potensialet i dyr som du 
ikke vil rekruttere etter og avle videre på, for eksempel kyr med lav 
avlsverdi.
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som regel noe større enn kvigekal-
ver,og en større kalv gir økt risiko 
for hardere kalving. Ukompliserte 
kalvinger er en stor fordel for både 
kvige, produsent og veterinær. 

Du vil raskere kunne få hunndyrav-
kom i fjøset ditt, og du vil også være 
en bidragsyter inn til NRF-avlen. 
Som produsent vil du få gode hunn-
dyr som kan bli gode oksemødre. 

Bruke det på de riktige dyra
Ved bruk av KJS-sæd, er det vik-
tig å velge ut riktige dyr for å 
oppnå best mulig resultat. Med 
genotyping vil du bli sikrere på at 
du tar rette valg om hvilke dyr 
som du bør satse på.

Dersom man ønsker å inseminere 
eldre dyr med kjønnsseparert 
NRF-sæd, er det svært viktig at de 
viser god brunst og har god “histo-
rikk” når det gjelder å bli drektig.

Må jeg genotype for å 
bruke REDX? 
Nei, du må ikke ta GS-test av kviga 
eller kua for å bestemme om du 
kan bruke REDX sæd på henne. Du 
kan bruke REDX-sæd på antatt 
gode dyr og dyr du selv gjerne vil 
ha kvigeavkom etter. Men ved å 
genotype sikrer en at slike dyr får 
tildelt en okse som kompenserer 
for eventuelle svakheter. Noen pro-
dusenter vurderer faktisk avlsver-
dien «antall omløp-kviger» på kviga 
når de bestemmer seg for om de 
skal inseminere henne med REDX. 
Vi vet at det er noe lavere drektig-
hetsresultater ved bruk av REDX i 
forhold til konvensjonell sæd, og da 
er det et godt tips å vurdere denne 
egenskapen hos dyret på forhånd. 

Motiverende for avls-
interessen
Avlsplanlegging er mer enn å vur-
dere indekser og avlsverdier. Det 
kan være smart å få med seg en 

fagperson til å se på det enkelte dyr 
og vurdere bruk av de ulike avlstilta-
kene, som nettopp bruken av REDX. 

Det er viktig å ha en sparringpart-
ner, for det er mye å holde styr på, 
og det er en utfordring å ha over-
sikt til enhver tid. Avlsrådgivere og 
avlsplan gjør hverdagen lettere 
når det skal velges ut riktige dyr! 
Avlsrådgiverne vil være behjelpe-

lig med å planlegge hvilke dyr 
man bør benytte dette tilbudet på. 
«Nye øyne» kan hjelpe til med å 
oppdage og se potensialet i de 
dyra du har på fjøset og gi råd om 
hvordan man kan klare å utnytte 
dette potensialet best mulig. 
Mange syns det er godt å få vei-
ledning i å «oppdage» de beste 
kvigene og gode kyr. Enten man 
har GS testet eller ikke. 

FORSLAG TIL STRATEGI FOR 
BRUK AV SÆDTYPER
Dersom man har rom for å velge – det vil si har god varighet på 
kyrne slik at rekrutteringsprosenten kan holdes lavt, kan man dele 
kyrne inn i kategorier på denne måten: 
1.  Beste tredjedel av kvigene og kyrne settes opp med kjønns-

separert NRF-sæd.
2.  En tredjedel av dyra kan man bruke vanlig NRF-sæd på. 
3.  Bruk av kjøttfe eller NRF-okse som er sterk på kjøtt på dyr du 

ikke vil rekruttere etter.

Her er det viktig å velge riktig okse for å unngå kalvingsvansker, 
spesielt når man kombinerer NRF-kviger med kjøttferase. Et annet 
poeng er at inseminering med kjøttfeokse ofte fører til noen dager 
lengre drektighet enn ved bruk av NRF-sæd. Og et viktig moment 
er at man må kunne utnytte potensialet i slaktet. Krysning mellom 
kjøttfe og NRF kan fort bli for feite dersom de fôres med samme 
styrke som en ren NRF-okse. Det lønner seg derfor å planlegge 
fôringa slik at man unngår fett-trekk på slaktet. 

Dersom man ikke inseminerer med Y-sæd (hannsæd), vil man også 
kunne få en del kvigekalver som bruksdyrkrysning. Et ledd i en slik 
tredeling av besetningen kan da være å ta vare på kviger etter 
kjøttfekrysning dersom man ønsker å bygge opp en ammeku-
besetning eller selge de som mordyr til ammekubesetninger.

Y-sæd av kjøttfe vil jo i de fleste tilfeller gi oksekalv. Foreløpig er 
det ikke tilgjengelig hannceller fra NRF (REDY), men forsøk på 
Store Ree tyder på at vi om kort tid også skal kunne tilby dette. 
Dette kan gi en mulighet til å bruke hannkjønns-sæd på dyr der 
man planlegger kalving om høsten og få avkom som gir en bedre 
slaktepris. 

En slik tredeling av dyra, som skissert over her, kan altså gi økono-
misk gevinst i form av bedre melkekyr og økte kjøttinntekter (bedre 
tilvekst og pristillegg som for eksempel Norturatillegg for krys-
ningskalver som er 50 prosent tung rase eller Angus-avtalen). 

P116862 Buskap 3-22NY.indd   9P116862 Buskap 3-22NY.indd   9 15.03.2022   09:4115.03.2022   09:41



10 BUSKAP 3-2022

AVL

REDX-eliteoksene. Med dagens avlsplan kan vi planlegge gode kombinasjoner med alle okser det er produsert  kjønnsseparert sæd på.
Alle foto: Jan Arve  Kristiansen

Figur. REDX-eliteoksene. Med dagens avlsplan kan vi planlegge gode kombinasjoner med alle okser det er 
produsert kjønnsseparert sæd på.

11863 Hammeren

12073 Alme

12164 Ganes

12177 Bomo P

12185 Nybakken P

12024 Trondstu

12161 Idsal-P

12168 Neveland-P

12179 Brennmaal

12195 Draugsvoll P
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LITT OM DE FLOTTE REDX-OKSENE!
For å komme gjennom nåløyet og bli en REDX-
okse, så er det i hovedsak to krav:  
1.  Oksene må ha en god avlsmessig profil og 

inneha egenskaper som gjør at produsentene 
ønsker kvigekalv etter oksen. Her vektlegges 
spesielt kalvingsegenskaper som far til kalv, da 
det ofte er ønsket å bruke REDX på kviger. I til-
legg til at oksen må være god på melk, tas det 
nøye hensyn til egenskaper som jureksteriør og 
utmelkingshastighet. Det vektlegges også at 
oksen scorer høyt på klauver og bein.  

REDX oksene plukkes altså ut på bakgrunn av 
blant annet disse egenskapene, men helheten på 
oksens egenskaper er avgjørende. 
2.  I tillegg er det kjempeviktig at oksen har god 

sædkvalitet. Vanligvis leverer oksene først 7 000 
doser konvensjonell sæd, før de settes i test for 

REDX. Det er en omfattende testing før sæden 
kan oppfylle kravene og levere høyeste kvalitet 
som REDX-sæd. 

Ut fra utallige tester som er gjennomført på sæd-
kvalitet, har det blitt oppdaget at mange unge 
okser ikke klarer å levere god nok kvalitet på 
varene. Derimot er det slik at mange okser produ-
serer REDX-sæd med god kvalitet når de får litt tid 
på seg og blir eldre.

REDX-elite er derfor innført. Dette er utvalget av 
REDX-okser og de utgjør en blanding av okser 
som pr. nå er gjeldende eliteokser og okser som 
kun produserer REDX. I dag er de 10 oksene på 
bildet som er tilgjengelig som REDX-elite. Fire av 
dem produserer kun REDX-sæd og seks okser er 
i tillegg eliteokser.

eana.no/eana-skifte

GRATIS
i 2022!

Eana Skifte
Forenkler planlegging, styring
og dokumentasjon av arbeidet
ute på jordet

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

GJØDSELPUMPER 
FOR ENHVER 
DRITTJOBB!

Hatleveien 4, postboks 14, 
4368 Varhaug

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

Ekstrautstyr!
Trådløs 
fjernstyring!
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INSPIRIA

ORGANISASJON

Kristin Malonæs
Administrerende  

direktør i Geno
kristin.malonaes@geno.no

Hvordan hjelpe forbrukeren å velge bærekraftig mat og drikke, og hva 
er bærekraftig i denne sammenheng?

GRØNNMERKING  
ELLER GRØNNVASKING

EU jobber nå med nye mer-
keordninger for bærekraftig 
mat og drikke. I Norge 

arbeides det i regi av Folkehelse-
instituttet, sammen med aktører i 
det norske matsystemet, med et 
stort forskningsprosjekt om 
 verktøy for skåring av kosthold og 
bærekraft. Målsettingen er å inte-
grere bærekraft i nye kostholds-
råd. Det er et komplisert arbeid, 
hvor mange faktorer skal hensyn-
tas, og det er mange dilemmaer 
når det gjelder å finne gode løs-
ninger og anbefalinger. Vitenskap 
legges til grunn, det vil si at 
 politiske vurderinger ikke inngår i 
arbeidet. Målet er å komme i havn 
innen desember 2022. 

Hvorfor er dette viktig for 
Geno?
Orkla har målsetting om å halvere 
klimaavtrykket innen 2030. Dette 
betyr også å jobbe med innsats-
faktorene fra den eksterne verdi-
kjeden. Målet er å få opp en felles 
standard for klimamerking i norsk 
matbransje. Vi leverer genetikk inn 
til norsk melkeproduksjon, og et 
riktig klimastempel på norsk melk 
og meierivarer som er basert på 
NRF-genetikk vil være en differen-
siator og en konkurransestyrke for 
norskprodusert mat. Våre forelø-
pige funn i Klimakua-prosjektet – 
at NRF har lavere klimagassut-
slipp enn andre melkeraser - er 
dermed svært viktige her. Dette 

må komme frem også til forbruke-
ren når han og hun skal ta valg.

Åpenhet er viktig
Tillit er sentralt hva gjelder merk-
ing av mat, og transparens er 
 viktig slik at merkingen kan for-
stås. Alle ønsker å unngå merke-
ordninger som fremstår som 
grønnmerking eller grønnvasking. 
Merkeordninger som er vanske-
lige å forstå kan raskt gjøre for-
brukeren til en motstander i stedet 
for en medspiller. Bærekraftig mat 
og drikke må også være bredt 
 tilgjengelig og innenfor akseptable 
priser.

Norskprodusert mat også 
er mer bærekraftig mat. 
Norgesgruppen har utviklet en 
 klimainnsikt for kundene via 
Trumf-appen. Deres kartlegging 
viser at over 80 prosent av for-
brukerne ønsker hjelp til å ta 
bærekraftige valg. Ulempen med 
denne appen er at den ikke tar 
hensyn til at det forskjell på inn-
satsfaktorene i matproduksjonen. 
En pakke kjøttdeig eller en ost har 
dermed samme klimastempel i 
appen som kjøtt eller ost som 
kommer fra andre land, hvor inn-
satsfaktorene både har høyere 
 klimagassutslipp, antibiotika-
forbruk med mere. Vi må derfor 
sammen komme ut med bud-
skapet om at norskprodusert mat 
også er mer bærekraftig mat. Kjør 
debatt i alle kanaler!

I Trumf-appen får kjøtt samme klimastempel selv om det er importkjøtt som kommer fra land hvor 
innsatsfaktorene har høyere klimagassutslipp og bruken av antibiotika er langt høyere enn i Norge. 
Foto: iStockphoto/Mumemories
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Separering av gjødsel Slangespredning

Tørrgjødsel - kalking

Hydraulisk mikserHydraulisk mikser StangpumperStangpumper

Pumper - miksere

Mer effektiv spredning – øker lagringskapasitet Mer effektiv spredning – øker lagringskapasitet 

Spredere bygget for presisjonslandbrukSpredere bygget for presisjonslandbruk

Eksperter på gjødselhåndtering

 Tlf: 63 83 90 00 - hektner.noTa kontakt for tilbud - salg@hektner.no
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Janez Jenko
Avlsforsker i Geno

Janez.jenko@geno.no

Oversatt til norsk av
Hanna Storlien

Avlsforsker i Geo
hanna.storlien@geno.no

Nye modeller for å beregne avlsverdier for eksteriøregenskaper hos NRF 
var på plass mot slutten av 2021. De nye modellene vil øke 
 nøyaktigheten på avlsverdiene, noe som vil kunne gi genetisk framgang.

AVL

I denne artikkelen får du et inn-
blikk i de genetiske korrelasjo-
nene mellom de elleve juregen-

skapene: jurdybde, speneplasse-
ring foran, speneplassering bak, 
ekstraspener, jurbalanse, jurfeste 
framme, jurfeste bak – bredde, 
jurfeste bak – høyde, midtband/
jurbotn, spenelengde og spene-
tykkelse. For en enklere presenta-
sjon av resultatene har vi klassifi-
sert korrelasjoner i tre klasser. 
Korrelasjonene mellom 0 og 0,09 
er lave, korrelasjonene mellom 
0,10 og 0,30 er moderate, mens 
korrelasjonene over 0,30 er høye. 
Bortsett fra ekstraspener 
registreres alle egenskapene med 
skaleringssystemet på ni karakte-
rer. Positiv sammenheng mellom 
to egenskaper betyr at høyere 

verdi for en egenskap også vil føre 
til høyere verdi for av den andre 
egenskapen og omvendt.

Jurbalanse
Bakjurets dybde vurderes i forhold 
til framjurets dybde. Egenskapen 
vurderes fra siden. 1 poeng betyr 
at bakjuret er 8 cm dypere enn 
framjuret, 5 poeng gis hvis bak-
juret og framjuret er på samme 
nivå, og 9 betyr at framjuret er 8 
cm dypere en bakjuret. Jurba-
lanse har en moderat negativ 
genetisk korrelasjon med jur-
dybde, jurfeste bak – høyde, 
midtband/jurbotn og jurfeste bak 
– bredde mens den genetiske 
 korrelasjonen med speneplasse-
ring bak er moderat positiv.

Jurfeste bak – høyde
Høyden på jurfestet bak vurderes i 
forhold til avstanden mellom sete-
beinsknoken og hasespissene. 1 
poeng gis dersom dette punktet er 
svært lavt på kua, 5 poeng gis der-
som punktet er midt mellom og 9 
poeng gis dersom det er mye høy-
ere enn midten (ca. 10 cm). Jurfeste 
bak – høyde har en høy positiv 
genetisk korrelasjon med jurfeste 
bak – bredde, moderat positiv med 
jurfeste framme, jurdybde og 
 speneplassering foran, mens den 
genetiske korrelasjonen mellom 
 jurfeste bak – høyde og spene-
plassering bak er moderat negativ.

Jurdybden
Vurderes i forhold til avstanden 
mellom jurbotn (laveste punkt) og 

Tabell: Genetiske sammenhenger mellom juregenskapene. 

Jurfeste 
bak – høyde

Jur dybde Jurfeste 
bak 

– bredde

Jur feste 
framme

Spene-
plassering 

foran

Spene-
plassering 

bak

Midtband/ 
jurbotn

Spene-
tykkelse

Spene-
lengde

Ekstra-
spener

Jurbalanse -0.24 -0.30 -0.14 -0.09 -0.04 0.14 -0.19 0.04 0.05 -0.02

Jurfeste bak – høyde 0.26 0.77 0.28 0.10 -0.22 0.07 0.03 0.05 0.02

Jurdybde 0.04 0.54 0.13 -0.12 0.09 -0.22 -0.03 -0.06

Jurfeste bak – bredde 0.26 0.16 -0.23 -0.01 0.07 0.01 -0.01

Jurfeste framme 0.14 -0.03 -0.10 -0.02 -0.01 -0.08

Speneplassering foran -0.56 0.11 -0.08 -0.22 -0.10

Speneplassering bak -0.52 0.13 0.24 0.00

Midtband/jurbotn -0.06 0.02 0.00

Spenetykkelse 0.46 0.04

Spenelengde 0.11

GENETISKE SAMMEN-
HENGER MELLOM 
 JUREGENSKAPER I NRF
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hasespissene. 1 poeng gis der-
som jurbotn er 6 cm under hase-
spissene, 5 poeng gis dersom 
 jurbotn er 6 cm over hasespis-
sene og 9 poeng gis dersom jur-
botn er 18 cm over hasespissene. 
Jurdybden har en høy positiv 
genetisk korrelasjon med jurfeste 
framme, moderat positiv med 
 jurfeste bak – høyde og spene-
plassering foran, og moderat 
negativ med spenetykkelse og 
speneplassering bak.

Jurfeste bak – bredde
Bredden på jurfestet bak vurderes 
der foldene på hver side av bak-
juret «ender». Et svært bredt jur-
feste bak gis 9 poeng og et svært 
smalt festet jurfeste gis 1 poeng. 
Jurfeste bak – bredde har høy 
positiv genetisk korrelasjon med 
jurfeste bak – høyde, moderat 

positiv korrelasjon med jurfeste 
framme og speneplassering foran 
og moderat negativ korrelasjon 
med speneplassering bak.

Jurfeste framme
Vurderes etter hvordan festet er 
mot framkanten av juret mot 
buken. Hvis juret er svært løst og 
smalt festet til buken gis det 1 
poeng. Er jurfeste med helt jevn 
overgang mellom juret og buken, 
og med en tilfesting langs hele 
jurets bredde framme, gis 9 
poeng. Jurfeste framme har en 
høy positiv genetisk korrelasjon 
med jurdybde, moderat positiv 
korrelasjon med jurfeste bak – 
høyde, jurfeste bak – bredde, og 
speneplassering framme er 
moderat negativt korrelert med 
midtband/jurbotn.

Speneplassering foran
Framspenenes stilling og plasse-
ring på juret vurderes bakfra. 
Svært vidstilte framspener, 
 plassert ytterst på kjertlene, gis 1 
poeng. Framspener plassert midt 
på hver sin jurkjertel gis 5 poeng 
og framspener plassert langt inn 
under juret gis 9 poeng. Spene-
plassering foran er svært negativt 
genetisk korrelert med spene-
plassering bak, moderat negativ 
med spenelengde og ekstra-
spener, moderat positiv med jur-
feste bak – bredde, jurfeste 
framme, jurdybde, midtband/ 
jurbotn, og jurfeste bak – høyde.

Speneplassering bak
Vurderes ut fra bakspenenes 
 plassering på kjertelen og vurde-
res bakfra. Svært vidstilte bak-
spener gis 1 poeng. Er de plassert 

Det er lagd tre nye modeller for beregning av avlsverdier for juregenskaper. Med de nye modellene blir avlsverdiene mer 
nøyaktig og den genetiske framgangen vil øke. Foto: Solveig Goplen
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midt på hver sin kjertel gis 4 
poeng og er bakspenene svært 
tettstilte (krysser) og plassert helt 
inntil midtbandet gis 9 poeng. 
Speneplassering bak har en høy 
negativ genetisk korrelasjon med 
speneplassering foran og midt-
band/jurbotn, moderat negativ 
korrelasjon med jurfeste bak – 
bredde, jurfeste bak – høyde og 
jurdybde. Speneplassering bak er 
moderat positivt korrelert med 
spenelengde, jurbalanse og 
 spenetykkelse.

Midtband/jurbotn
Vurderes midt mellom bakspe-
nene. Hvis jurbotn buer ned midt 
mellom spenene blir midtbåndet 
betegnet som sprengt og det gis 
1 poeng. Er jurbotn med en kløft 
på 7–8 cm (og med et tydelig 
midtband bak på juret) gis 9 
poeng. Midtband/jurbotn har høy 
negativ genetisk korrelasjon med 
speneplassering bak, moderat 
negativ korrelasjon med jur-
balanse og jurfeste framme, og 
moderat positiv korrelasjon med 
speneplassering foran. 

Spenetykkelse
Spenetykkelsen vurderes i midten 
på framspenene og i forhold til 
gjennomsnittlig tykkelse for første-
kalvskyr. Spenetykkelse 15 mm 
eller mindre gis 1 poeng. Spene-
tykkelse på 31 mm eller mer gis 9 
poeng. Spenetykkelse har høy 
positiv genetisk korrelasjon med 
spenelengde, moderat negativ med 
jurdybde og moderat positiv korre-
lasjon med speneplassering bak.

Spenelengde
Lengden på framspenene vurde-
res og poeng settes i forhold til 
gjennomsnittlig lengde for første-
kalvskyr. En spenelengde på 30 
mm eller mindre gis 1 poeng. En 
spenelengde på 70 mm eller mer 
gis 9 poeng. Spenelengde har høy 
positiv genetisk korrelasjon med 
spenetykkelse, moderat positiv 
med speneplassering bak og 
moderat negativ med speneplas-
sering foran. 

Ekstraspener
Summen av eventuelle marispe-
ner, mellomspener og sammen-

vokste spener registreres. 
Ekstraspener har moderat positiv 
genetisk korrelasjon med spene-
lengde og moderat negativ med 
speneplassering foran.

Mer nøyaktige avlsverdier
I de nye modellene for beregning 
av avlsverdier for eksteriøregen-
skaper har vi laget tre modeller 
som inneholder jur egenskaper. I 
den første er det speneplassering 
foran, speneplassering bak og 
midtband/ jurbotn, i den andre er 
jurbalanse, jurfeste bak – høyde, 
jurdybde, jurfeste bak – bredde og 
jurfeste frame, mens den tredje 
inneholder spenetykkelse, spene-
lengde og ekstraspener. Med 
denne kombinasjonen av egen-
skaper har vi forbedret nøyaktig-
heten av anslåtte avlsverdier og 
fremtidig genetisk gevinst.

Vi vil takke Norges forskningsråd for å finan-
siere denne forskningen gjennom prosjektet 
“Large scale single step genomic selection 
in practice".

Smått til nytte

EKSTRA MÅNED I KVIGEOPPDRETTET KOSTER SEK 650
Svenske beregninger viser at ei rekrutteringskvige har en kostnad på SEK 16–21 000. Den største 
kostnadsposten er fôr. Det er Husdjur som har sett på tre ulike kalkyler for kvigeoppdrett, og alle tre 
ender opp med kostnader som er høyere enn innkjøpsprisen for ei kvige som ligger rundt SEK 15 000. 
Første steg mot lavere oppdrettskostnad er å senke kalvingsalder til 24 måneder (i snitt 27 måneder). En 
bør ikke oppdrette flere kviger enn det en har behov for, og det koster om ei velfungerende ku med 
høyere ytelsespotensial må sjaltes ut for å gi plass til ei kvige. Selv om oppdrettskostnaden kan være 
høyere enn livdyrprisen for ei kvige advares det mot skjulte kostnader ved kjøp. Kjøp av kviger 
innebærer risiko for smitte, mindre kontroll på avlsarbeidet, vanskeligere å forbedre enkeltegenskaper, 
kviger som kan være mindre tamme, kviger som ikke er kjent med fjøset og risikoen for å komme i 
underskudd på kviger. Derfor må målet være å få ned oppdrettskostnadene og ikke oppdrette flere 
kviger enn en må ha.

Husdjur 10/2021
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Går du med byggeplaner? 
Gjør ting i riktig rekkefølge. Ta kontroll over egen byggeprosess med NLR på laget!

Vi kan bistå med helhetlig rådgiving fra avklaring til ferdig fjøs. 

Sammen finner vi gode løsninger på løsdriftskravet, ombygging, utbygging eller 
nybygg, tilpasset økonomien på din gård.

NLR har 47 rådgivere innenfor landbruksbygg og økonomi i hele landet. De tilbyr:

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

nlr.no/landbruksbygg

LØSDRIFTS-
KRAVET

KR

• Vegvalg og strategi
• Forprosjekt bygg og kostnadsoverslag
• Driftsplan
• Søknad til Innovasjon Norge
• Bygningsprosjektering

• Byggesøknad
• Bistand ved anbud og kontrakter
• Byggeledelse
• SHA-plan/-koordinator
• Likviditetsbudsjett

Les mer og finn dine rådgivere på nlr.no/landbruksbygg
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Anne Guro Larsgard
Avlsforsker i Geno

anne.guro.larsgard@geno.no

Dette er den femte og siste artikkelen i serien om Geno avlsplan. Den 
omhandler ‘valg av okser’, som nok mange forbinder med at det er 
avlsplanlegging egentlig handler om. Akkurat det vil vi diskutere nærmere.

GENO AVLSPLAN

DE RIKTIGE  OKSENE 
TIL KYRNE MINE

AVL

Fire ganger per år velges det 
ut ei gruppe på 20-25 okser 
som skal utgjøre eliteoksene 

den påfølgende perioden. Disse 
vil danne utgangspunktet for hva 
du har å velge blant.

Riktig okseutvalg?
Norge er et langstrakt land, og det 
tar følgelig noen uker å få fordelt 
nye eliteokser ut i alle beholdere 
rundt omkring. Det betyr at i en 
periode på en måned vil noen 
områder ha fått tildelt nye okser, 
mens andre områder fremdeles vil 
ha oksene fra forrige okseutvalg. I 
denne perioden er det derfor vik-
tig at du er klar over hvilke utvalg 
du har tilgang til, og kjøre avlsplan 
basert på det. Hvis ikke kan du 
risikere at inseminøren ikke har 
oksene som er oppført i planen, i 
sin dunk. Avlsplan viser deg 
 hvilken dato nytt eliteokseutvalg 
er tilgjengelig i ditt område, slik at 
du ut fra det kan velge riktig avls-
planutvalg (se figur 1).

Tilgjengelige sædtyper
På ‘Vis okser’-siden vil alle okser i 
utvalget ligge utlistet, og de vil stå 
oppført med en avkryssingsboks 
som indikerer hvilke sædtype de 
har produsert (vanlig, RedX, 
SpermVital). Dersom du har pla-

ner om å bruke RedX eller Sperm 
Vital er det viktig at du finner ut 
hvilke okser som er tilgjengelig 
med disse sædtypene hos din 
inseminør, og fjerner avkryssingen 
på de oksene som er utilgjengelig. 
Dette kan du nå finne ut ved å 
logge deg inn på ‘Min side’, velge 
aktuell inseminør og få oversikt 
over beholderinnholdet. Da vil de 
kvigene/kyrne som du har valgt å 
bruke disse sædtypene på, kun få 

opp okser som er tilgjengelig i din 
inseminør sin dunk. Disse vil være 
rangert ut fra hvor godt de opp-
fyller kravene du har lagt inn under 
‘Krav til avkom’ og ‘Individvalg’.

Antall tilgjengelige førstevalg
For å unngå overforbruk av enkel-
tokser, ligger det inne en personlig 
bruksprosent per okse. Den setter 
en maksgrense for hvor mange 
ganger hver okse kan settes opp 

Med enkeltvis utsending av sæd etter nye eliteokser vil avlsplanen i storre grad bli
ferskvare. Foto: Geno
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som førstevalg i hver besetning. 
Ofte blir denne satt til 10 prosent 
som betyr at i en besetning på 30 
kyr kan oksen settes opp som 
 førstevalg på 3 kyr blant de som 
er avkrysset for bedekning. Okse-
valg som er oppført på kviger/kyr 
som ikke er avkrysset for bedek-
ning, inngår ikke i dette regnska-
pet.

Unngå å fjerne enkeltokser
Det er mulig å fjerne okser som 
du ikke ønsker å benytte i beset-
ningen din ved å ta bort avhuk-
ingene for alle sædtypene. Totalt 
sett vil du da få færre førstevalg å 
velge blant, og generelt sett fra-
råder vi å gjøre det. La ‘Krav til 
avkom’ og ‘Individvalg’ få virke 
slik at oksene blir utnyttet på best 
mulig måte for å lage gode kom-
binasjoner.

Endringer framover
Rutinene for utsending av nye 
 eliteokser vil etter hvert endres, 
ved at oksene distribueres enkelt-
vis etter hvert som de har tilstrek-
kelig sædlager til å dekke et gitt 
om råde. Fordelen med dette er at 
oksene vil yngre når de tas i bruk 
som eliteokser, og det vil øke den 
avlsmessige framgangen. Avls-
planen vil da i større grad bli 
ferskvare, gjennom at utskifting av 
okser skjer mer hyppig. 

Figur 1. Tilgjengelige okser. Ut fra informasjonen i dette eksempelet ser 
vi at neste utvalget som skal leveres her er 2022-2, og at det skal skje 31. 
mai. Det betyr at det må være utvalget forut for dette (2022-1) som nå er i 
dunkene her. Det som er utfylt i planen (se figur 2) er derfor riktig.

Figur 2. Tilgjengelige og maks førstevalg. I denne oversikten ser vi at 
mange av oksene står oppført med 3 som ‘maks. 1. valg’. Til venstre for 
feltet vises ‘tilgjengelige’. Dersom det står ‘3’ inne i firkanten og ‘1’ til 
venstre, betyr differansen at det her er 2 kviger/kyr som allerede er 
inseminert med denne oksen (ved siste inseminasjon). Står det ‘0’ eller et 
negativt i den kolonnen, vil den oksen ikke komme opp som førstevalg på 
noen av kyrne som er aktuelle for inseminasjon med gjeldene okseutvalg 
(for eksempel 12156). Dersom du summerer alle verdiene under ‘tilgj. 
doser’ vil tallet du får fortelle deg hvor stort spillerom du har for å 
avlsplanlegge. Denne summen er totalt antall førstevalg som du har å 
bruke på de dyrene som er aktuelle for inseminasjon.

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
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ROLLANT fastkammerpresser
 − Ballediameter fra 1,25 
til 1,35 meter

 − Kraftig firestjerners rotor 
sikrer optimal kutting og jevn 
innmating i ballekammeret

 − MPS (Maximum Pressure 
System) for tidlig kjernepakking 
gir mer fôr i hver ball

 − Hydraulisk nedfellbar knivbru 
med kapasitetsindikator 
leveres standard

 − Utvidet garanti inntil 3 år / 
18 000 baller gir økt trygghet

 − Mulighet for bredplast i 
tillegg til nettbinding på 
ROLLANT 455 UNWRAP

CARGOS kombinasjonsvogn
 − Kraftig 860 mm innmater rotor 
med adskilte tindesegmenter

 − Hydraulisk nedsenkbar 
knivholder med 40 
tosidige kniver 

 − EFFICIENT FEEDING 
SYSTEM lasteautomatikk 

 − Tandem- eller tridemaksel 
med hjuldimensjon 
opptil 800/45R26,5

 − Seks modeller fra 30 til 
50 m3 (DIN volum)

JAGUAR sjølgående finsnitter
 − Verdens mest solgte – mer enn 
40 000 produsert siden 1973

 − Førsteklasses snittekvalitet, 
enorm kapasitet og 
lavt drivstofforbruk

 − Mulighet for lufttrykks-
regulering på alle fire hjul

 − Avlingsregistrator og 
NIR-sensor gir svar på 
kvantitet og kvalitet

 − Motoreffekt fra 408 til 
925 hk (Stage V)

DISCO slåmaskiner
 − MAX CUT vedlikeholdsfri 
knivbjelke

 − Hurtigskift av kniver 
som standard

 − SAFETY LINK sikkerhetsmodul 
i hver skive 

 − ACTIVE FLOAT hydraulisk 
vektavlastning gir optimal 
terrengtilpasning uansett forhold

 − Stort modellutvalg fra 2,60  
til 10,70 meter arbeidsbredde

VOLTO sprederiver
 − Konstruert for rask  
og effektiv fortørking

 − MAX SPREAD på alle 
modeller – tindene arbeider 
33 % lenger med materialet

 − CKL ramma gjør at riva 
følger terrenget optimalt, 
uavhengig av traktor

 − Vedlikeholdsfri PERMALINK 
drivlinje med patenterte 
fingerkoblinger

 − Stort modellutvalg fra 4,50  
til 13,00 meter arbeidsbredde

LINER samlerive
 − Hermetisk lukket rotorhjerte  
i oljebad – helt vedlikeholdsfritt

 − Kraftige riverarmer med 
patentert PROFIX sikring med 
angitt bøyepunkt på hver arm

 − Kurvebane som går i 
oljebad sikrer lang levetid

 − Terrenget følges tredimensjonalt 
– rent, hurtig og sikkert

 − Stort utvalg av modeller 
med en, to eller fire rotorer 
og arbeidsbredde fra 
3,20 til 15,00 meter

Kvalitetsgrasutstyr fra CLAAS 
får du kjøpt hos oss

Klar for ny vekstsesong?

Norwegian Agro skal gi norske bønder hverdagsgevinster i form av smartere teknologi  
og rykende fersk kunnskap. Fra CLAAS tilbyr vi markedets bredeste utvalg av grasmaskiner, 
fra de minste til de største. Felles for alle typer og modeller er CLAAS sin velkjente gode 
kvalitet, høye effektivitet og meget høye komfort for brukeren. Besøk din nærmeste CLAAS 
forhandler i dag for å sikre deg at du har de riktige kortene på hånden. Vi har forhandlere  
i alle landets fylker – se mer og finn din nærmeste CLAAS forhandler på claas.no
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Rasmus Lang-Ree
rlr@geno.no

TELEMARKSSÆD TIL TYSK 
DYREPARK

FORSKJELLIG

Kate Stai, som er leder for Marked og salg i 
Geno, forteller at det mot slutten av fjoråret ble 
eksportert 50 doser med telemarkssæd til 

Tyskland. Sæddosene var fra telemarksoksene 42015 
Gardshaug, 42016 Olasønn, 42021Skjåkguten og 
42022 Nerud. 
- Det som gjør dette spesielt interessant er at disse 
dosene ble solgt til en dyrepark, sier Kate.

Arche Warder er en dyrepark som oppdretter husdyr 
fra sjeldne raser. De har tre telemarkskyr og disse 
skal insemineres med sæd fra de tilsendte telemarks-
oksene for å lage en liten besetning.  

Les mer om Arche Warder her: https://www.arche-warder.de/

På hjemmesiden presenterer dyreparken Arche Warder noen 
av storferasene de har, med Telemark nede til høyre.

Under en gjennomgang av NRF i mellom fra 1982 dukket dette 
opp. Det ble opplyst at det var hentet fra «Fosna-folket» som 
igjen hadde sakset det fra «Nordlandsposten».

Smått til nytte

KJØTTSPISING 
 FORLENGER LIVET
En forskergruppe i Australia har sett på 
helseeffekter av totalt kjøttkonsum i 170 
land. De fant en positiv sammenheng 
mellom totalt kjøttkonsum og forventet 
levealder, mens en slik sammenheng ikke 
ble funnet mellom energiinntak fra planter 
og forventet levealder. Forskerne kritiserer 
studier som har funnet uheldige helse - 
effekter av kjøttkonsum og karakteriserer 
de som kontroversielle. De understreker 
kjøttets betydning for våre forfedres 
ernæring og at vi gjennom evolusjonen har 
tilpasset oss genetisk, fysiologisk og 
morfologisk til en diett med kjøtt.

Agriland.ie/farming-news
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Rasmus Lang-Ree
rlr@geno.no

Tekst og foto

Torland gård klarer 0+ i gjennomsnitt for et 60-tall NRF-okser i året.

NRF-OKSER  
AV HØY KLASSE

REPORTASJE

Torland gard i Hå kommune i Rogaland
• Jofrid Torland Mjåtveit og Øyvind Mjåtveit
• Disponibel kvote i år på 330 000 (eid og leid)
• 43 årskyr
• Avdrått på 9 000 kg EKM
• 400 dekar dyrket pluss 25 dekar udyrket 
• Kjøper inn 30–40 oksekalver for framfôring (hovedsakelig NRF)

Aktuell for svært gode klassifiseringsresultater på NRF-okser
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Fjøset på Torland gard på 
Nærbø brann i 1977. Far til 
Jofrid bestemte seg da for å 

bygge løsdriftsfjøs som en av de 
aller første på Jæren. Kvote-
systemet ble innført på denne 
tida, og grunnlaget var siste tre 
års leveranser. Produksjonsstans 
et år på grunn av brann ble ikke 
tatt hensyn til, og dermed sto far 
til Jofrid med et fjøs som var en 
del større enn kvota. Løsningen 
ble å øke kjøttproduksjonen for å 
utnytte fjøs og grovfôrareal. I dag 
er det 14 oksebinger på ene siden 
av fôrbrettet, mens melkekua 
 holder til på den andre siden og 
melkes med robot. Arealet til 
 melkegrava har blitt til kalvings- 
og sjukebinge.

Kjøper inn kalv fra Nortura
Jofrid, som er den som er ansvar-
lig for husdyrproduksjonen på 
gården, forteller at de nå har 170 
storfe med smått og stort i fjøset. 
Oksekalvene kommer inn i varier-
ende alder fra ca. tre til seks 
måneder. Tidligere kjøpte de en 
del kalv fra andre melkeprodusen-
ter. Nå har mange av disse bygd 
ut og har behov for kalven selv, 
slik at det aller meste kjøpes inn 
via Nortura.

Tyngre okser
Tidligere ble oksene slaktet ved 
ca. 300 kg. Jofrid satt i Nortura-
styret da kvalitetstillegget ble 
 innført og la da om til å levere 
 tyngre okser for å få de opp i 
klasse. Målet var slakting ved 330 
kg, men slaktedata fra siste år 
viser en snittvekt på 375 kg.
– Etter at oksene har passert 330 
kg blir det litt vanskeligere å 
bedømme hvor tunge de er, synes 
Jofrid. – Det er jo lønnsomt å få 
oksene litt tyngre før de leveres så 
lenge det ikke blir for mye fett-trekk.

Klasseresultatene er imponerende 
med 3 i O, 31 i O+, 21 i R- og 3 i 
R. Av 58 rene NRF-okseslakt var 
det bare 3 som kom i O og ingen i 
lavere klasse. Snitt alder ved slakt 
var 18 måneder og beregnet til-
vekst på 622 gram. Jofrid opp-
lever ikke problemer med at 
oksene blir for fete, selv om de 
leveres ved relativt høy vekt. 
 Statistikken viser at bare 6 av 58 
okser har fett-trekk på 4- og 
 snittet ligger på 3.

Appetittfôring med godt 
grovfôr
Jofrid tror fri tilgang til grovfôr av 
god kvalitet er en viktig årsak til 
de gode resultatene. Øyvind er 
den som har hovedansvaret for 
grasdyrkingen, og han legger opp 
til å høste gras med 0,90 i fôren-

hetskonsentrasjon og gjerne litt 
høyere i gode år. Han kjører et 
 treslåttssystem, men det kan bli 
en fjerde slått på noen skifter noen 
år. Førsteslåtten tas tidlig, men jær- 
været gjør det ikke enkelt å plan-
legge. Det er tre gamle tårnsiloer på 
gården som fylles først og Øyvind 
ønsker høy tørrstoff prosent. 
– Jeg vil gjerne ha det på 40 pro-
sent tørrstoff og vil heller ha tørt 
gras som har blitt slått litt senere 
enn bløtt gras som har høstet 
 tidligere. 

Av ensileringsmiddel brukes 
 Graasat + og Graasat lacto (ved 
bløtt gras), hvis tørrstoffprosenten 

Jofrid Torland Mjåtveit er aktiv i landbruksorganisasjone-
ne. Hun har sittet i Nortura-styret og er nå leder i 
kontrollkomiteen i Geno.

Tabell: NRF-okser levert slakteri i 2021

Klasse Antall

0 3

O+ 31

R- 21

R 3

      opplever ikke problemer  
med at oksene blir for fete,  
selv om de leveres ved  
relativt høy vekt

Torland gard på Nærbø i 
Rogaland. 12049 Torland er 
oppdrettet her.
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REPORTASJE

er under 40. Det som ikke får 
plass i siloene legges i rundballer 
pluss en markstakk. Den legges 
rett på jordet, og Øyvind forteller 
det går bra så lenge den legges 
inntil vei. Da kan han stå på veien 
med gravemaskin og lesse opp 
uten å bevege seg ut på jordet. 
Graset høstes med en gammel 
Claas finsnitter. Jofrid og Øyvind 
leier presse, men ellers har de alt 
høsteutstyr selv. De mener dette 
gjør at de kan være på hugget når 
det gjelder været. I slåtten har de 
god hjelp av ungdom – tre sønner 
og to nevøer. Enga får ligge i 4–5 
år og det brukes Spire 10 ved 
gjenlegg og sås i raigras etter 
behov. Øyvind ønsker ikke for høy 
andel raigras. Raigraset trenger 
mer tørke og kyrne har lett for å 
bli lause i magen av for mye. Han 

mener også de så mer fett-trekk 
på oksene tidligere da de hadde 
mer raigras i fôrrasjonen. 

Like bra fôr til oksene som 
til kua
Oksene får det samme fôret som 
kyrne og det blandes alltid to 
 slåtter. En 40 år gammel takmon-
tert utlegger får ut grovfôret, men 
kraftfôret fordeles med trillebår og 
plastøse. Oksene får 3–4 kg kraft-
fôr som er en blanding av Biff og 
noe Roesuper (ferdig blandet i 
siloen).

– Det har sine fordeler å gi kraft-
fôret manuelt, sier Jofrid. – Jeg 
ser det fort hvis det er noen som 
får gjennomgå av andre og opp-
dager sjukdom tidlig.

Tidligere var det 6 okser i hver 
binge, men det er redusert til 5, 
og Jofrid sier det er aller best med 
bare 4 okser i hver binge. Hun er 
opptatt av at oksene skal være så 
jevnstore som mulig. Hvis det er 
noen som blir hengende etter kan 
de blir omplassert til en binge 
med yngre okser. 

Innslusing
Det gamle grisehuset og låven 
fungerer som mottaksavdelinger 
for innkjøpte kalver for å begrense 
smitterisiko. De kommer ikke inn i 
fjøset før de er 7–8 måneder. 
Bortsett fra litt luftveisproblemer 
som kommer og går – november 
og desember er «ringe måneder» 
– har det ikke vært store helse-
utfordringer med de innkjøpte 
 kalvene. Når oksene blir større er 

2 000 PR. OKSE FOR BEDRE KLASSIFISERING
Summen av økt kvalitetstillegg for de 55 slaktene levert i 2021 som fikk klasse O+ 
eller bedre sammenlignet med om de hadde kommet i O og merbetalingen for klasse 
O+ eller bedre i noteringspris (februar 2022) fratrukket økt fett-trekk for fettklasse 3 
sammenlignet med om oksene hadde kommet i fettklasse 3- blir ca. 118 000 kroner. 
Eller ca. 2 000 kroner mer pr. okse med den klassifiseringen de 55 NRF-oksene fra 
Torland gard oppnår i forhold til om alle hadde kommet i klasse O. Selv om det ble 
økt fett-trekk for klasse 3 sammenlignet med 3- mer enn kompenseres dette av 
 klasseforskjeller i noteringsprisen. 

      har sine fordeler a gi kraftforet
manuelt

Drivgang bak oksebingene gjør leveringen av slaktedyr enklere. Oksene er vant å 
bli flyttet fra binge til binge etter hvert som de vokser til og Jofrid Torland Mjåtveit 
berømmer også dyktige dyrebilsjåfører i Nortura. 

Jofrid Torland Mjåtveit ser fordeler med å kun bruke 
NRF-sæd framfor å bruksdyrkryssing.
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det lite problemer med luftveis-
infeksjoner, men som Jofrid sier er 
ikke oksene snille med hverandre 
og det kan blir litt skader når de 
herjer og stanger hverandre. 

Mellom 90 og 110 i kjøtt
Jofrid forteller at de bruker avls-
rådgiver Torger Nærland til å lage 
utvidet avlsplan. Selv om kjøtt-
produksjonen er viktig i besetnin-
gen ønsker ikke Jofrid å bruke 
okser med indeks over 110 for 
kjøtt, men vil heller ikke at de skal 
være under 90. Hun vil ha kjøtt på 
kroppen som gir gode slakteresul-
tater også for kyrne, men ikke at 
de skal blir så kjøttsatte at det kan 
gi kalvingsproblemer.   
– Jeg har prøvd litt bruksdyr-
kryssing med Limousin og Blonde 
d'Aquitaine, og det fungerer godt 
med oksekalvene, men kvige-
kalvene er ikke mye å satse på. Vi 
trenger mange kviger til rekrutte-
ring i melkeproduksjonene, og da 
synes jeg det er mye enklere å 
bare bruke NRF-sæd.

Må ha grovfôr
Jofrid og Øyvind mener nok grovfôr 
av god kvalitet er viktig for bra 
resultater i kjøttproduksjonen. De er 
glade de har sluppet å bygge og at 
de har det romslig i fjøset. Det er 
viktig å ha nok plass slik at en ikke 
må slakte oksene for tidlig, men 
kan hente ut de siste  kiloene i til-
vekst. Avlsdiplom i glass og ramme 
vitner om at det har blitt drevet godt 
avlsarbeid i besetningen. Den tidlig-
ere elite oksen 12049 Torland 
 kommer herfra og står med 28 i 
avls verdi. Alle kvigekalver blir GS- 
testet, og det viser seg at to av tre 
kvigene med høyest avlsverdi 
etter GS- testing er etter Torland. 

      nok grovfor av god kvalitet er viktig 
for bra resultater i kjottproduksjonen

ULIKE TILLEGG  
I STORFEKJØTT-
PRODUKSJON (PR. KG)

Innmelding 5 uker  2 kr
Ekstra avtaletillegg 0,7–1,40 kr
Puljetillegg 1–2 kr
Skyvetillegg 0,50 (kg/uke)
Kvalitetstillegg 2,50 i O og 7,50 i O+

SUKSESSFAKTORER I STORFEKJØTT-
PRODUKSJON
-  Fri tilgang til grovfôr av god kvalitet hele døgnet
-  God plass i bingene og okser av jevn  størrelse
-  Ha nok plass til å hente ut de siste kiloene i tilvekst
-  Ta ut mobbeoffer ut av bingen
-  Følge godt med hele tiden (formiddags- og kveldsrunde )

Jofrid Torland Mjåtveit foretrekker god plass i bingene og 
synes det ideelle er bare 4.

En binge med NRF-okser klar for levering uka etter at Buskap var på besøk. De 
leveres i snitt på 375 kg 18 måneder gamle og som regel leveres to binger om 
gangen.

Kalveavdelingen har blitt bygd om og har nå liggeplatting i 
bingene. Ingen innkjøpte kalver slipper inn hit.
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Både strandsvingel og raigras har egenskaper som kan bidra til 
større avling, men hvilken frøblanding du velger må tilpasses geografi 
og opplegget for grasdyrkingen på den enkelte gård.

Ragnhild Borchsenius
Fagkoordinator  

grovfôr NLR
ragnhild.borchsenius@nlr.no

TEMA: GRAS

Et spørsmål som ofte disku-
teres er om strandsvingel 
eller raisvingel skal inngå i 

frøblandingen. 

Sortene på det norske 
markedet
Vi har i flere år hatt ulike strands-
vingelsorter på det norske marke-
det, og den mest omsatte har 
vært Swaj. Tilsvarende har rais-
vingelsorten Hykor vært tilgjenge-
lig. Felles for disse strandsvingel-
sortene er at de vokser raskt, gir 
god avling, og de takler tørken 
bedre med sitt dype rotsystem. 
Overvintringa på disse artene har 
vært litt bedre enn raigras. Ulem-
pen er at de utvikler seg raskere 
sammenlignet med for eksempel 
timotei og eng svingel, og taper 
raskere fôrverdi ved utsatt slått. I 
vekstrytme er strandsvingel en 
typisk treslåttsart med god 
 gjenvekstevne, litt som hunde-
gras, med tidlig skyting og en del 
strå i førsteslått, mens gjen-
veksten er nesten bare blad. Skal 
det være med strandsvingel/rais-
vingel i blandingen er det ekstra 
viktig med et intensivt tre til 
fire-slåttsystem for å få et fôr med 
høg fôrverdi. I områder hvor 
 arealet er begrenset, kan strand-

Med endrende klimaendringer er det 
viktig å teste ut arter og sorter før de 
lanseres på det norske markedet. Her er 
bilde av soppangrep i strandsvingel 
høsten 2022. Fotograf: Anu Ellä, Proagria

STRANDSVINGEL ELLER RAISVINGEL I ENG
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svingel/raisvingel være en god 
måte å få større avling per dekar. 

Hva er de viktigste 
kriteriene på gården min?
Det første spørsmålet du bør stille 
deg selv før du velger en grasfrø-
blanding er: 
-  Hva er de viktigste kriteriene på 

gården min? 
 o Høg avling? 
 o Høg fôrenhetskonsentrasjon?
 o  Dyrkingssikkerhet? Hvor ofte 

skal jeg snu enga? Hvor mye 
vinterutgang kan tåles? Dette 
landet er langstrakt, og vi 
anbefaler arter og sorter som 
er testet ut under norske for-
hold før man satser stort på 
nye uprøvde blandinger på 
store areal. 

Erfaringer å dele
– Noen praktikere har redusert 
innslaget av strandsvingel i frø-
blandingene fordi de har erfart at 
det fort blir lavere fôrenhets-
konsentrasjon i grovfôret med 
disse blandingene. Etter perioder 
med tørke, spesielt etter 2018 var 
det mange som erfarte at strand-
svingel i frøblandingen er en 
 sikkerhet i tørre år. 

– Våre kollegaer i Finland har testa 
ut Nutrifiberblandingen de siste 
4–5 årene. Erfaringene derfra er at 
blandingen ser dårlig ut fra våren 
av, 1. slåtten er liten, men så 
 kommer den tilbake og gir en god 
2. og 3. slått. Finnene velger 
 derfor nå en frøblanding med en 
noe høgere timoteiandel for å få 
mer ut av 1. slåtten.
– En annen erfaring fra Finland og 
Sverige er sopp i bestand med 
høg andel av strandsvingel. I 
disse landene anbefales derfor 
ikke strandsvingel i frøblandinger 
til hest av frykt for mykotoksiner i 
fôret.

Viktig med sorter med ulike 
egenskaper
Råd fra oss i NLR er at det er 
 viktig med frøblandinger av sorter 
med ulike egenskaper. I forsøk 
over tre år ser vi at i frøbland-
ingene endrer dynamikken seg. 
Raigras gjør mye ut av seg i 1. 
engåret, mens andre arter tar over 
senere i engåra. Det er også viktig 
å velge arter og sorter som er 
 testet ut under norske forhold. 
 Klimatiske forhold gjør at vi har 
andre utfordringer både med 
tanke på overvintring og uthold-

enhet i enga. Lys og daglengde er 
også forskjellig under norske for-
hold sammenlignet med for 
eksempel Danmark. Vi ser også at 
sortene oppfører seg annerledes i 
nord enn lenger sør. Vi forventer 
og erfarer at vekstsesongen har 
blitt lengre. Selv om høstene har 
blitt varmere er lys og lysinn-
stråling en avgjørende faktor som 
er med å påvirke innvintringen til 
grasartene våre. Varmere høster 
vil derfor ikke nødvendigvis bidra 
til lengre vekstsesong, men heller 
bidra til en mer krevende over-
vintring, for eksempel for raigras 
og strandsvingel. Veksten til de 
tradisjonelle norske artene og 
 sortene styres i større grad av 
daglengden. 

Finansiering av testing 
FK Agri, FK Rogaland og Strand 
Unikorn betaler lisens til Graminor 
av alt frø omsatt av norske sorter 
(og noen utenlandske) for å sikre 
at alle arter og sorter som skal ut 
på det norske markedet blir testet 
på forhånd. Dette er et viktig 
arbeid for å sikre gode frøblandin-
ger tilpasset det norske klimaet. 

STRANDSVINGEL ELLER RAISVINGEL I ENG

Smått til nytte

KLASSIFISERING FOR SPISEKVALITET
Et svensk prosjekt skal prøve å finne en modell for kjøttkvalitet som kan brukes sammen med 
 EUROP-klassifiseringen. Økt spisekvalitet kan gi økt etterspørsel og høyere priser. Prosjektet gjennom-
føres av SLU, Agroväst, Gård og djurhållning, Coop, HK Scan og Sveriges Nötköttsproducenter.

Nötkött 4/2021
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Sigridur 
 Dalmannsdottir

sigridur.dalmannsdottir 
@nibio.no

Marit Jørgensen
Ellen Elverland 

Alle forskere  
ved avdeling fôr og 

husdyr, NIBIO, Tromsø

Klimaendringene påvirker hva som er optimal vekstform i ulike deler 
av landet.

TIMOTEI FOR 
NORDLIGE STRØK

TEMA: GRAS

Vinterskade i eng er en kjent 
problemstilling, og spesielt 
lengst nord i landet der 

vekstsesongen er kort og vinteren 
lang. De økonomiske konsekven-
sene er store, og det er avgjø-
rende med vintersterke grassorter. 

Etterlyst bedre timoteisorter
De siste årene har bønder i Nord-
Norge etterlyst bedre timoteisorter 
med en sikrere overvintring. Flere 
hevder at de tidligere sortene, for 
eksempel Engmo, hadde bedre 

vinterherdighet enn Noreng som 
er dagens anbefalte sort i største-
parten av landsdelen. Men, etter 
at Noreng erstattet Engmo, har 
både klima og drift endret seg, og 
det er usikkert om Engmo i dag er 
den best tilpassede sorten. En 
varmere og lengre, men våtere 
vekstsesong, fører til at bønder i 
deler av Nord-Norge nå kan ta to 
fulle  slåtter der de tidligere tok én 
hovedslått. Men, endra klima gir 
også nye utfordringer og varmere 
høster kan føre til dårligere vinter-

herding fordi de unike lysfor-
holdene i nord selvsagt ikke 
endrer seg.
 
Store forskjeller
Det er store forskjeller i klima og 
 dyrkingsforhold i det langstrakte 
Nord-Norge, fra Nordland i sør til 
Finnmark i øst, og fra kyst til inn-
land. Det er derfor en krevende 
oppgave å identifisere sorter som 
passer til de ulike klimasonene. 
Sorter med helt andre egenskaper 
passer til det  vinterharde miljøet i 

Timotei, det viktigste fôrgraset i Norge, med Kvaløya bak. Foto: Sigridur Dalmannsdottir
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Troms og delvis Finnmark, enn i 
de mildere områdene langs 
 Helgelandskysten. 

I samarbeid med landbruksråd-
givningen la vi ut forsøk på fem 
lokaliteter i Nord-Norge, fra 
 Helgeland til Alta. Vi testet avling 
og varighet av sju norske timo-
teisorter (Engmo, Noreng, Grind-
stad, Liljeros, Lidar, Gunnar og 
Varg) og en  nordisk sort (Snorri).  
I tillegg ble det etablert et felt på 
Island. Vi testet også en bland-
ing av alle sortene og én bland-
ing med kun Engmo og Grind-
stad. Engmo ble introdusert på 
nytt i det norske markedet i 
2019, mens Snorri ikke fås kjøpt 
i Norge. 
 
Toleranse for isdekke
I et kontrollert potteforsøk uten-
dørs i Tromsø (vinteren 2017-18), 
testet vi i tillegg sortenes tole-
ranse for langvarig isdekke. Her 
simulerte vi is- eller snødekke ved 
at potter med timotei enten ble 
frosset inn i is eller satt under snø 
over gitte tidsperioder før de ble 
tatt inn i veksthus for framdriving. 
Vinterutgang av timoteieng på 
grunn av langvarig isdekke er en 
viktig problemstilling enkelte år i 
nord – spesielt etter kraftige mild-

Tabell 1. Totalavling, kg tørrstoff (ts) per dekar (daa) og andel timotei i 1. slått (%) i 1. engår (2018) og siste engår (2020) i Alta, 
Vesterålen og på Island.

Alta Vesterålen Island
2018 2020 2018 2020 2018 2020

Kg ts/
dekar

Prosent 
Timotei 
1. slått

Kg ts/
dekar

Prosent 
Timotei 
1. slått

Kg ts/
dekar

Prosent 
Timotei 
1. slått

Kg ts/
dekar

Prosent 
Timotei 
1. slått

Kg ts/
dekar

Prosent 
Timotei 
1. slått

Kg ts/
dekar

Prosent 
Timotei 
1. slått

Alle sorter 923 97 488 38 abc 396 100 653 82 724 abc 91 736 73 abc
Engmo 860 98 476 63 a 342 100 655 90 777 ab 98 692 72 abc
Grindstad og Engmo 962 99 455 58 ab 375 99 665 91 711 bc 95 722 78 a
Grindstad 973 98 434 29 c 342 100 672 58 647 cd 84 749 73 abc
Gunnar 921 96 414 21 c 389 100 626 45 580 d 66 786 57 c
Lidar 924 97 458 53 abc 374 100 693 81 719 abc 90 749 78 a
Liljeros 979 97 386 32 bc 377 100 653 53 660 cd 87 766 77 abc
Noreng 840 97 465 53 abc 362 100 632 79 718 abc 96 746 73 abc
Snorri 982 98 527 70 a 432 100 694 85 800 a 95 697 77 ab
Varg 971 97 466 32 bc 355 100 609 47 620 d 82 787 60 bc

** ***

Høsting av feltforsøk på Holt i 2018. Foto: Sigridur Dalmannsdottir

** og *** betyr signifikant forskjellig på hhv. 0,01 og 0,001-nivå. Forskjellig bokstav bak tallene i en kolonne indikerer at gjennomsnittene er statistisk forskjellige på 
0,05-nivå (Tukey-test).

Figur 2. Biomasseproduksjon i planter under isdekke i forhold til 
planter som sto under snø. Dager uttak= antall dager de sto under is.
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værsperioder med mye regn og 
påfølgende frost. 

Tabell 1 viser totalavling og timo-
teiandel i 1. slått i første og siste 
engår for tre lokaliteter: Alta i 
nord, Vesterålen i midten og 
Island lengst sør. Det var liten for-
skjell på sortene i 1. engår bort-
sett fra på Island, der en tøff vinter 
førte til at de mer sørlige sortene 
Liljeros, Gunnar og Grindstad 
hadde lavest avling. I siste engår 
var det stor forskjell i timoteiandel 
mellom de ulike sortene, og i Alta 
var det Engmo og Snorri som 
holdt seg best i avlinga. Den 
samme trenden fant vi i Vester-
ålen, men der var også blandin-
gene, samt Lidar og Noreng bra. 
På Island var det mindre entydig, 
men Gunnar hadde lavest andel 
av avlinga i 3. engår. Isdekke-

forsøkene (se bilder) viste at 
Engmo og Snorri var mest vinter-
herdige, mens Noreng ikke var 
like vinterherdig. Varg var svak 
mot isdekke og Lidar kom midt på 
treet i forhold til vinterherdighet. 
 
Fôrkvalitet
Analyser av fôrkvalitet viste at det 
var generelt få statistisk signifi-
kante forskjeller mellom sorter og 
lokaliteter. Som oftest var det 
Engmo, Snorri og blandinga av 
Engmo og Grindstad som hadde 
de høyeste fôrenhetsverdiene 
(FEm), mens de mer sørlige sort-
ene hadde en noe høyere andel 
av fordøyelig fiber. Det ble imidler-
tid registrert stor vinterutgang i 
alle feltene, noe som åpnet opp 
for innvandring av andre grasarter, 
spesielt kveke, og også tofrøblada 
ugras i feltene. Dette kan ha vært 

med på å utjamne kvalitetsfor-
skjeller mellom sortene. Over-
vintringssopp var en utfordring for 
timoteien på noen lokaliteter. 
Dette er realiteten i grasdyrking i 
Nord-Norge og forsøkene gjen-
speiler det. Siden det også er 
store forskjeller mellom år, bør 
valg av sorter i framtiden sees i 
sammenheng med flere forsøk og 
verdiprøving de siste år. 

Nordlige sorter styres mer 
av lyset
Sorter tilpasset nordlige forhold 
har et annet vekstmønster enn de 
med sørlig tilpasning. Nordlige 
sorter styres mer av lyset enn sør-
lige sorter, og har størst vekst-
potensial tidlig på sommeren. Men 
for å forberede seg på vinteren 
avslutter de veksten tidligere enn 
sørlige grassorter. Dette gir derfor 

TEMA: GRAS

Gjenvekst hos alle sortene etter behandling med is (1) eller uten (2). Foto: Sigridur Dalmannsdottir

1

2
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vanligvis mindre avling i 2. slått. 
Sjøl om klima blir varmere kan de 
nordlige sortene stoppe veksten 
når dagen blir kort. Høyere høst-
temperaturer fører til økt respira-
sjon og dermed redusert opp-
lagsnæring. Sørlige sorter fortset-
ter derimot å vokse lengre utover 
høsten og kan få lite tid til herding 
før frosten setter inn. Dette er 
grunnen til at vi ikke kan bruke 
sørlige sorter når det blir varmere i 
nord – lyset endrer seg ikke.   

Er dagens sorter dårlig 
tilpasset varmere høster 
med lite lys?
Engmo ser ikke ut til å overvintre 
godt i sørlige områder og vekstav-
slutninga om høsten er trolig 
sterkt styrt av daglengde. Den 
avslutter derfor vekst og fotosyn-

tese for tidlig i sørlige strøk, den 
konkurrerer dårlig mot ugras og 
samler ikke tilstrekkelige reserver 
for herding og overvintring. Det er 
derfor et spørsmål om den 
ekstremt nordlige vekstformen 
også kan virke negativt under 
nordlige breddegrader når høsten 
blir varmere. Med klimaendringer 
kan det være behov for sorter 
som tåler isdekke godt, også 
 lenger sør i landet, og til fjells. 
 
Prosjektet fikk økonomisk støtte fra: Land-
bruksdirektoratet (Klima- og miljøprogram-
met), Felleskjøpet Agri SA, Graminor AS og 
Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Potteforsøk i Tromsø hvor grassortene 
testes for isdekketoleranse. 

Foto: Sigridur Dalmannsdottir

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

pH 4 er viktig for sunn og god 
bakterieflora, og er sårhelande 
ved overflatesår.

Optima pH 4 Spenespray og 
pH 4 Spenevask kan 
brukast i mjølkerobot.

Les meir på
www.optima-ph.no

God jurhelse
med Optima pH 4 

Scan for 
meir 
produktinfo

 Songe Hydrauliske Topstag

Tlf: 37 16 45 40
salg@songeproducts.com

Nå i Norge — effektivt deteksjonssystem for  
brannalarm i driftsbygninger og veksthus.

SecuriSmoke ASD 535 HD aspirasjonssystem
 ■ Godkjent etter FG 740:3 og NS 3960:2019
 ■ Lakkerte printkort for ekstra høy beskyttelse i korrosive omgivelser
 ■ Spesial filter for extreme omgivelser og bruk

Våre distributører i Norge:
Nortek Security & Technology AS
www.nortek.st, 314 15 140

Securiton AG, Alarm and Security Systems, Alpenstrasse 20, CH-3052 Zollikofen
www.securiton.ch, info@securiton.ch

A company of the Swiss Securitas Group

Ins_185x61mm_SecuriSmoke-Landwirtschaft_no.indd   1Ins_185x61mm_SecuriSmoke-Landwirtschaft_no.indd   1 13.01.22   12:0113.01.22   12:01
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Erling Mysen
Frilansjournalist

er-mys@online.no

Tekst og foto

Luserneeng er svært vanlig sørover i Europa. Enkelte prøver også i 
Norge. I Vestfold har NLR Viken startet et forsøk med dyrking av luserne. 

GODT GROVFÔR, SPART 
GJØDSEL OG SIKRERE 
 AVLING MED LUSERNE

REPORTASJE

Vi er hos Øyvind Sandvoll på 
gården Solbjør ved Vinstra 
i Gudbrandsdalen. Gården 

ligger vest- og sørvendt ca. 600 
meter over havet. Men den har 
også arealer på fjellet på ca. 800 
meter. Det spesielle med gården 
er at eng med luserne dekker nær 
20 prosent av arealet. Det vil si 
dette er ikke ren luserneeng, men 
en blanding med ca. 40 prosent 
luserne, bladfaks, kløver og noe 
engsvingel og engrapp. Det er 
Norgesfôr Vinstra som selger 
luserne og andre grasfrø til 
Øyvind. De kaller det Sandvold-
blanding, men Øyvind blander 
den sammen selv. Jobben gjøres 
med spade og drill i et stort kar. 
– I 2018 var det kun enga med 
luserne som var grønn og ga 
andreslått hos oss, forteller 
Øyvind Sandvold på Solbjør. Og 
avlinga her ble så bra at gården 
omtrent ikke fikk avlingsskade-
erstatning. Det i et år da de fleste 

i Gudbrandsdalen slet med 
 elendige avlinger.   

En tredjedel luserne
Sandvold tok over gården i 2004. 
Han har prøvd seg fram med 
luserne siden 2006. Bonden i 
Gudbrandsdalen mener å ha 
 funnet en oppskrift på ei eng-
blanding som passer hans areal. 
Nå skal han prøve å dyrke luserne 
også helt opp på 800 mover 
havet. Hvis det går greit er planen 
å ha en tredjedel av grovforarealet 
som luserneeng. Bonden i Nord 
Fron har fullfôring og mener han 
får mest optimal fôring til mjølke-
kyr når en av tre rundballer i full-
fôret er fra luserneenga. 
– Dette gir et veldig bra fôr med 
mye protein, du sparer mineral-
gjødsel, du sparer kraftfôr pluss at 
du sikrer deg i tørkeår, sier 
Øyvind. Det med spart gjødsel har 
blitt spesielt viktig siste år. Der 
han har luserneeng overgjødsles 

Solbjør i Nord Fron kommune i Innlandet
• Øyvind Sandvold  
• Kvote 350 000 liter 
• Avdått: 9 000 kg EKM  
• NRF blandet med noe Jersey og Tiroler gråfe
• 300 dekar grovfôrareal (øker til 350 dekar med nydyrking)

Aktuell for lusernedyrking

Øyvind Sandvold i Nord Fron i Gudbrandsdalen har dyrket 
luserneng i 15 år. Nå tenker han prøve dette også på 
arealene han har oppe på fjellet. 
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kun med halv mengde nitrogen i 
forhold til ei normaleng. – Høy 
gjødselpris gjør luserne interes-
sant. Dessuten viser resultatene 
Sandvold får at hans strategi kan 
være smart, sier Jørn Skoe, fag-
sjef drøv hos Norgesfôr Vinstra. 

Forsiktig første år
En utfordring med luserneeng er å 
sikre god etablering. Sandvold sår 
gjerne luserneblandingen sammen 
med 5-6 kg bygg selv om dette 
ikke er anbefalt. – Det er for å få 
bedre konkurranse mot ugras, 
 opplyser Øyvind. Frøblandingen blir 
sådd med såfrøaggregat og trom-
mel.  Ellers er det ekstremt viktig 
ikke å få kjøreskader på 1. års eng. 
- Vi tar derfor 1. slåtten som høy. 
2 slåtten høster vi direkte eller/og 

vi beiter den forsiktig, forteller 
Øyvind. Og kommer du gjennom 
første vekstår har du ei robust 
eng. Sandvold bruker forøvrig kun 

mindre og lette traktorer til slåtte-
arbeidet. En Fendt 211 med front-
slåmaskin og tvillingdekk er 
 slåttetraktor.  

FORSØK MED LUSERNE I VESTFOLD
Lusernedyrking er svært utbredt i Ame-
rika og sørover i Europa, mens luserne 
nesten ikke er dyrket i Norge. Det lages 
også graspellets av luserne. I Vestfold 
foregår nå et forsøk med luserne. 
– Luserne av sorten Creno ble sådd i 
reinbestand i fjor vår. Det ble tatt to 
slåtter med luserne. Avlingen ble 800 

kg tørrstoff. Luserne er en vekst som 
tåler tørke godt. Den elsker solrik jord 
med høy pH (helst over 6,5), forteller 
Nandor Siles rådgiver i NLR Viken. 

Nandor er opprinnelig fra Kroatia. Der er 
luserne veldig vanlig og de tar fire eller 
fem slåtter luserne. Langs kysten sør i 

Norge tror han det er mulig å ta tre 
 slåtter. I tillegg til luserne i reinbestand 
vil NLR Viken i år trolig anlegge et for-
søk med luserne i blandingseng. 
– Vi tror flere burde prøve luserne-
dyrking i Norge. Det gir et godt grovfôr 
med mye protein pluss en god for-
sikring mot tørkeår, sier Nandor. 

LUSERNEHØY I 15 ÅR
Torbjørn Lund i Rakkestad, Østfold har økologisk høy- og kornproduksjon. Lund har 
som Sandvold dyrket luserne i 15 år. – Vi sår en blanding med ca 30 prosent luserne 
og 70 prosent timotei. Blandingen sås som gjenlegg i hveteåker. Innsåing skjer ca ei 
uke etter hvetesåing. Lund har enga i to til tre år. – Vi tar to slåtter med høy. I første 
slåtten er det timoteien som slår til. Dette selger vi til hesteeiere. På andre slåtten får 
vi ei avling med mer luserne. Her er kundene først og fremst storfe- og sauebønder, 
opplyser Torbjørn. Han har brukt ulike sorter luserne, blant annet sorten Nexus. Tor-
bjørn blander sammen luserne og timotei selv på et betonggulv med skuffe. – Dyr-
king av luserne er god forsikring mot tørke. Vi hadde for eksempel veldig bra andre 
slått i 2018, forteller han. Luserne trives best der det er tørt og godt drenert. Hvis den 
skulle gå ut på vinteren (skjer normalt ikke) er dette midt mellom der grøftene går. 
Generelt tror Torbjørn både jord og avlinger blir bedre der en har dyrket luserne. 

Luserneeng ca. 2 måneder etter såing. Foto: Nandor SilesNyslått eng med luserne må behandles varsomt første år. Slått luserneeng tørker 
veldig raskt. En kan fort miste avling ved å la det tørke for lenge ute.
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Olav Martin Synnes
olav.martin.synnes@nlr.no

Gunnlaug Røthe
Begge rådgjevarar 

jordbruk i NLR Vest

«NYE» ARTAR OG 
BLANDINGAR FOR 
TRE HAUSTINGAR

TEMA: GRAS

Fleirårig raigras blir no mykje 
nytta i eng og beite på Vest-
landet. Hykor raisvingel har 

også blitt prøvd av fleire dei siste 
tiåra. Nyleg har det kome «nye» 
artar og artsrike blandingar på 
marknaden. Det gjeld strand-
svingel og den såkalla «Vestlands-
blandinga», med åtte artar.  Dette 
er i hovudsak artar og blandingar 
som høver for tre haustingar per 
sesong. Kvar høver desse artane 
og blandingane, og korleis skal vi 
bruke dei?

Konkurranse mellom artar 
I eit plantesamfunn vil det vere 
konkurranse mellom artar og 
plantar om ressursar. Overjordiske 
plantedelar konkurrerer om lys og 
CO2, røtene om vatn, næringsstoff 
og oksygen. Mange forhold 
påverkar kva artar som blir domi-
nerande og kva artar som blir 
trengt tilbake. Dette gjeld til 
dømes overvintringsforhold, tem-
peratur, lys, jord, nedbør, tal hau-
stingar, stubbehøgde, gjødsling 
og engalder. 

Fleirårig raigras
Det er vanskeleg å sette nøyak-
tige geografiske grenser for kvar 

denne arten bør nyttast på Vest-
landet. I lågtliggjande areal ved 
kysten har ein gode røynsler med 
raigras. Det er forholdsvis sjeldan 
raigraset utvintrar her. I område 
med lang kald snørik vinter er 
 r isikoen for utvintring stor. 
 Risikoen vil variere med lokalt 
klima. Vil ein prøve raigras i nye 
område, bør ein først så eit 
avgrensa «prøvefelt». Den norske 
sorten Figgjo blir rekna som den 
mest vintersterke. Der raigras 
 trivast, kan ein oppnå svært høg 
avling og energikonsentrasjon. 
Raigras har forholdsvis høgt inn-
hald av vatn, som kan gi avren-
ning av pressaft. Tilstrekkeleg 
 fortørking er viktig. 

Strandsvingel
Denne arten har til no vore lite 
nytta i Noreg. Derimot er han 
 vanleg i fleire andre land i 
Nord-Europa. Dei siste åra er det 
gjort grundige utprøvingar i Sør- 
og Midt-Noreg, mellom anna på 
Vigra og i Kvinnherad. Med unn-
tak av i fjellbygdene, har strands-
vingel svært høgt avlingsnivå. 
Arten har høgare tørrstoffinnhald 
enn raigras, med litt lågare energi-
konsentrasjon. Strandsvingel har 
mange og djupe røter, og er 
 tørkesterk. Han er noko meir vin-
tersterk enn raigras. Strandsvingel 
spirer og buskar seg seinare enn 
raigras og timotei, og er glissen 
første del av såingsåret. 

Raisvingelsorten Hykor
Dette er ein slektning av strands-
vingel. Han er forholdsvis lik 
strandsvingel når det gjeld 
 agronomiske eigenskapar.

Timotei 
Den strårike timoteien er med i dei 
fleste engfrø-blandingane. Han 
spirer og veks raskt i såingsåret, 
og gir god avling og kvalitet. Dyra 
likar han godt. Timotei klarer seg 
bra i konkurransen med dei 
 mindre strårike og meir bladrike 
artane ved to slåttar. Ved tre 
 haustingar blir han oftast ut -
konkurert etter 2-3 år. 

Få eller mange artar i 
blandinga?
I Noreg har det vore tradisjon for å 
nytte få artar i frøblandingane. I 
andre land har ein hatt tradisjon 
for meir artsrike blandingar. 
 Tanken er at artane har ulik evne 
til å utnytte tilgjengelege ressur-
sar, over eller i jorda. Kan ein 
 dermed oppnå høgare avlingsnivå 
ved å la dei vekse saman ? Nyare 
undersøkingar i Noreg tyder på at 
dette kan stemme. Artsrike 
 blandingar har i forsøk ofte gitt 
høgare avling enn eng med ein 
eller få artar. Dette gjeld både ved 
to eller tre slåttar.

Døme på artsrik frøblanding frå 
2020: «Spire Surfôr/beite Vest-
land», med 8 artar:

Kvar høver dei, og 
korleis bør dei 
nyttast?
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Timotei  Liljeros 35 %, engsvingel  
Vinjar 10 %, engrapp Knut 15 %, 
hundegras Laban 7 %, fleirårig 
raigras Figgjo 10 %, raisvingel 
Hykor, 8 %, strandsvingel Swaj 10 
%, kvitkløver Litago  5 %.

Denne , og tilsvarande blandingar 
frå andre firma, har blitt sådd av 
gardbrukarar på Vestlandet dei 
siste åra.  Det blir interessant å 
følgje med på utviklinga i desse 
blandingane over fleire engår. 
Røynslene er stort sett positive. 
Framleis manglar ein tilstrekkeleg 
med langvarige forsøk når det 
gjeld å vurdere avlingsnivå og 
kvalitet i desse artsrike engene. 
Innhaldet av artar og sortar i 
 frøblandingane er i endring. Det 
har kome merknader når det gjeld  
hundegras. I fuktig klima på Vest-
landet blir hundegras ofte angri-
pen av bladflekksoppar. Han blir 
gul og lite triveleg. Hundegras har 

no blitt fjerna frå blandinga. I sta-
den er innhaldet av strandsvingel 
(Barolex) og raisvingel (Hykor) 
auka. Det er no to sortar av 
 engsvingel. Ny blanding heiter 
Spire Vestland.

Tilrådingar
Forsøka syner at strandsvingel er 
aktuell art i frøblandingar for store 
delar av Vestlandet, i eng for tre 
haustingar. Sorten Kora gitt litt 
høgare avling enn Swaj.  I forsøka 
er det nytta 25 % strandsvingel 
og 75 % timotei, med 2,5 kg frø 
per dekar. Ved tre haustingar per 
sesong vart standsvingel gradvis 
meir dominerande i femårige for-
søk. Det kan vere aktuelt å byte ut 
«75 % timotei», med ei timoteirik 
frøblanding. 

I den nye blandinga Spire Vest-
land er det 15 % strandsvingel. I 
tillegg er det 10 % fleirårig raigras 

og 10 % raisvingel. Samanlikna 
med fleirårig raigras er strand-
svingel meir vintersterk, tørrare og 
meir tørkesterk. Raigras har litt 
høgare energikonsentrasjon. 
Begge har høgt avlingspotensiale.

Ein observasjon
I eitt av forsøksfelta vart det 
observert ein liten flokk med hjort. 
Desse beita ivrig på forsøksruter 
med timotei. Derimot rørte dei 
ikkje ruter med strandsvingel eller 
engsvingel.  At hjort likar godt 
timotei, og skadar denne, bør 
medføre at ein på utsette areal 
brukar frøblandingar med lågt 
 innhald av timotei, og meir bla-
drike grasartar som toler beitinga 
betre. Om strandsvingel og eng-
svingel på utsette areal kan med-
føre lågare avlingstap, så er det 
kanskje verdt å prøve?

Strandsvingel har vore med i langvarige forsøksfelt fleire stader i Sør-Noreg og Midt-Noreg. Sortane Kora og Swaj har vist 
høgt avlingsnivå på Vestlandet, både åleine og i blanding med timotei. Foto: NLR
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Eliteokse 74068 Kid av Vølstad

Anbefalt på Melkebruket.
Meget gode fødselsegenskaper.
Gode produksjonsegenskaper.

Ungokse 74099 Putin Av Nordstu 

Fødselsegenskaper litt under snittet.
Meget gode produksjonsegenskaper.

Ungokse 74100 Hovin Power 

Meget gode fødselsegenskaper.
Meget gode produksjonsegenskaper.
Forventes å gi gode moregnskaper.
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www.norskangus.no

Opp til  13,50 kr per kg  i Angustillegg

Mer info om
Angusavtale:

Nortura: 95 51 84 00
Prima: 48 11 45 25

 * MARMORERINGSPROSENT: 3,86  * MARMORERINGSPROSENT: 3,57

 * MARMORERINGSPROSENT: 4,07

Kjønnsseparert sæd, 
noe for deg?

Vi har både X og Y-semin 
av angusokser.
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Helge Øksendal
Økonomirådgjevar
helge.oksendal@tine.no

Erik Brodshaug
Spesialrådgiver
erik.brodshaug@tine.no

Begge i Tine Rådgiving

Tine har engasjert seg i grovfôrproduksjonen. Norsk melkeproduksjon 
har mye å hente både på avling, fordøyelighet og proteininnhold. Men 
lønner det seg å ta ut dette potensialet? Og hvordan påvirker det 
arbeidsbelastninga?

TEMA: GRAS

LØNNER DET SEG Å 
HØSTE TIDLIGERE OG 
TA EN EKSTRA SLÅTT?

Selv om en treslåttsstrategi gir mer arbeid vil det økonomisk slå positivt ut å ta ut potensialet for bedre grovfôrkvalitet med tidligere høsting. 
Foto: Åshild Randby
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TEMA: GRAS

Grovfôrproduksjonen 
Tidsforbruk
Tidsbruken til handtering av husdyr-
gjødsel, mineralgjødsel og sprøyting, er 
slått i hop. Husdyrgjødsla bidrar til  
 brorparten av timene. Det er forutsatt 
samme mengde og fordeling av husdyr-
gjødsel. Det brukes litt mer mineralgjød-
sel (ca. 15 kg OptiNS per dekar) til tre 
slåtter enn til to. Det er tatt hensyn til 
kostnaden, men ikke arbeidsmengden. 

Når en høster tre slåtter på hele area-
let, må en fare over 50 prosent mer 
areal enn ved to. Gjør en alle de 
samme operasjonene og med same 
arbeidsbredde, må en også kjøre 50 
prosent lengre. Siden det blir mindre 
fôr per slått, er det forutsatt 1 km per 
time høyere arbeidsfart ved tre slåtter. 

Lik tørrstoffavling, same tørrstoffprosent 
og tørrstoffinnhold per rundball, gir likt 
antall rundballer ved to og tre slåtter. 
Det blir like mange baller å samle, men 
det må kjøres noe lengre når de skal 
samles i tre omganger kontra to. Det blir 
like mange turer å transportere de heim 
(og like mye arbeid å fôre de opp).

I referansegruppa var omløpstida på 
enga i gjennomsnitt 6,5 år. Det er lagt til 

grunn raskere utgang av grasplanter 
med tre slåtter. Omløpstida er derfor satt 
ned til 5 år. Tidsbruken per dekar er den 
samme, men det blir flere dekar å fornye.

Kostnader 
Det er tatt med bare produksjonsav-

hengige kostnader (se tabell 1). Såfrø, 
mineralgjødsel, konserveringsmiddel 
og emballasje følgjer fôrmengde (kg 
tørrstoff) mens drivstoff, elkraft, vedli-
kehold (og forsikring) følger timefor-
bruket. Kapitalkostnader er ikke med 
da de er forutsatt upåvirka.

Tabell 1. Kostnader ved 2 sammenlignet med 3 slåtter.

    2 slåtter   Forskjell mellom 2 
slåtter og 3 slåtter 

3 slåtter

Areal dekar 425   425

Snittavstand til areal km 2,5   2,5

Omløp år 6,5   5

Avling Kg ts 247 093   247 231

Energikonsentrasjon FEm/kg ts 0,86   0,93

Råprotein g/kg ts 140   180

Avlingsnivå FEm/dekar 500   541

Rundballer FEm/rundb. 191   207

  Tal 1111   1112

Arbeidstimar        

Fornying   43 13 55

Husd.gjødsel, 
mineralgjødsel, sprøyting

  136 0 136

Hausting   189 69 258

Samankjøring   44 11 55

Transport   97 0 97

Sum arbeidstimar   508 93 601

Kostnadar (1000 kr)        

Driftskostnadar, maskin   191 35 226

Varekostnad   215 22 237

Sum kostnadar (1000 kr)   406 57 463

Prod.avhengige kostnadar kr/FEm 1,91 2,16

Effektivitet FEm/time 418 382

I denne artikkelen ser vi på hvor-
dan to ulike høstestrategier 
påvirka grovfôrkostnader, -tids-

bruk og -kvalitet. Vi har regna på 
hvordan de to kvalitetene påvirka 
resultatene for melkekyrne og 
totaløkonomien. Bruket i eksem-
plet tilsvarer snittet av 30 bruk fra 
Nord-Norge som deltok på Grov-
fôr 2020. Tidsforbruk ved ulike 
operasjoner er lik snittet for disse 
bruka. Produksjonsavhengige 
kostnader er videre avstemte mot 
tall fra Mjølkonomi®. For å finne 
effekten av ulike fôrkvaliteter 
(som resultat av ulike driftsopp-
legg) har vi brukt Optifôr®.     

Merkostnadene til dyrking og høsting ved en treslåttsstrategi spares inn gjennom 
betydelig lavere kraftfôrforbruk ved same ytelse eller ved å kunne øke melkeytelsen. 
Økt melkeytelse er det som slår klart best ut økonomisk. Foto: Rasmus Lang-Ree
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Husdyrproduksjonen 
Driftsopplegget med treslåtts-
strategi gir dyrere fôr. Toslåttsstra-
tegien gir et fôr med OMD 72 og 
140 g råprotein per kg tørrstoff. 
Tilsvarende tall for treslåttsstrate-
gien er 77 og 180. Det siste er et 
bedre fôr og gir grunnlag for 
 høyere grovfôropptak. For melke-
kyrne betyr det at en enten kan 
redusere kraftfôret ved samme 
ytelse eller øke ytelsen uten økt 
belasting for kua. 

Vi har brukt NorFor/Tine Optifôr® 
for å regne effekten av fôret (se 
tabell 2). Det er laga tre optimerin-
ger til ei ku med levendevekt 650 
kg. Ei med toslåttskvalitet og to 
med treslåttskvalitet. I alle tre er 
det brukt byggrøpp og protein-
konsentrat. Det er optimert for 
energi, AAT, vombelastning og 

 fyldeverdi. Opptakskapasiteten er 
øket til 110 prosent for det beste 
fôret. Med toslåttsfôret blir maksi-
malytelsen 8 900 kg EKM og 
grovfôropptaket 13,1 kg tørrstoff 
(snitt i laktasjonen). Optimerer en 
til samme ytelse med treslåttsfô-
ret, blir opptaket 15,9 kg tørrstoff. 
Videre blir maksimalytelsen med 
dette fôret 10 800 kg EKM og 
grovfôropptaket 15,5 kg tørrstoff.  

Når grovfôret er av så god kvalitet 
som i treslåtts-eksempla i tabell 2, 
har vi både forskningsdata og 
erfaringer som underbygger at vi 
kan justere grovfôropptaket opp 
med 10 prosent. Dette er vel og 
merke gitt at alle kyr kan ete så 
mye grovfôr de kan.

Tabell 2. Effekt av fôret ved en toslåttsstrategi og to treslåttsstrategier.

    2 slåtter 3 slåtter, 
mindre 
kraftfôr

3 slåtter 
mer melk

Opptakskapasitet % 100 110 110

Optimert maxytelse, kyr kg EKM 8 900 8 900 10 800

Grovfôropptak, kyr kg ts/dag 13,1 15,9 15,5

Byggrøpp, kyr kg ts/dag 5,7 3,0 6,3

Proteinkonsentrat, kyr kg ts/dag 1,50 0,82 0,73

         

Kraftfôrforbruk kg tot. 2495 1324 2437

Kg kraftfôr per 100 kg EKM   28 15 23

Utgangspunkt i bruk med 
toslåttsstrategi
Som utgangspunkt har bruket i 
eksemplet toslåttsstrategi med en 
fordøyelighet (OMD) rundt lands-
gjennomsnittet 72 prosent. Med 
et råproteininnhold på 140 gram 
per kg tørrstoff tilsvarer det 6,08 
MJ (0,86 FEm) per kg tørrstoff. 
For å øke fordøyeligheta, energi-
verdien og proteininnholdet må 
det høstes på et tidligere stadium. 
Vi har valgt å øke fordøyeligheta 
til 77 prosent og med 180 gram 
råprotein. Det tilsvarer et energi-
innhold på 6,6 MJ (0,93 FEm) per 
kg tørrstoff. Varmesummen lokalt 
og et ønske om å opprettholde 
same tørrstoffavling, tilsier en 
tredje slått.

Det er i artikkelen forutsatt at toslåttsstrategien gir et fôr med OMD 72 og 140 g 
råprotein per kg tørrstoff, mens tilsvarende tall for treslåttsstrategien er 77 og 
180. Det siste er et bedre fôr og gir grunnlag for høyere grovfôropptak. 
Foto: Rasmus Lang-Ree
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TEMA: GRAS

Økonomien
Med samme tørrstoffavling fører 
treslåttsalternativet til dyrere fôr 
og flere arbeidstimer. Det gir oss 
likevel et bedre fôr med mulighet 
for å spare kraftfôr eller øke 
ytelsen (eller en kombinasjon av 
disse). Gården basert på referan-
segruppa har 32 årskyr og fullt 
påsett. Grovfôravlinga er ikke nok 
til å appetittfôre hele buskapen, 
men vi antar at det vil være langt 
lettere å kjøpe middels grovfôr 
enn godt grovfôr. Sinkyr og ung-
dyr får det grovfôret som blir til 
overs etter at melkekyrne har for-
synt seg. Denne mengden varierer 
mellom de tre alternativa og må 
utjevnes med innkjøpt fôr. Det er 
ikke tatt stilling til hvilke fôrslag 
dette er, men prisen er satt til kr 4 
per FEm. Fôr utover denne ut -
jamninga forutsetter vi er lik for 
alle alternativa. 

Siden det er 32 kyr i alle alterna-
tiva, blir melkeproduksjon og 
leveransen høyere i siste alterna-
tivet. Både inntektene og kvote-
kostnaden er medtatt.

Toslåttalternativet er satt som 
nullalternativ. «Relativ lønnsom-
het» viser hvordan driftsresultatet 
blir påvirka i de to neste alterna-
tiva. I alternativet med treslåttfôr 
og samme ytelse, styrker vi drifts-
resultatet med kr 26 000. Grovfôr-
kostnadene øker, men kraftfôr-

kostnaden til kyrne går ned. Det 
må kjøpes inn mer fôr til sinkyr og 
ungdyr. Hadde en økt avlinga og 
tilgangen på egenprodusert grov-
fôr, ville dette alternativet ha 
 kommet bedre ut! 

I alternativet med treslåttsfôr og økt 
ytelse, øker driftsresultatet med kr 
196 000 i høve til utgangspunktet. 
Sjøl om vi har økt melkeproduksjo-
nen betydelig, blir kostnadene til 
innkjøpt fôr bare kr 21 000 høyere 
enn utgangspunktet. Det går litt 
mer byggrøpp, men vesentlig 
 mindre proteinkonsentrat.

Hvorfor byggrøpp og protein-
konsentrat tenker du kanskje? 

Årsaka er rett og slett for å kunne 
sammenligne alternativa bedre. 
Byggrøpp for lettløselig energi i 
form av stivelse og proteinkon-
sentrat for å dekke proteinbehovet 
utenom det grovfôret kan bidra med.

På denne «gården» fører økning 
fra to til tre slåtter med seg 93 
ekstra arbeidstimer. Siden det er 
like mange rundballer som skal 
gjennom fjøsen, har vi fordelt 
økningen i driftsresultat på ekstra 
arbeidstimer i grovfôrproduksjo-
nen. Dette gir 277 kr per time uten 
avdråttsøkning og 2 106 kr timen 
med avdråttsøkning.

Tabell 3. Økonomi med 2 slåttar sammenlignet med 3 slåttar med 
mindre kraftfôr og 3 slåttar med mer melk

    2 slåtter 3 slåtter 
mindre 
kraftfôr

3 slåtter 
mer melk

Melk, merinntekter kr 1000 0 0 334

         

Kvote, merkostnad kr 1000 0 0 61

         

Egenprod. grovfôr kr 1000 406 463 463

Grovfôr, merkostnad kr 1000 0 57 57

         

Byggrøpp kr 1000 215 113 238 

Proteinkonsentrat kr 1000 106 58 52 

Utjamnings-FEm kr 1000 0 68 53 

Fôrkjøp, merkostnad kr 1000 0 -82 21 

         

Relativ lønnsomhet kr 1000 0 26 196

         

Merarbeid grovfôr timer 0 93 93

Fortjeneste arbeid kr per time - 277 2 106

God timebetaling med 
bedre grovfôr
Eksempla viser at det vil være god 
timebetaling for å dyrke mer og 
betre grovfôr med høyere for-
døyelighet og proteininnhold. 
Merkostnadene til dyrking og 

 høsting spares inn gjennom 
 betydelig lavere kraftfôrforbruk 
ved samme ytelse eventuelt ved å 
kunne øke melkeytelsen. All erfa-
ring syner at den beste og mest 
langsiktige strategien for å bygge 
en sunn og solid melkeproduksjon 

basert på mest mulig lokale res-
surser, baseres på mer og bedre 
grovfôr i rasjonen. Har du ikke 
timer til overs, kan det være en 
god idé å leie noen til å gjøre 
ekstrajobben.

P116862 Buskap 3-22NY.indd   42P116862 Buskap 3-22NY.indd   42 15.03.2022   09:4215.03.2022   09:42



Det handler om kraftfôr produksjon med kvalitet i alle ledd, 
innovasjon, lokal kunnskap, stort utvalg av såkorn, gjødsel, 
plantevern og alt bonden ellers trenger av driftsmidler.

Det handler om at alle dyr skal behandles med respekt.
At fôret vi gir dyrene skal være næringsrikt og smakfullt.

Det handler om å ha de beste fagrådgiverne i markedet.

Det handler om å øke norskandelen i kraftfôret vårt.

Det handler om å engasjere seg aktivt i bondens hverdag.
Kjeden er sammen for bondens beste! 

Det handler om å etterleve vår visjon – Alltid der for deg - 
hver eneste dag – hele året!

Og sist – men ikke minst – det handler om mennesker 
og verdens viktigste yrke: 

Det handler om 
produksjon av mat! 

 
norgesfor.no Alltid der for deg

Hva handler det om?

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

Hundseth Mølle NAMDALSEID 74 22 71 70
Hurum Mølle KLOKKARSTUA 32 79 80 06
Mysen Kornsilo og Mølle MYSEN 69 84 63 30
Orkla Kornsilo og Mølne FANNREM 72 48 75 50
Ottadalen Mølle LOM 61 21 18 20
Ringerikes Kornsilo HØNEFOSS 32 18 10 00
Røv Mølle VINDØLA 71 65 86 60
Strand Unikorn MOELV 62 35 15 00
Vestfoldmøllene ANDEBU 47 79 00 00
Vinstra Bruk VINSTRA 61 29 01 20

BESTILL DIREKTE HOS 
DIN LOKALE MØLLE
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Ragnhild Borchsenius
 Fagkoordinator  

grovfôr i NLR
 ragnhild.borchsenius@nlr.no

Tekst og foto

Grovfôret er grunnpilaren for norsk storfeproduksjon. Grunnlaget 
legges ved etablering av enga, da er det viktig med et gjenlegg som 
er dekker godt, og dermed har god konkurranseevne mot ugras.

TEMA: GRAS

Kalktilstand/pH: Forutsetningene 
for å få ønsket grasarter til å vare i 
enga er at pH er optimal. Eng på 
mineraljord bør ha pH over 6,0

Såmengde: Riktig såmengde 
avhenger av engfrøblanding 
(tusenkornvekt), såmåte, spire-
evne og spirevilkår. Stort frø, 
breisåing, dårlig spireevne og 
 dårlig såbed tilsier stor såmengde 
per daa. Normal såmengder til en 
frøblanding med timotei er mellom 
2,5 til 3,5 kg per dekar. Ei frøblan-
ding med flerårig raigras eller 
strandsvingel vil ha en noe høgere 
såmengde. Anbefalt mengder er 
satt opp på hver enkelt frøblanding. 

Sådybde: Det er viktig at frøene 
plasseres i riktig dybde. Både for 
grunn og for dyp såing kan redu-

sere etableringa, og dermed gå ut 
over avlinga. Hvis frøblandingen 
inneholder timotei, kvitkløver, 
engsvingel bør maksimal sådybde 
være 1 cm, ikke dypere (se figur). 

Såmetoder: Finnene har erfart at 
breisåing gir ei tettere eng og 
høgere avling enn radsåing. Ved 
breisåing legges frøene oppå 
jorda og harves grunt ned, med 
påfølgende tromling. Dette gir god 
dekking av jordoverflata og er 
særlig aktuelt der en har proble-
mer med tunrapp og andre gras-
ugras. Harvinga kan gjøre at noe 
frø kommer for dypt ned, og noe 
frø blir liggende på overflata. 
Såmengden må derfor økes ved 
breisåing i forhold til radsåing. 
Ved radsåing legges frøene i rett 
sådybde og atskilte rader fordi 

sålabbene går ned i jorda. Dette 
gir sikrere og bedre spiring, forut-
satt at frøene ikke legges for 
dypt. Husk dreieprøve før såing. 
Unngå såglipper, bruk markør på 
såmaskina. Såteknikk på større 
areal; begynn ytterst, så 4–5 drag 
rundt, deretter såing fram og til-
bake. En annen måte å oppnå 
tett eng er å så i to omganger, da 
kan man tette sågliper fra første 
såing. En praktiker sier at han 
tromler først, sår halv mengde, 
tromler igjen, sår halv mengde og 
tromler igjen.

Benyttes dekkvekst er det viktig å 
redusere såmengden av dekk-
veksten, vi anbefaler en redusert 
såmengde på 15–25 prosent av 
normal såmengde av dekkveksten. 

TIPS FOR VELLYKKET  
ETABLERING AV ENG

Radsåing eller breisåing? Breisåing gir en tettere grass-svor, og gir vanskeligere vilkår for ugras. Bildet illustrerer radsåing. 
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Reparasjonssåing eller vedlike-
holdssåing: Reparasjonssåing 
betyr at man sår grasfrø i eksi-
sterende eng. Hensikten er vanlig-
vis å reparere grassvoren ved å få 
dekket hull som har oppstått på 
grunn av overvintringsskader, kjø-
reskader eller dyretråkk. Lykkes 
man med reparasjonssåing er det 
både økonomisk og miljøgevinst 
fremfor å måtte pløye opp hele 
enga. Reparasjonssåing eller ved-
likeholdssåing vil likevel alltid 
være mer usikkert enn tradisjonell 
fornying. De viktigste faktorene 
for å lykkes med reparasjonssåing 
er at frøet kommer i kontakt med 
jord, nok fuktighet i jorda og nok 
lys til at de nyetablerte plantene. 

Forsøk gjort ved NIBIO Fureneset 
viste lite eller ingen avlingsøkning 
etter i-såing med timotei, mens 

i-såing med raigras ga avlingsut-
slag på 17–24 prosent. Avpussing 
letta etableringa av de sådde 
artene. Det er vanskelig å oppnå 
gode resultat av vedlikeholds-
såing på ei gammel eng med tykk 

grassvor. NIBIO har også i 
 prosjektet «Longtermgrass» for-
søk med direktesåing med luserne 
og rødkløver i etablert eng. Til-
slaget av rødkløver var svært godt 
ved oversåing i ung graseng. 
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Figur. Sådybde og spireprosent for engfrø. Engfrø skal sås jevnt og grunt.

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

Smått til nytte

HOLD OG HALTHET
Et team fra University of Guelph i Canada undersøkte halthet i 75 besetninger. De fant at forekomsten av klinisk halthet 
(halthetsscore på minst 3) var mindre i besetninger med sand i liggebåsene, mer plass ved fôrbrett pr. ku, ikke-holstein-
besetninger og færre kyr i dårlig hold (holdpoeng 2,5 eller lavere). Mindre halthet var ikke overraskende forbundet med 
høyere melkeytelse. Celletallet var også lavere i besetningene med lite halthet.

Hoard`s Dairyman januar 2022
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Wolfgang Dohrn
Rådgiver NLR 

Nord-Norge
wolfgang.dohrn@nlr.no

Tekst og foto

Direktesåing av gras er et tiltak for å fornye 
enga på en enkel måte, uten forutgående 
pløying. I situasjoner med totalutgang etter 
vinteren eller på jorder med mye stein, vil 
direktesåing være et aktuell fornyingstiltak.

DIREKTE-
SÅING  
AV GRAS

TEMA: GRAS

Vedlikeholdssåing er en 
form for direktesåing som 
er aktuell ved flekkvis 

utgang etter vinteren, for resåing 
av et dårlig gjenlegg eller oppfris-
king av eldre eng. Det skal likevel 
nevnes at pløying fremdeles bør 
prioriteres ved fornying av enga.

Tiltak ved pløyefri fornying 
av eng
Når enga har fått store vinter-
skader med mye av arealet øde-
lagt, vil det være aktuelt å så i frø 
på nytt. Med ønske om god eta-
blering av gjenlegget, er det viktig 
med minst mulig konkurranse om 
lys og næring.

Kjemisk brakking
Kvitt deg med den gamle vegeta-
sjonen. Dette kan gjøres ved 
 kjemisk brakking. Tunrapp eller 
kveke er de artene som er synlige 
tidlig i sesongen og skal ha fått 3 
til 4 varige blad for at brakking skal 
bli vellykket. Bruk anbefalt dose for 
eng i brakkingsmidlet (se etiket-
ten). Husk at denne doseringen 
kan ha dårlig effekt på høymole, 
krypsoleie eller hundekjeks. Enten 

øk doseringen av brakkingsmidde-
let, eller bland til andre ugrasmidler 
som har effekt mot disse ugras-
artene. Se etiketten hvilke midler 
som kan blandes. Det kan gå noen 
dager før du ser full effekt av sviin-
gen, men etter dette kan det følges 
opp med andre dyrkingstiltak.

Brakking av gammel vegetasjon 
like etter såing og før spiring kan 
fungere så lenge frøene er inn-
arbeidet i jorda. Her spares det 
inn noen dager i forhold til det 
førstnevnte, men husk at døende 
plantemateriale kan skille ut noe 
spirehemmende stoff.

Vedlikeholdssåing
Ved vedlikeholdssåing bør man 
være tidlig ute før den gamle 
vegetasjonen skygger for lys. Det 
kan være en idé å sprøyte mot 
ugras før spiring av frøene; dette 
for å få ei reinere eng og sette inn 
en vekststopp i den gamle vege-
tasjonen. Drives det med vedlike-
holdssåing, ligger det nært å ta en 
tidlig 1.slått, før eldre plante-
bestand skygger for etablering av 
innsådd plantemateriale.

Frøene skal ha jordkontakt
Før såing skal man sikrestille at 
frøene får jordkontakt. Lett harving 
med finger, – tinde – eller skålharv 
rufser opp jorda og  skaper et såbed.

De to sistnevnte harvtypene gir en 
tøffere jordarbeiding og får opp 
stein, slik at jeg helst anbefaler 
bruk av fingerharv. Moseharv eller 
kjettinger kan  fungere godt, men 
effekten vil dog være mindre enn 
ved de førstnevnte harvene. Kjør 
noen runder før såing. Etter såing 
er det særs viktig med tromling 
for å hindre tap av spirefukt. Man 
burde helst hatt en tung trommel 
med stor diameter for å lukke 
jorda rundt frøene. En ringtrommel 
kan gjøre en god jobb. Ved bruk 
av ruller uten profiler bør det rulles 
i flere omganger ved sakte fart.

Såmaskiner til direktesåing
Alt av såmetoder og maskiner kan 
fungere så lenge frøene får både 
god jordkontakt og tilgang på 
 spirefukt for spiring og vekst. 
 Felles kjennetegn for såmaskiner 
som er spesielt designet til direk-
tesåing er gjerne at dette er tunge 

Direktesådd raigraseng brakket etter 
såing.
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maskiner som med kniver eller 
skåler plasserer frøene i sporet. 
Forutgående jordarbeiding er 
 mindre viktig her, siden de skjærer 
opp bakken. Reguler trykk 
 skjæringsredskap etter jordtypen.

Langfingerharv med påmontert 
såingsutstyr har blitt veldig syn-
lige de siste årene og høver godt 
til direktesåing/vedlikeholdssåing. 
Ved større trykk på tindene kan 
disse redskapene også fungere 
godt på tyngre jordtyper.

Tindefres, med påmontert såings-
utstyr kan også brukes til dette. 
Husk at den koster diesel, kan 

rote opp en god del stein og vil gi 
pulverisert jord.
Våtsåing med husdyrgjødsel i 
 forskjellige former er en grei måte å 
så frøene samtidig som dette til-
fører både næring og spirefukt. Her 
bør frøene være godt innblandet i 
tynn husdyrgjødsel for å gi sikkert 
resultat. Hydraulisk omrøring i 
 tanken er en fordel, og bløtlegging 
av frø i forkant vil også fungere for 
god blanding. Våtsåing ved slange-
spredermetode er godt utprøvd og 
har gitt gode spireresultater i ny 
eng. Kniver finnes på nedleggings-
utstyr til spredebom for husdyr-
gjødsel, slik at man kan få god 
plassering av frøene i bakken.

Såvarer til direkte/
vedlikeholdssåing
Erfaringer tilsier at raigras, kløver 
og hundegras fungerer godt i 
direkte/vedlikeholdssåing. Dette 
er arter med rask etablering. 
 Engblanding med timotei forut-
setter også tidlig såing og helst 
brakklegging av gammel vegeta-
sjon.

Bruk anbefalt såmengde ved 
radsåing og pluss på 1 kg/dekar 
ved overflate/breisåing. Med 
ønske om gode engavlinger og 
rask etablering etter delvis vinter-
skade, bruk ca. 2 kg/dekar raigras 
+ ca. 100–150 gram/dekar kløver.

Viktig med tromling etter såing.Såskåler og dybderegulering.

Direktesåing med slepesko og dybderegulerbare kniver. 
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Eksperter på gjødselhåndtering

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

Alt du trenger Alt du trenger 
til gjødselhåndteringtil gjødselhåndtering
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REPORTASJE

GROVFÔRPROGRAMMET 2022
– MED EGEN SPARRINGPARTNER  

FRA TINE RÅDGIVING

Solveig Goplen
solveig.goplen@tine.no

Foto: Anders Gåsemyr
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REPORTASJE

Robin Sjøgård drifter Sjø-
gårds Melk og Kjøtt og er 
en produsent som jobber 

hardt med forbedringer i egen 
drift. Grunnkvota på 600 000 liter 
og jordvegen på 900 dekar, derav 
300 dekar ligger 2,5 - 3 mil unna.  
I tillegg til egen arbeidskraft så er 
en kar ansatt. Sammen så gjør 
arbeidet på jordet og i fjøset. I 
2019 ble det bygd nytt robotfjøs 

med mikser og bandfôring. Over-
gangen fra båsfjøs med konsen-
trert høstkalving til et nytt fjøs 
med kontinuerlig kalving krever 
noen endringer. 
- Det har gått godt, fjøset fungerer 
og vi oppnår bedre resultater enn 
det som var satt opp i driftspla-
nen. Målet er å levere så mye mjølk 
som mulig per båsplass og utnytte 
potensialet på alle dyr, sier Robin. 

Målet er bedre plass i fjøset 
og større grovfôropptak
Robin er ikke helt fremmed for å 
vurdere et treslåttssystem på 
deler av jorda. På ønskelista 
kunne en se for seg «en slik god-
bunt» i fôrrasjonen til mjølkekua. 
Men Robin mener at da må han 
inn med andre arter. Hundegras vil 
være interessant i en slik sam-
menheng. Robin tror ikke at ei 
timoteibasert blanding vil tåle tre 

slåtter. Det er gjort noen forsøk på 
Vega, men det ligger lengre sør og 
er ikke direkte sammenlignbart. 
Sist år var det 72 årskyr i beset-
ningen og avdråtten lå på 8 922 
kg EKM. Kraftfôr per 100 kg mjølk 
var 35. 

Hektisk sommer
Det som vil bli utfordrende med å 
dyrke hundegras er nok at det blir 
høsting absolutt hele sommeren. 
Våronna starter etter 17. mai og 
siste slåtten må være tatt innen 
utgangen av august. Høstevindu-
ene er små. I tillegg skal det  kjøres 
ut 3 500 kubikkmeter med husdyr-
gjødsel i vekstsesongen. Per i dag 
kjøres den ut med vogn og blad-
spreder på om lag 500-550 dekar.  
Husdyrgjødsla er en viktig ressurs 
og med leirjord på mye av arealet 
er det viktig at jorda er lagelig.

Holde trøkket oppe - være i 
utvikling
Det som trigger Robert er å bli 
bedre. Han erkjenner at han ikke 
nødvendigvis har hatt et sterkt 
nok eierskap til egen gjødselplan. 
Det har vært en nødvendig doku-
mentasjon. Han bruker Skifteplan 

Sjøgård Melk og 
Kjøtt i Hemnes 
kommune i 
Nordland 
• Robin Sjøgård
• Kvote: 600 000 liter
• Areal: 900 dekar

Robin Sjøgård fra Hemnes i Nordland sier at det er lett å bli hekta på alle 
duppeditter og minner om det grunnleggende som grøfting, kantrydding, kalking 
og lagelighet.  Foto: Privat.

Kort og hektisk sommer i Nordland med mange 
arbeidsoppgaver for Karoline Johansen Breimo og Robin 
Sjøgård. Foto: Privat. 

Mangler ikke apper, men personlig sparring  
og bruk av registeringene som er gjort.

OPPFØLGING ER 
NØKKELEN
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Magne Idland og Tonje 
Gjesdal Idland driver 
Gjesdal Idland Gard på 

Gjesdal i Gjesdal kommune. 
Magne er opptatt av god res-
sursutnyttelse og har i tillegg til 
mjølkeproduksjon og en mindre 
besetning med ammekyr (Charo-

lais) 35 søyer av rasen kvit spæl/
NKS. Magne nevner spesielt 
besetningen med spælsau som er 
helt unike til å pusse beiter.

Magne planlegger nå å gjøre 
større endringer. Han vil ha ei min-
dre ku, og skal nå gradvis over på 

Jersey. 2021 var det siste året 
med rein NRF-besetning. Ytelsen 
har ligget på i underkant av  
10 000 kg EKM de siste tre årene. 
Et godt resultat, men Magne har 
regnet på at ei mindre ku vil passe 
bedre på gården.

Trenger mer grovfôr
Magne kjøper inn om lag 200 
bunter med surfôr årlig. Han har 
ingen faste avtaler så strategien er 
å produsere premiumfôret sjøl og 
kjøpe inn til ammekyr, sinku, 
større kviger og okser.

Han har gjennom flere år gjort 
registeringer på avling og tatt ut 

Gjesdal Idland i 
Gjesdal kommune 
i Rogaland
• Magne Idland
• Kvote: 360 000 liter
•  Areal: 250 dekar dyrket + 

350 dekar innmarksbeite

mobil til registeringer i vekst-
sesongen slik at han har oversikt 
over når ulike arbeidsoperasjoner 
ble utført på skiftene og hvor 
mange baller som ble høstet. Det 
å bruke dette mer på inputdata 
når gjødselplanen skal settes opp 
bør gi en bedre plan. Han vil være 
tydeligere på at dataene som 
 ligger inne fra Skifteplan mobil 
brukes når NLR sette opp gjød-
selplanen. 

- Det er ikke apper vi mangler, 
men det er å ta i bruk data som 
ligger der, sier Robin.

Sammen med Tinerådgiver har 
han vært inne på Yara sitt verktøy 
Atfarm og sett på satellittbildene 
som viser plantedekke og grønn-
farge rett i forkant av at første-
slåtten ble tatt i 2021. Det var 
sørgelig få dager med solskinn, 
så det var nesten ingen bilder … 

Varme sumkurver er spennende å 
stifte bekjentskap med. Tidligere 
har vær og utvikling i enga styrt 
slåttetidspunkt. 2021 ble en grei 
sesong, gode høsteforhold og 
ganske lik kvalitet. Fôrprøvene 
viser 70 prosent fordøyelighet og 
140 -150 gram råprotein. Robin 
er ikke fremmed for en egen 
 værstasjon for å sjekke opp mot 
varmesumkurva.

KOMPETANSEHEVING 
TRIGGER
Ønsker å legge en strategi for hvordan 
grovfôrproduksjon bør utvikles

Magne Idland er opptatt av å utnytte alle tilgjengelige ressurser til matproduksjon. 
Foto: Privat
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Anders Gåsemyr driver 
Utsekta Samdrift i Byr-
kjelo. Motivasjonen for 

Grovfôrprogrammet er å se på 
potensialet for å øke avlinga og 
dermed kunne ta ned kraftfôr-
nivået. Per i dag ligger kraftfôr-
nivået per 100 kg mjølk på 37 kg. 
Anders vil gjerne bruke mindre 
kraftfôr, men da må grovfôrmeng-
den opp. Han sliter fortsatt med å 
bygge opp grovfôrlageret etter 
tørkesommeren i 2018. De kjøper 
inn halm fra Østlandet til sinkyr og 
drektige kviger.

Alle mann i arbeid
Fôrdyrkinga er basert på at både 
familie og kompiser er klare til å 

rykke ut hvis godværet kommer. 
Anders er påpasselig med at alt 
utstyret er klart. Værvinduene er 
så små at det er ikke tid for 
 plunder og heft.

REPORTASJE

fôrprøver. Sist år var kvaliteten fra 
0,86 FEm/kg ts (tørrstoff) til 0,92 
FEm/kg ts og med råproteinnivå 
mellom 16-17 prosent. Grov-
fôropptak målt i Kukontrollen 
 ligger på 75 MJ, og nivået for 
kraftfôr ligger på 29 kg kraftfôr per 
100 kg EKM.

Snu steiner
Magne, som er en del av et ungt 
aktivt produsentmiljø, vil gjerne 
jobbe med å finne ut hvor poten-
sialet ligger. I 2019 lå avlingsni-
vået på 690 FEm/dekar og i 2021, 
som var et godt år, på 760 FEm. 
Kg tørrstoff på henholdsvis 790 
og 860. Kanskje ligger det et 
potensial i hyppigere snuing av 
enga? Utnytting av husdyrgjødsel 

og rett og slett intensitet? Magne 
jobber med å få til å snu enga 
hvert 4.-5. år i stedet for hvert 6. 
engår. Det er 9 skifter på gården 
som er fra 10-70 dekar og ligger 
fra 100- 250 meter over havet.

Med 350 dekar innmarksbeite så 
er pleie av innmarksbeitene en 
viktig del av helheten. Produktive 
innmarksbeiter har stor betydning 
for å få nok fôr.

Gleder seg til vekstseson-
gen
Vekstsesongen er rett rundt 
 hjørnet, snart er det tid for 
møkkjør ing, Magne skal ha et 
møte med NLR og jobbe igjen-
nom årets gjødselplan. Han gleder 

seg og til å teste ut Eana skifte på 
noen skifter, og se hvordan er 
samsvaret er mellom de to verk-
tøyene.

Få ned kraftfôrnivået
På fjøset brukes det Elite 90 og 4 
kg Roesuper i botn. Det å oppnå 
mer fôr av en slik kvalitet at 
mengden importert kraftfôr kan 
reduseres er motiverende. Robot-
fjøset har ingen fôrmikser, og det 
å få til ei stabil fôring slik at 
vomma fungerer er viktig. Mer 
jevnt godt grovfôr står på ønske-
lista. Det å klare å opprettholde 
avling i alle engår kan gjøre en 
forskjell. I tillegg er det et ny -
dyrkingsfelt som etter hvert skal 
bli produktiv eng.

KREVENDE 
 ARRONDERING I VEST
Klima for treslåttssystem, men værforhold for 
knapt to.

Anders Gåsemyr vil gjerne ha verktøy som kan gi beslutnings - 
støtte i en hektisk vekstsesong. Vær og tid er minimums-
faktorer så det gjelder å ta de rette valgene. Foto: Privat

Utsekta Samdrift i 
Gloppen kommune 
i Vestland
• Anders Gåsemyr
•  Kvote:530 000 liter  

(160 000 liter eid)
•  Full framforing + 10 

ammekyr (Herford)
•  Areal: 500 dekar fulldyrket 

(150 dekar eid)
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Nærmeste forhandler på www.husdyrsystemer.no

Innovative løsninger for kalver

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

•	 Når	hengslet	halvtak	lukkes	ned	
gir	det	en	trekkfri	og	lun	opp
holdsplass	for	kalvene.

•	 Optimal	løsning	fra	dag	1	til	3.	
	måned.

•	 Fokus	på	hygiene,	helse	og	
	redusert	arbeid.

•	 Individuelle	binger	og	grupper	i	
et	system

CalfOTel Hybrid.

Melkefôring av kalv

CalfOTel X5 med luftegård. CalfOTel enkelthytte med luftegård.

Alma Pro

Bøtteholder for MS melketransport God på ujevnt underlag.

Urban Alma Pro 8”/12” terminal
• Nøyaktig fôring, enkel betjening
• Oversikt over alle kalver
• Rustfritt stål
• Fullautomatisk vask
Urban MS
• Melketransport bøttefôring
• 4 størrelser 100/150/200/250 ltr.
• Fingerbetjent drift frem/bak
• Melkemengde med et tastetrykk
• Også med fast arm
• MS for pasturisering 150-200-250 l.

Melketank
100-200-300 ltr.
Stabil kjøling.

Punkteringsfrie hjulPunkteringsfrie hjul

Kontakt oss for en prat om kalveoppdrett

Nyhet
Nyhet
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REPORTASJE

Jordvegen består av 150 dekar på 
gården. Noe av jorda ligger 2 mil 
vekk, og halvparten av jorda (250 
dekar) ligger 7 km unna. Utfor-
dringen er knyttet til at det er bratt 
og med ulike solforhold. Jorda er 
uensartet med myr, sand, morene, 
rasmasse og leire. Det å kjenne 
jorda og potensialet er  krevende.
- Jeg tar gjerne i bruk nye verktøy 
som gjør det enklere for meg å 
følge med på enkeltskifter, sier 
Anders.

For Anders vil det være god hjelp i 
å gå inn på kart for å se på 
varme sum - hvordan de ulike 
 teigene nærmer seg slått. Når alt 
er så uensartet er støtteverktøy 
kjærkomment. Digitale verktøy for 
å evaluere fjoråret for å legge en 
plan for neste vil være til god 
hjelp.

Tatt grep på møkkjøring
Per i dag kan mesteparten kjøres 
ut med stripespreder. Vår og høst 
fraktes møkk til ulike møkklager 
ute på gårdene der leiejorda 
 ligger. Det meste fraktes med 
 lastebil. Det ble kjøpt utstyr for 
slangespredning i 2018, mens 
slanger, pumpe og fanespreder 
kom i 2001. Det gjør det mulig å 
kjøre ut gylle på 400 dekar med 
stripespreder, og resten med 
vogn, så utnyttelsen av husdyr-
gjødsla har fått et skikkelig løft. 
Det ble tatt nye jordprøver i 2021, 
og resultat var oppløftende. pH er 
jevnt over bra. Husdyrgjødsel og 

Opti NS brukes på arealene som 
får møkk, men 25-3-6 brukes på 
de arealene som ikke får møkk.

Ei produktiv eng i flere 
engår
Når fôrdyrkinga er så krevende, så 
er ei produktiv eng nøkkelen til 
avling. Anders bruker Spire Vest-
land på arealer som planlegges 
med tre slåtter, mens Spire normal 
brukes på de andre arealene. 
Enga legges igjen i bygg til grønn-
fôr for å få litt mer avling i 

 gjenleggsåret. Isåing i enga er noe 
Andres tester ut for å få enga til 
yte utover i engårene.

Utsekta samdrift har hånd om 
høstelinje for rundballer, men leier 
inn raking. Små værvindu krever 
stor kapasitet. I godt vær klarer 
de 100 dekar per dag - det betyr 
at de trenger 4-5 dager på en 
slått. 

På en godværsdag er høstekapasiteten 100 dekar. Foto: Privat

Etter hver utsending av Buskap får vi noen blader i retur fordi det ikke er meldt fra om adresse-
endring eller adressen er  ufullstendig. Det er viktig at alle som har veiadresse (veinavn og num-
mer)  melder fra om dette, ellers kan bladet blir  returnert.

Medlemmer av Geno bør  legge inn  adresseendringer i  produsentregistret  https://www.prodreg.
no/, mens andre kan sende e-post til post@geno.no

HAR VI DEN  RIKTIGE ADRESSEN DIN?

herdeindustrier.no

Direktesåmaskin

En effektiv 
såmaskin til fornying 
av eksisterende graskulturer uten 
forutgående jordbearbeiding.

Leveres i bredder fra 1,5 til 3 meter.

Tommy Reime
Telefon: 51 79 19 00
E-post: tr@herdeindustrier.no

Din kontakt på gressutstyr:

En robust avlesservogn med god 
vektfordeling, tilpasset norske forhold. 
Et slitesterkt helårsredskap som varer 
år etter år.

Avlesservogn
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HELSE

KORT OM 

EDLE DRÅPER RETT I FLETTA

kalv!

Allerede etter 4 timer avtar kalvens IgG-opp-
taksevne. Om kua kalver om natta og råmelk 
først tildeles om morgenen, kan det være nok 
til å gå glipp av en fantastisk ku-arbeidstaker 
seinere. Gi  kalven så mye råmelk den vil ha 
umiddelbart, helst 4 liter, og minst 6 liter 
råmelk første levedøgn. 

Lite melkevolum gir høyere antistoffkonsentrasjon. Kjøttfe har derfor 
super råmelk, og kalven trenger ikke stort for å få nok. 
Antistoff overføres til juret fra 6 uker før kalving. Sintid som er lenger 
enn 42 dager, er derfor nødvendig.  
Lekker kua før kalving, erstattes ikke antistoffene. Du kan da melke før 
kalving for å ha brukbar råmelk å tilby kalven. 

Antistoffinnholdet i råmelka avtar raskt etter fødsel. Vær rask om du 
skal få skikkelig edle dråper!

Råmelka har dårligere kvalitet om vinteren og er dårligst hos andre-
laktasjonskyr.
Sørg for mineraltilskudd i sintida.

Anne Hege Hunskaar Tajet, Veterinær/kursansvarlig i Geno, anne.hege.hunskaar.tajet@geno.no

Frys ned et lager av god råmelk. Brukes 
innen 1 år.

Med råmelka serveres kalven startenergi og et immunforsvar som rekker til de 
første leveukene. Rett i fletta, faktisk! Antistoffene i råmelka, IgG, er av avgjørende 
betydning for at kalven skal holde seg frisk og bli en lønnsom og god produsent. 
Så nest etter en kongelig mottakelse, er første måltid helt avgjørende for resten 
av kalvens liv. 

Charolais-ku med kalv hos Styrmo/Bergsli i Svarstad. 

Marikken Røsholt i Styrvoll landbruksdrift viser fram 
frossen råmelk.
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Antistoffinnholdet i råmelk varierer fra 0-200 mg IgG/
ml. I gjennomsnitt inneholder råmelk fra NRF litt over 
40 mg IgG/ml. Dette er litt snaut. Sjekk alltid IgG-inn-
holdet med kolostrumeter eller refraktometer. Er inn-
holdet lavt, øk volumet eller bruk annen råmelk med 
god kvalitet, det vil si over 50 mg IgG/ml. Kalven må 
få i seg 150 – 200 gram IgG. Det er enkelt å sjekke 
om kalvene har fått nok antistoff ved å ta en blod-
prøve 24-48 timer etter fødsel. Over 10 mg IgG/ml 
blod gir tilstrekkelig godt immunforsvar. 

Dier ikke 
kalven selv 
eller tar 
flaske, bruk 
en god 
sonde.

Bruk kolostrumeteret eller refraktomter for å sjekke 
råmelkskvaliteten. 

Kalvesonde. 
Foto: Akselsens 
Agenturer AS. 

Se mer på www.krokkasser.no

Tørrgjødselvogn fra UNIA

UNIA Landbruksmaskiner

Krokkasser

Dumperhenger fra NC

Traktorkjerre

post@krokkasser.no +47 911 90 404

STORT LAGER
- RASK LEVERING
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Her kan du lese et utdrag fra årsberetning og regnskap for Geno i 
2021. Fullstendig versjon finner du på Genos hjemmeside (geno.no).

ÅRSBERETNING 
OG REGNSKAP 
2021 FOR GENO

ORGANISASJON

Hilsen fra Kristin Malonæs
2021 har vært et travelt år hvor 
det er lagt ned stor innsats i alle 
ledd for at vi skal klare å levere 
genetikk i verdensklasse til kunder 
både i Norge og ute i verden. Jeg 
er imponert over de ansatte og 
stolt av å være en del av Geno-
teamet. Til tross for koronasitua-

sjonen har vi vært heldige ved at 
få ansatte i Geno har blitt smittet, 
og de som har fått korona har 
klart seg greit igjennom sykdom-
men.  

Revidert strategi
I desember 2020 vedtok styret 
en revidert strategi for Geno. 

Strategihuset vårt har tre tyde-
lige pilarer; sterk verdikjede, inn-
ovasjonskraft som møter kunde-
behov og vinne krysningsbonden 
internasjonalt. Vi har jobbet 
 målrettet med tiltak som skal 
sikre at vi når målene om å opp-
rettholde en sterk konkurranse-
kraft i Norge og samtidig bygge 

Styret i Geno, f.v. Vegard Smenes, Oddvar Mikkelsen, Jon Helge Sandal , Anne Margrethe Solheim Stormo, Gunn Randi 
Finstad, Anne Guro Larsgard og Ole Magnar Undheim. Foto: Turi Nordengen
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en solid forretningsmodell for 
veksten globalt.  

Vi har i høst møtt fysisk alle de 
 tillitsvalgte i Geno i alle deler av 
landet og vi har også møtt mange 
av våre eiere i markedsukene som 
er gjennomført. Disse møteplas-
sene er viktige for oss. Vi kommer 
ut med informasjon om det arbei-
det vi gjør, og eierne får gitt inn-
spill til oss som er verdifulle i vårt 
videre utviklingsarbeid. 

Semintjenesten
En god semintjeneste er svært 
viktig for våre kunder. Våre semin-
teknikere gjør en fantastisk jobb 
365 dager i året for å sikre dette. I 
tillegg er veterinærene over hele 
landet en viktig del av semintje-
nesten, og vi er svært glade for at 
vi i 2021 ble enige med Den nor-
ske veterinærforening om en ny 
avtale. Dette bidrar både til å opp-
rettholde semintjenesten og vete-
rinærdekningen over hele landet. 
Sædruta har også gått knirkefritt 
gjennom hele 2021, takket være 
dyktige sjåfører og godt smittevern.  

Det er mange som står på liste for 
å bli egeninseminører, og det har 
vært krevende å gjennomføre kurs 
grunnet koronasituasjonen. Det er 
til tross for dette gjennomført 10 
inseminasjonskurs i 2021. Det er 
gjennom 2021 utviklet en digital 
Storfeskole. Dette er korte kurs 
som bonden kan ta når det passer 
best. Til å utvikle dette tilbudet 
har vi mottatt rundt 1 million kro-
ner i støtte.  

Produksjon 4.0
Produksjon 4.0 er arbeidsbeteg-
nelsen på vårt arbeid for å sikre 
en sterk og effektiv forsynings-
kjede. Vinteren 2021 gjennomførte 
vi en stor analysefase, hvor alle 
flaskehalser i produksjonen ble 
kartlagt. Dette dannet så grunn-
laget for en mulighetsstudie hvor 
flere alternativer for hvordan vi bør 
utvikle våre bygg og anlegg, for å 
møte fremtidens krav både til 
bærekraft og til lønnsomhet, ble 
tegnet ut. Vi utredet mulig inves-
teringsramme, og basert på 
denne er det arbeidet videre gjen-
nom høsten med konkretisering 

av løsninger som vil møte våre 
behov. Siste hånd på verket 
 legges i disse dager på endelige 
skisser til nye fjøs og produk-
sjonsfasiliteter på Store Ree. 

Vi forventer å kunne starte 
 bygging av nye fjøs i løpet av 2022 
slik at vi får enkeltbinger til oksene 
i 2023. Det vil bety mye for dyre-
velferden, i tillegg til lønnsomhet 
og kvalitet i sædproduksjonen. 

Styret besluttet sommeren 2021 
en investeringsramme for ny 
karantene på Øyer. Byggearbei-
dene startet senhøsten 2021, og 
når den står klar til våren, kan vi 
starte med fleksibel dyreflyt. Det 
vil bety mye for reduksjon i gene-
rasjonsintervallet på avlsdyra 
våre. Vi har gjennom 2021 
bemannet opp REDX-lab. slik at vi 
er klare til å starte tre skift fra 1. 
mars 2022. Det er stort behov for 
REDX i markedet. 

Fôreffektivitetsprosjektet
På forsknings- og utviklingssiden 
startet vi i 2021 opp Fôreffektivi-
tetsprosjektet med installasjon i 
de første besetningene, og åtte 
produsenter har foreløpig takket 
ja til å være med. Arbeidet med 
installasjon av utstyr og rekrutte-

Les fullstendig Årsberetning 
og  regnskap for Geno 2020  
på www.geno.no

NASJONALT MARKED: SALG OG 
SEMINTILSLUTNING I 2021
• 431 874 doser og av dette er 353 910 NRF 
• I Norge 42 322 doser med SpermVital-teknologi 
• Kjøttfesæd 43 821 doser
•  18 800 doser kjønnsseparert og herav 8 800 REDX™  

(kjønns separert NRF) 
• Semintilslutningen: 86,5 prosent 
• 184 Sensehub-anlegg (aktivitetsmålere)

RESULTAT DATTERSELSKAPER  
OG SELSKAP MED EIERANDEL
• Geno Global AS: årsoverskudd på kr 1,6 millioner 
• Cryogenetics: andel årsoverskudd før skatt kr 1,4 millioner
• SpermVital AS: årsunderskudd etter skatt på kr 1,6 millioner.

Administrerende direktør i Geno, 
Kristin Malonæs. Foto: Turi Nordengen
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ring av de siste besetningene vil 
fortsette inn i 2022. I Kli-
makua-prosjektet flyter data fra 
metanmålerne inn til oss, og rett 
over nyttår er vi klare til å publi-
sere de første sammenstilte 
 dataene. Begge disse prosjektene 
er svært viktige for våre kunder og 

fanger stor oppmerksomhet hos 
våre partnere. Vi er glade for at 
Tine SA er partner i Fôreffektivi-
tetsprosjektet, og at vi kan 
anvende disse dataene for å 
dokumentere klimaeffekt av norsk 
matproduksjon. 

Teknologi sentralt
Sentralt i mye av vårt utviklings-
arbeid står teknologi. Stor innsats 
er lagt ned for å levere på bedre 
løsninger både internt og eksternt 
mot kunder og partnere. På dun-
ken-prosjektet er fullført og levert i 
tråd med plan. En viktig milepæl 
for å gjøre kundens opplevelse 
med Geno bedre, og for å redu-
sere våre kostnader ved svinn. I 
2022 er digitalisering ett av topp 
tre prioriterte områder. For å 
 lykkes i dette arbeidet skal digitalt 
målbilde på plass, og flere ressur-
ser fra fagsiden skal engasjeres 
inn i arbeidet. 

Krevende år internasjonalt
Internasjonalt har det vært et kre-
vende år, da vi ikke har hatt til-
gjengelige REDX-produkter å 
selge. Ekstra gledelig er det derfor 
at salgsteamet i Geno Global har 
lagt ned en stor innsats i å sikre 
salg av konvensjonell sæd og 
Spermvital-sæd i markedet både i 
Europa og Kina. Vi har lagt til 
grunn en betydelig vekst i salget 
internasjonalt i 2022. For å lykkes 
med veksten både på kort og lang 
sikt, må vi allokere mer ressurser 
til dette arbeidet. 

ORGANISASJON

Oksefjøs på Store Ree. Foto: Jan Arve Kristiansen

Store Ree i Stange. Foto: Jan Arve Kristiansen

Styreleder i Geno, Vegard Smenes. 
Foto: Turi Nordengen
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AVLSARBEIDET

Nye eksteriørmodeller
I starten av november 2021 ble 
nye modeller for beregning av 
 avlsverdiene for eksteriøregen-
skapene tatt i bruk. De nye 
modellene utnytter fenotypedata 
fra 1-5 laktasjon, hvilket gjør at 
avlsverdiene trolig i større grad 
gjenspeiler hvordan eksteriøret 
utvikler seg over laktasjoner. 
Endringene økte sikkerheten på 
avlsverdiene, med mellom 7 og 39 
prosentpoeng (i gjennomsnitt 16 
prosentpoeng) og arvegradene 
økte i gjennomsnitt med 7 pro-
sentpoeng, med individuelle 
endringer varierende fra -3 til 17 
prosentpoeng for de ulike egen-
skapene.

Embryo
I 2021 ble det født 523 kalver etter 
embryoinnlegg. Det er kjøpt inn 20 
seminokseemner, og 16 embryokvi-
geemner født etter embryoinnlegg i 
2021. I 2021 har vi hatt tre NRF- 
eliteokser etter embryo. 

GS
Antall genotyper som var inkludert 
i avlsverdiberegningene i desember 
2021 var i underkant av 160 000. I 
løpet av 2021 kom resultater på 
omtrent 36 000 genotyper, hvor av 
24 500 av prøvene er produsen t-
initierte. Det er lagt en strategi 
hvor alle eliteokser skal helgen-
omsekvenseres for å lese av milli-
oner av SNPer og andre mutasjo-

ner. Informasjonen fra høyopp-
løselig SNP-chip og  helgenom - 
sekvensering blir brukt for å øke 
kvaliteten på geno typene som 
inngår i avlsverdi beregningene. 

Geno avlsplan 2021
Det har kun blitt gjort små juster-
inger i Geno avlsplan det siste 
året. Endringene har i hovedsak 
bestått i å inkludere ny informa-
sjon som har blitt tilgjengelig som 
beregning av indekser for fire nye 
eksteriøregenskaper, holdbarhet 
og kroppsstørrelse. Innavlsgrensa 
har blitt strammet gjennom å 
redusere grensa for slektskap 
mellom kvige/ku og okse fra 8 til 7 
prosent. 

Bærekraft
Geno har som mål å avle fram ei 
enda friskere, mer ressurseffektiv 
og klimavennlig ku. Det er derfor 
viktig å benytte tilgjengelig tekno-
logi, ny kompetanse og kreativitet 
for å utvikle dette arbeidet ytter-
ligere. 

Før en kan vurdere om en ny 
egenskap som metanutslipp kan 
inkluderes i avlsarbeidet må vi ha 
kunnskap om hvor arvelig egen-
skapen er og om den har gene-
tiske sammenhenger til andre 
 viktige egenskaper. Vi trenger 
 derfor målinger av metanutslipp 
for individuelle NRF-kyr under 
norske driftsforhold. Det er nå 

installert måleutstyr for metan 
(GreenFeed) i 15 norske besetnin-
ger, hvor daglige metanmålinger 
for den enkelte ku blir samla inn 
sammen med data fra mjølke-
roboten. 

Melkemodeller
De statistiske modellene i avls-
verdiberegningen for melkeavdrått 
har blitt oppgradert. Nå korrigeres 
det bedre for melkesystemet som 
kua har stått i, og for krysnings-
frodighet.  I tillegg utvides maksi-
malt antall laktasjoner som tas 
med per ku fra tre til fem. 
Endringene innføres fra midten av 
mars 2022 og vil gi enda sikrere 
indekser.

Konv SpermVitalREDX

61 %

30 %

9 %

Tabell 1. Produksjonsvolum i 2021 sammenlignet 
med 2020

2021 2020

Konvensjonelle doser 837 370 902 024

SpermVital doser 115 676 133 380

REDX-doser 79 066 102 457

Frysbare embryo 1 761 1 470

Tabell 2. Innavl. Utvikling 2017-2021

2017  2018  2019  2020  2021 

Innavlsøkning/år  0,04 %  0,04 %  0,04 %  0,04 %  0,04 % 

Innavlsøkning/generasjon  0,21 %  0,21 %  0,20 %  0,20 %  0,20 

Effektiv populasjonsstørrelse (Ne)  239  242  246  250  253 

Figur. Salg pr. produkt i 2021
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ORGANISASJON

Les fullstendig Årsberetning 
og  regnskap for Geno 2020  
på www.geno.no

RESULTATREGNSKAP 2020
(alle tall i tusen kroner)
Morselskap/konsern Geno SA

Morselskap Konsern

2021 2020 2021 2020

Driftsinntekter og driftskostnader

 147 083  146 468 Salgsinntekt  185 155  189 009 

 26 166  19 342 Salg til datterselskap  -    -   

 178 406  180 446 Semin  178 406  180 446 

 43 408  78 316 Annen driftsinntekt  49 664  84 795 

 395 062  424 571 Sum driftsinntekter  413 225  454 249 

 52 382  41 638 Varekostnad  53 106  44 142 

 81 074  70 236 Lønnskostnad  94 638  83 053 

 13 610  13 294 Avskr. av driftsmidler og imm. eiendeler  20 965  20 739 

 79 397  77 975 Annen driftskostnad  77 053  82 664 

 178 205  180 793 Semintjenesten  178 205  180 793 

 404 668  383 935 Sum driftskostnader  423 967  411 392 

 -9 606  40 636 Driftsresultat  -10 742  42 858 

Finansinntekter og finanskostnader

 -    -   Inntekt på investering i tilknyttet selskap  1 644  870 

 435  -   Gevinst ved salg av aksjer  435  -   

 357  365 Renteinntekt fra foretak i samme konsern  -    -   

 366  472 Annen renteinntekt  378  512 

 1 202  1 465 Annen finansinntekt  1 780  2 975 

 1 413  1 926 Annen rentekostnad  1 567  2 077 

 472  1 292 Annen finanskostnad  1 025  2 513 

 475  -916 Resultat av finansposter  1 644  -233 

 -9 131  39 720 Ordinært resultat før skattekostnad  -9 098  42 625 

 -    -   Skattekostnad på ordinært resultat  899  684 

 -9 131  39 720 Ordinært resultat  -9 998  41 941 

 -9 131  39 720 Årsresultat  -9 998  41 941 

 -    -   Minoritetens andel  -65  92 

 -9 131  39 720 Majoritetens andel  -9 933  41 850 

Overføringer

 -    39 720 Avsatt til annen egenkapital  -    41 850 

 9 131  -   Overført til udekket tap  9 933  -   

 -9 131  39 720 Sum disponert  -9 933  41 850 

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

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

Du finner mer informasjon og kontakt opplysninger 
her  go.alltech.com/sil-all

 

MINDRE TAP, MER GEVINST

SIL-ALL 4x4+

Det trygge 
valget innen 
ensilering
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Ingunn Schei
Spesialrådgjevar i Tine

ingunn.schei@tine.no

TIPS FRÅ PRODUSENTAR 
MED HØGAST FEITTPROSENT

FÔRING

I masteroppgåva til Målfrid Grø-
dem Njærheim med tema 
«Potensialet for å auke feitt-

prosenten i mjølka hjå NRF via 
fôringa» vart det sendt ut ei spør-
jeundersøking til produsentane 
med høgast feittprosent (25 pro-
sent høgaste) for å få nærare inn-
blikk i kva dei la vekt på i produk-
sjonen og korleis dei dreiv for å få 
høg feittprosent. I spørjeunder-
søkinga kunne produsentane 
legge til kommentarar i tillegg til 
dei spørsmåla dei skulle svare på. 
Både kraftfôret og grovfôr vart 
vektlagt, men det var heilt tydeleg 
at grovfôret og grovfôrproduksjo-
nen hadde stort fokus. Nedanfor 
er samla ei liste med tips produ-
sentane meiner er suksess-opp-
skrifta deira for høg feittprosent. 
Det var over 70 produsentar som 
la inn kommentarar og berre ein 
brøkdel er tatt med her. Veldig 
mykje gjekk på god grovfôrkvalitet 
og høgt fôropptak, og det er 
prøvd å ikkje gjenta for mykje.  
•  Rikelig med grovfôr av god 

 kvalitet og høgt fôropptak 
•  Best mulig grovfôr naturligvis! 

Tidlig høsta grovfôr, men været 
er viktigst

•  Aldri lite fôr på fôrbrettet
•  Tildeling av grovfôr ofte 

 (rapportert fra 6 til 12 gongar i 
døgnet) - høyt fôropptak

•  Struktur og fiber i fôret, viktig å 
finne kraftfor som passer 
 grovfôret 

•  Alltid tilgjengelig struktur i form 
av halm

•  Absolutt det viktigste er slåtte-
tidspunkt på grovfôret, slik at 

fôret er på det mest gunstige i 
forhold til næringsinnhold.

•  Nok fôr i dyra, bruker såkalla 
"appetittfôrvogn" og rundballe-
kuttar.

•  Lage en jevn grovfôrrasjon over tid. 
•  Best mulig fortørking før vi 

 presser graset. Tørrstoff over 30 
prosent, men noen er oppe i 
50-60 prosent 

•  Høyt sukkerinnhold i fôret
•  Slår i oppholdsvær og aldri 

 veldig tidlig på dagen, forsøker 
å slå ved skyting, men hvis vått 
vær blir det seinere 

•  Høsting i fint vær, med høgt 
sukkerinnhold i graset. Tidlig 
utviklingsstadium gir lågere 
 fettprosent (men mer mjølk)

•  Minst mulig kjøpt kraftfor, sørge 
for at grovfôret er godt og blir 
slått når det har mest energi i 
planta

•  Flere tildelinger av kraftfôr  
(4-6 gang pr. dag)

•  Ta fôrprøve og balansere  
rasjon etter det

•  Nok eteplasser  
•  Kraftfôrtype for høg feittprosent, 

og gjerne to kraftfôrslag 

•  Følger med på møkka i fjøset for 
å se at møkka er som den skal

•  Fôrer bygg to gang per dag 
etter melking. Rasjon etter 
ytelse 1 til 5 kg. Maks kraftfôr  
6 kg ved 40 kg dagsavdrått 

•  Prioriterer alltid kyra med tanke 
på tildeling av det beste fôret - 
god dyrehelse

•  Har for ca. 10-15 år siden avla 
på fett og proteininnhold

•  Nøye med ensilering og plast
•  Holdbare kyr og pusher ikke 

høy melkemengde (7 000-7 500 
kg i snitt). 

•  Minimere klimaavtrykket, mål 
om lav kraftfôrandel og høg 
norsk andel, pløyer ikke enga, 
men legger om ca. hvert 5 år

•  Bruker fôrblander og blander 
rundballene fra 1.,2. og 3.slått 
hver dag

•  Bruker kraftfôr med mye 
 vombestandig stivelse. Prøver 
meg nå med å bruke kraftfôr 
med mer lettløselig stivelse som 
en del av kraftforrasjonen på 
siste halvdel på laktasjonen (to 
kraftforslag og kraftforvogn som 
utdeler kraftfor 6 ganger i  døgnet)

•  Det viktigste er at vomma på 
kua fungerer godt. Gi litt høy 
ved siden av

•  Drift der dyrehaldet er tufta på 
omsorg for kvart individ sine 
behov og ikkje berre på  økonomi

Les meir om korleis 
fettprosenten kan 

aukast på side 114.
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Fôrhekk
Fôrhekk med fanggitter og tak.  
Kan leveres med to ekstra bunnrør (RA7020) 
som forsterkning

RA0952 – 2X2 m / 12 pl  kr. 25 000,-
RA0962 – 2X3 m / 14 pl kr. 29 000,-
RA7020 kr.   1 000,- 

Forsterkerramme  
Forsterkerramme til ledegang

PA2900  
 
Kampanjepris kr. 1 500,- 

Kraftfôrstasjon inne
Kraftfôrstasjon for kalv til bruk inne,  
1,2 m / 190 liter

Kampanjepris kr. 3 500,-

Lely kraftfôrautomat 
Lely kraftfôrautomat kapasitet 40 kg

Kampanjepris kr. 2 500,-

Portseksjon 
Portseksjon til bruk sammen med lettgrinder 
1,2 meter

PA2200  kr. 1 625,- 

Kraftfôrstasjon ute
Kraftfôrstasjon til kalv på beite med tak  
og innhegning

NO7000 – 2,2 m / 950 liter kr. 14 500,- 
NO8000 – 3,0 m / 1350 liter kr. 20 000,-

Lettgrinder
Lettgrinder h: 1,6 m

PA1800 – L / 1,8 m  kr. 1 450,-
PA2400 – L / 2,4 m  kr. 1 600,-
PA3000 – L / 3,0 m  kr. 1 800,-

Kampanjen gjelder så lenge lageret rekker. Alle priser er ekskl. mva. Varene må hentes  
på Fjøssystemer Øst (Fåvang). Hvis varer ønskes sendt, tilkommer frakt.

Bestilling til Anders Bergum: anders@fjossystemer.no

fjossystemer.no

Vårkampanje storfe
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Kvigekalv etter 12136 Hauen-PP koser seg  
i snøen hos Lars Skramstad i Løten.
Foto: Turi Nordengen
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FORSKJELLIG

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

Laurdag 19. februar var eit selskapslokale på Valderøya i 
Giske kommune like ved Ålesund pynta og klargjort for feiring 
av Årets Unge Bonde - Sofie Høybakk. Mjølkebonden i frå 
Vigra i Giske kommune er Møre og Romsdal sin første vinnar 
av den nasjonale kåringa, vart kåra som vinnar blandt fire fina-
listar på landbruksmessa Agroteknikk på Lillestrøm i novem-
ber 2021. 

Giske Bondelag stod som arrangør av ein fest for lokallags-
medlemmar, representantar frå lokale landbruksbedrifter og 
vener og familie av Årets Unge Bonde - der fleire lokale bedrif-
ter samt landbruksorganisasjonar har vore med på bidrags-
sida for å få til ei flott feiring av Sofie. 

Fleire tok ordet under festen og priste den unge vinnaren som 
har vore ei sterk stemme for det lokale landbruket i Giske og 
omegn. Ho er ei uredd og optimistisk dame som er både føre-
bilete og inspirator for andre og har på få år som eigar og dri-
var av eigen gard, vist gode evner som agronom og bedrifts-
leiar - så tittelen som Årets Unge Bonde er ein vel fortjent tittel. 

Feiring av Årets unge bonde
Kristine Blindheim, Giske Bondelag

Giske Bondelag inviterte til feiring av Årets unger bonde, Sofie 
Høybakk. Her med samboer Odd Eirik Øien.

Smått til nytte

LAVERE REKRUTTERINGSPROSENT SPARER KLIMAET
Hvis rekrutteringsprosent på fjøset kan reduseres fra 40 til 30 reduseres melkens klimaavtrykk med seks prosent. Det er 
Landbrugsavisen i Danmark som skriver at holdbare kyr ikke bare er bra for økonomi og dyrevelferd, men også for klima. 
Årsaken er at klimabelastningen fra kvigeoppdrettet kan fordeles på en høyere livstidsytelse. Hvis kvigene kalver ved 24 
måneder skal det 89 kviger til pr. 100 kyr hvis utrangeringsprosenten er 40 og en regner med at ikke alle kviger blir 
melkekyr. Hvis utrangerings prosenten senkes til 35 holder det med 75 kviger. En viktig forutsetning for klimagevinsten er 
selvsagt at kyrne har god fruktbarhet og at kyrne som blir eldre opprettholder god helse og produksjon.

landbrugsavisen.no

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

Norges mest solgte kraftfôr 
til høgtytende mjølkekyr
Formel Premium er skreddersydd 
for å dekke energi- og proteinbehovet 
i topplaktasjon samtidig som det 
opprettholder et godt vommiljø.

Disse egenskapene har gjort 
Formel Premium til førstevalget for 
besetninger med høgtytende mjølkekyr.

• Formel Premium kommer 
 i tre varianter tilpasset ulikt 
 proteininnhold i grovfôret

•  Vombestandig stivelse 
 sikrer god helse og frukt-
 barhet selv ved store 
 kraftfôrrasjoner

     Visste du at:

Fyll 
mjølkekvota 

i 2022
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Nina Ranøien
Mjølkeprodusent

nina.ranoien@gmail.com

Tekst og foto

FORSKJELLIG

DAGBOK FRA VANGEN GÅRD

Ofte er det en kombinasjon 
av motivasjon og trøst i 
nye muligheter; brette 

opp ermene for å gjøre ting enda 
bedre, ta nye skritt, men også 
som en trøst fordi det er sjanse til 
å rette opp, og starte litt på nytt. 

Og så synker realiteten inn, det 
er jo fortsatt meg og vi som skal 
gjøre det, og det er store sjanser 
for at mye fortsetter i samme 
 tralten. Men likevel, egenmotiva-
sjon er viktig!

For oss er dette det 20. året som 
mjølkebønder! En milepæl, på 
godt og vondt. Jeg veksler 
 mellom den gode følelsen av å 
kjenne på erfaring, og den noe 
mer todelte følelsen av at tida går 
altfor fort … Men du verden så 
mye vi har gjort og lært disse 
årene. 

Altfor mye dyr
Vi er i siget her, med kyr og 
 kviger som kalver til stadighet. Et 
resultat av kvotekjøp og økt 
 forholdstall i korona-åra, er altfor 
mye dyr. Det er rimelig stimule-
rende å greie og produsere mer 
mjølk enn noen gang før, men – 
det har også en bakside. Jeg er 
jo sjølsagt glad for at det har gått 
fint med kalvingene og at de 
friske og fine. «For mange» små-
kalver, som vokser til og trenger 
enda mer plass og enda mer fôr, 
og bidrar til fulle møkklager, enda 
tidligere enn før. Vi har oss sjøl 
og takke, eller skal jeg si, meg 
sjøl? Siden jeg påberoper meg å 
være sjef … 

Mye vær i starten på året
Det har vært mye vær i starten av 
2022, sånn at det holder – og jeg 
har tru på en rolig fortsettelse av 
vinteren, og tidenes vår og som-
mer. Nå har vi så mye snø som 
det var i gamle dager, «rættle vin-
ter», som vi sier på trøndersk. 
Det er flott det, så skiføret er 

Sannelig er vi godt i gang med et nytt år, før vi vet ordet av, har det 
gått to måneder. Jeg liker tanken på, og følelsen av nye muligheter.

NYTT ÅR –  
NYE MULIGHETER

Pricilla fikk seg lue til jul! En har ikke større gleder enn en lager sjøl.
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sikra i lange tider. Får bare håpe 
det er borte før 17. mai. I denne 
bygda vet en aldri …

Det er mye spennende som skjer 
på gården, midt oppi det alvoret 
og tungsinnet som tidvis preger 
næringa. Eller, det er i hvert fall 
det inntrykket som kommer gjen-
nom ulike medier.

Solcellepaneler
Når det våres litt mer, skal vi 
montere solcellepanel på taket 
på en av driftsbygningene. Dette 
er et spennende prosjekt, som 
har aktualisert seg mer og mer i 
takt med økning i strømprisen. 
Bærekraft er viktig for oss, i dette 
tilfellet i form av en fornybar og 
utslippsfri energikilde. Vi som alle 
andre, må ta små og større kli-
magrep, om vi vil eller ei. Dette er 
ei investering som gir avkastning 
på lang sikt. Da er det et para-
doks at vi om dagen stiller oss 
spørsmål om utviklinga i landbru-
ket … Er det realistisk å se for 
seg at vi har samme produk-
sjonsomfang langt fram i tid? Vi 
stiller oss spørsmål om når dette 
prosjektet blir lønnsomt, om vi 
går ned i dyretall og produksjon, 
og dermed ser inntjening senere. 
Samtidig kan det å gå ned i pro-
duksjon være bærekraftig på 
andre måter. Større andel norsk 
for – dyrevelferd – bondevelferd – 
mindre transport – mindre møkk 
– færre dyr…. Og så kan det rett 
og slett hende mestringsfølelsen 
øker, nå føles det som vi er i 
etterkant litt for ofte, og ikke 
 rekker noen ting ….

Jeg må stoppe opp noen dager, 
for å kjenne etter hva det er jeg 
og vi driver med. Hva har vi brukt 
de siste 20 år til? Og hva har 
andre brukt dem til? Hva sitter vi 
igjen med? Hva har dette gått på 
bekostning av?

Rikdom? På hva? 
Mening og glede, kjærlighet til 
dyra, til naturen, til det å skape 
noe. I lag, for oss sjøl, for fami-
lien, for å videreføre drømmer. 
For Norge, for verden rundt oss. 
For kommende generasjoner, for 
egne barn og etterkommere, men 
også for andre. Det setter ting i 
perspektiv. 

For meg er det viktig hvordan vi 
fremstår som næring, for folk 
utenfor næringa. Og det er de 

fleste av oss. Dem som skal 
sørge for avsetning av produk-
tene våre, og ha tillit til vår 
 eksistens, vårt dyrehold og vår 
produksjon. 

Jeg elsker å jobbe med dyra, og 
få følge liv hele veien, få lov til å 
prege dem og ha deres tillit. Å 
spille på lag med og forvalte 
jorda/eiendommen. Det er rikdom 
for meg. Ekte rikdom, som var-
mer hjertet mitt og gjør meg stolt. 
Men det hender at jeg føler meg 

      Vi som alle andre, må ta små og 
større klimagrep,om vi vil eller ei

Vi fikk en bitte liten søtnos, nesten en måned før termin. Lille Mikro måtte få ekstra 
service. Det er mye jobb, men òg mye glede med sånne …
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FORSKJELLIG

litt dum. Dum og naiv, som har 
brukt mye av livet mitt for å pro-
dusere mat, for en slikk og ingen-
ting. Og vært villig til stadig å 
endre planer og mål, for å følge 
føringer og produksjonsmulig-
heter. Vi har sagt ja til å være 
med på karusellen, til å løpe 
 fortere og fortere. Uten at vi har 
mer igjen for det. Vi som mange 
andre har brukt det meste av res-
surser fra arbeid utenom, til å 
utvikle gården. Alltid med ei tru 
på at det blir bedre, om vi jobber 
litt mer, blir litt større. Noen gan-
ger er jeg redd denne tålmodig-
heta og utholdenheta ender i 
utmattelse.

Trenger noe som motiverer 
meg
Jeg trenger å ha noe som 
 motivere meg. Stort sett holder 
det med det daglige arbeidet, og 
sjå at dyra har det godt, at de 
leverer og svarer på innsatsen vi 
legger ned for dem. Andre 
 ganger er det motivasjon nok å 
kjenne på at dette er et familie- 
og livsprosjekt, som gir så mye. 
Men det hender jeg kjenner at 
det tapper meg for energi, og at 
jeg blir mismodig.

Da trenger jeg anna input og 
inspirasjon. Derfor kom tilbudet 

om å delta på Friskere kyr, i regi 
av Tine, til rett tid. Det er utrolig 
inspirerende å få oppfrisking og 
påfyll av gode innledere. Jeg 
hadde nesten glemt hvor inspire-
rende det er med påfyll av fag i et 
rom sammen med andre, ikke 
gjennom digitale flater. Og ikke 
minst i møte med kolleger, som 
også vil ha fokus på dyrehelse og 
forebygging. Jeg gleder meg til 
fortsettelsen! Det er mye læring i 
å ta en runde i fjøsa til hverandre, 
og få gode innspill og spørsmål, 
samtidig som en alltid kan hente 
tips om gode løsninger og måter 
å gjøre ting på. For min del er det 
litt av ei erkjennelse at jeg nok er 
den eldste bonden i gruppa vår… 
Velger å tenke at det er veldig 
positivt at det kommer unge, 
ivrige og dyktige bønder – med 
stor vilje til å lære og utvikle seg 
sjøl og drifta på eget bruk. Og de 
har massevis å lære meg, hver 
og en av dem i erfaringsgruppa 
jeg er med i.

Skjebnetid
Dagene blir merkbart lengre. Jeg 
synes det skjer like plutselig 
hvert år. Følelsen av sol og 
varme, og fugler som forsiktig 
prøver seg på litt kvitring, sånt 
gjør meg glad.

Vi skal nyte vinter og roligere 
dager (i hvert fall kvelder), og ser 
fram til vår – med vår tids mest 
spennende og krevende situasjon 
rundt jordbruksforhandlingene. Ei 
skjebnetid for jordbruket, det har 
vi hørt flere ganger. Nå er det vir-
kelig det. 

Å stå sammen og å virke 
sammen, har vært det viktigste 
våpenet for å lykkes i landbruket. 
Det er det også nå. Jeg har tro 
på at det lar seg gjøre å kombi-
nere opprørsstemning og fram-
tidstro. Med ønske om en flott 
vinter og mange gode dager i 
verdens viktigste, og kanskje 
mest undervurderte, jobb.

Snø, snø og atter snø. Men du verden, så vakkert det er!

Vi er veldig heldige som har ivrig ungdom som har skjønt 
poenget med å ha det rent og ordentlig, der det 
produseres mat.
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Vi har ensileringmiddel for  
alle forhold:
   GrasAAT® syre-produkter                          

   KOFASIL® salt-produkter                            

   KOFASIL® bakterie-produkter    

Bruk av GrasAAT® eller KOFASIL®  gir:
   God bevaring av energi- og protein-innholdet i graset

   God melkeytelse og tilvekst fra eget grovfôr

   Mindre risiko for varmgang, smørsyresporer og smaksfeil

GrasAAT & 

KOFASIL

www.addcon.com

Renovere gammelt løsdriftsfjøs?
KONTAKT OSS!

Lang erfaring  –  Solid utstyr
Vi forhandler også klauvbokser

Tlf.: 69 12 68 00
www.bbagro.no
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Vekstsesongen i Norge er kort. Vekststart og slutt er ved 4 grader og sjøl i de beste strøka er det flere måneder uten plantevekst.

2640 VINSTRA • Tlf: 61 29 24 60  

Dalbo jordbearbeiding- 
redskaper – velg kvalitet! 
Ta kontakt for info og pris!

E-post: post@frontraktorservice.no – www.frontraktorservice.noE-post: post@frontraktorservice.no – www.frontraktorservice.no

Importør:Importør:

Vi har bredt utvalg av 
landbruksredskap på lager 

WWW.INTER-TECH.NO   POST@INTER-TECH.NO  988 22 874

P116862 Buskap 3-22NY.indd   74P116862 Buskap 3-22NY.indd   74 15.03.2022   09:4315.03.2022   09:43



75BUSKAP 3-2022

Brukes det husdyrgjødsel på 
enga er effekten enda bedre, 
og bruker du planter med 

mest mulig røtter har du gjort mye 
bra. Så må du prøve å holde det der!

Moldinnhold
Moldinnhold opp mot 6 har stor 
agronomisk betydning på mineral-
jord (se ramme). Jorda vil da inne-
holde mer plantetilgjengelig vatn 

og bedrer potensialet for vanninfil-
trasjon. Mindre trekkraftbehov ved 
jordarbeiding er også et resultat. 
Samtidig er moldinnholdet et 
næringsreservoar. Det tar tid å 

KLIMA

Kari Bysveen
Rådgiver  
i NLR Innlandet
kari.bysveen@nlr.no

Tekst og foto

GROVFÔRDYRKERNE 
ER FLINKEST I KLASSA 
PÅ KARBON I JORD
Grovfôrdyrkere og husdyrprodusenter er ikke de som synder mest 
mot ønsket om karbonfangst i jord. Enkleste og billigste måten å øke 
moldinnholdet, og dermed karbonfangsten, i jorda er eng.

Vekstsesongen i Norge er kort. Vekststart og slutt er ved 4 grader og sjøl i de beste strøka er det flere måneder uten plantevekst.
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bygge opp molda, og det tar tid 
og bryte ned. Du må sjå på jord-
prøver over mange år for å sjå om 
du har en utvikling, 10 år er antak-
elig for lite.

Jordart
Du har den jorda du har. Det er 
stor forskjell på hvordan mold 
bygges og brytes ned i ulike jord-
arter. Leirpartikkelen er liten, og 
opprinnelse og oppbygning gir 
stor overflate og mange negativt 
ladede punkter, hvor plantenæring 
og organiske molekyl kan binde 
seg. Det organiske materialet 
bygges nærmest inn som en del 
av jordpartiklene. Sand og silt har 
anna opphavsmateriale som har 
større partikler, og i sum gir dette 
færre ladninger. De organiske 
 partiklene ligger innimellom jord-
partiklene, og er i større grad 
utsatt for nedbryting. Derfor er det 
svært vanskelig å øke moldinn-
holdet i sand- og siltjord. 

Myrjord har jo allerede mye mold, 
så her må man tenke enda mer på 
å redusere nedbrytinga enn å 
bygge. 

Plantevekst er viktigste 
bidrag
Vekstsesongen i Norge er kort. 
Sjøl i de beste strøka er det flere 
måneder uten plantevekst. Vekst-
start og slutt er ved 4 grader. Om 
det blir varmere er det ikke lys 
nok for vekst. Jo lenger nord du 
kommer blir vekstsesongen enda 
kortere, både med tanke på 
 temperatur og lys. 

Veksttida er stikkordet for hvor 
mye karbon plantene kan gi til 
bakken, og uten tvil er det enga 
mest effektiv. Enga starter veksten 
så raskt det blir over 4 grader, og 
vokser helt til kulda setter inn. 
Plantetall og rotmengde – både 
over og under bakken – er vesent-
lig større enn i en kornåker. Dess-
uten beskytter enga jorda gjen-
nom vinteren. En kornåker blir 
sådd etter litt opptørk om våren, 
men det tar enda noen uker før 
plantene er store og produktive. 

Mye rot
Plantearter med djupe røtter 
 holder mer karbon i bakken litt 
lengre, fordi røttene brytes ned 
saktere. Har du anledning til å 
bruke luserne er du heldig. Den 
tåler ikke så mange slåtter, og ved 
tre-slåttssystem går den nok ut 
etter 1–2 år, men da har du jo 
gjort de gode tiltaka de åra. Som 
kjent er luserna den planta som 
har størst evne til å vekse igjen-
nom pakka jord. Sikori er en anna 
art som kan være med i ei ung 
eng. Det er viktig at du ikke 
erstatter for mye av engfrøet med 
sikori, for når den går ut vil det bli 
åpne plasser. Bruk ca. 100 gram 
pr. dekar, og bland den i ei frø-
blanding med engrapp og kvit-
kløver som kryper over ledig 
plass. Strandsvingel sies å ha vel-
dig mye røtter, så den kan kanskje 
være verd et forsøk. Djupe røtter 
kan også bidra til at vatn infiltrere 
raskere ned i bakken. 

Fordeler og ulemper med 
kløver
Kløver i enga gjør at du kan 
 redusere på nitrogengjødsla uten 

JORDAS INNHOLD AV 
KARBON
Når vi snakker om jordas innhold av karbon, 
tenker vi normalt på det organiske materialet, 
som oftest kalt moldinnhold. Hvor mye karbon 
du greier å dra ned i bakken via plantenes 
fotosyntese, samt planterester og husdyrgjød-
sel, og hvor mye de greier å bevare der, har 
betydning for klima. Glødetap er enkleste 
metode å analysere det på, og på jordanaly-
sene dine blir glødetapet korrigert med en 
faktor etter leirinnholdet i jorda. Molda kan 
med flere og kompliserte analyser deles inn 
etter nedbrytbarhet, hvor det lett nedbrytbare 
inngår i resirkulering av næringsstoffer og er 
mat for planter og jordliv. En mikroskopisk 
andel blir til stabile humuspartikler, som er 
ulike langkjedede molekyler med ulike egen-
skaper og funksjoner. I denne artikkelen nøyer 
vi oss med å si at humuspartiklene har størst 
betydning for strukturen og vannhusholdningen. 

Sjøl et godt gjenlegg greier å skape fin gryn i øvre jordlag. 
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at avlinga går ned. Den er sma-
kelig og gir fôret mer mineraler, 
blant annet kalsium. Men akk o 
ve – aldri så bra at det ikke er 
vondt for noe. Siden kløveren 
brytes raskere ned enn grasar-
tene, vil det gi en del lettløselige 
nitrogen, som kan omdannes til 
lystgass under vårløsninga. I 
 forsøka har mengde kløver hatt 
betydning, men fjerning av 
 bladmassen – slik som låg stubb-
høgde kunne gjort –   har hatt 
liten betydning. Tapet økes med 
antall frysing og tining. 

Møkk er gull!
I de gamle forsøka på Ås var det 
bare i vekstskiftet med fire år 
eng, to år med korn og med bruk 
av husdyrgjødsel, at moldinn-
holdet økte. Ble det brukt bare 
mineralgjødsel i samme vekst-
skiftet, økte ikke moldinnholdet. 
Møkka i seg sjøl inneholder mye 
karbon. Jo tjukkere møkk, desto 
mer karbon. Noe lettomsettelig 
næring er det i husdyrgjødsla, 
men det meste blir mat til de 
mange tusen jordorganismene, 
som meitemark, spretthaler og en 
hærskare av bakterier. Møkk fra 
drøvtyggere inneholder fortsatt 
en del ufordøyde planterester. En 
nylig sammenstilling av en rekke 
forsøk med bruk av  husdyrmøkk, 
viser at husdyrmøkk er bra for 
jordlivet. Og som i alle andre 
levende organismer er hoved-
bestanddelen karbon! 

Jordpakking
Jordpakking har en indirekte 
effekt på jordas moldinnhold. 
 Rotvekst og plantevekst reduse-
res, og utnyttelsen av gjødsel 
reduseres. Dermed blir det 
 liggende igjen mye nitrogen-
gjødsel, som under fuktige og 
 kjølige forhold lett kan omdannes 
til lystgass. Det er ikke karbon i 
lystgass – men siden dette er en 

av verstingene innen klimagass-
ene, må det nevnes. Jordpakking 
reduserer infiltrasjonshastig-
heten, noe som også øker tap av 
nitrogen som lystgass.

Jordarbeiding
Jordarbeiding utsetter jorda for 
luft, og kan derfor føre til ned-
bryting av det organiske innholdet. 
Intensiteten på jordarbeidinga har 
betydning, samt temperaturen. 
Plogen blir ofte tatt fram som 
 verstingen, men et forsøk som har 
pågått i 34 år på Ås, hvor pløying 
er sammenligna med direktesåing 
i korn, samt vårharving, er det 
bare i de øvre 10 cm av jorda 
 moldinnholdet går ned med 
 plogen, mens i sjiktet 10–20 cm er 
det omtrent likt, og i sjiktet 20–30 
cm er moldinnholdet høgere der 
det er pløyd. Med såpass mye 
kjøring som det er i forbindelse 
med slåtten, er plogen et viktig 
redskap for å løse opp pakk-
skader i det øvre jordlaget.  Kjemisk 
brakking og kraftige harving gir 
neppe noe bedre resultat. Kraftige 

harver  bearbeider jorda mer 
 intensivt, og risikoen for såle er 
minst like stor. Kraftig jordarbeid-
ing krever uansett mye diesel.

De langvarige forsøkene viser 
imidlertid at høstpløyinga reduse-
rer aggregatstabiliteten. Aggre-
gatstabiliteten sier noe om jordas 
evne til å motstå ytre påvirkning, 
slik som slagregn. Aggregater er 
«gryn» som består av mange 
jordpartikler som holdes sammen 
av mikrober og etterlatenskaper 
av disse, roteksudater og så 
videre. Om du graver opp ei 
plante, vil du lett sjå disse aggre-
gatene rundt planterøttene. Er 
aggregatstabiliteten dårlig, vil 
aggregatene slås i stykker, og 
flyte utover. I løpet av en høst og 
vinter med regn og snø, vil disse 
flyte utover og føre til at mindre 
vatn infiltreres ned i bakken. Mer 
overflateavrenning betyr at både 
jord og næring renner vekk. Leir-
holdig jord danner sterkere 
aggregater enn silt og sand, så 
på lettere jordarter er det enda 

Systemforsøkene ved Apelsvoll viser at jord som har blitt høstpløyd (jorda til venstre) hvert år i 30 år har 
mindre mold, og har dårligere struktur enn jord som har eng i vekstskiftet (jorda til høgre på bildet). 
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viktigere å utsette jordarbeidinga 
til våren. 

Biokull
Med biokull snakker vi karbonlag-
ring! Det er bare det at biokull er 
urealistisk dyrt, og siden få lager 
det er det foreløpig forbundet 
med mye transport. En dæsj bio-
kull i møkkakjelleren kan redusere 
tap av ammoniakk. Forsøk har 
vist at litt biokull tilført, kan redu-
sere utslipp av lystgass fra bak-
ken, noe som ofte skjer i forbin-
delse med vårløsninga der det er 
mye let tilgjengelig nitrogen i 
 bakken. Noen forsøk har imidler-
tid vist at biokullet holder på nitro-
genet i gjødsla. Vi må ha litt mer 
forsøk i Norge før vi kan si noe 
sikkert om effekten av biokull. 

God agronomi som gjelder
Hvor mye karbon man kan sanke 
ned i løpet av et år, og hvor mye 
som blir der, varierer på hvor du 
bor, hvilken jordart du har og så 
videre. Som så mye anna har de 

gode agronomiske tiltaka betyd-
ning for hvor mye karbon du 
greier å samle og holde på. Gode 
agronomer tar de gode valga, og 

som oftest gir dette pluss i klima-
regnskapet. Men «til lags åt alle 
kan ingen gjera – det er no gamalt 
og vil so vera».

Fordi biokull er ganske så stabile strukturer, vil bruk av biokull holde mye karbon i 
bakken. Det er bare det at det er så dyrt.

Smått til nytte

SVENSKE KYR 
PASSERT  
11 000 KG
I gjennomsnitt var ytelsen 
for svenske kyr i 
kukontrollen på 11 009 kg 
EKM i siste kontrollår. Det 
var 56,9 prosent holsteinkyr 
og 32,9 prosent SRB-kyr og 
begge rasene fikk redusert 
kutallet med 2,5 prosent 
sammenlignet med året før. 
Jersey utgjør 0,9 prosent og 
krysningskyr 9,1 prosent av 
kyrne i den svenske 
kukontrollen.

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

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

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

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

 Plastplater til alle formål. PP og PE plast

-10%
PÅ HEL PALL

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

Plastplater

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

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

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

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

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

 Plastplater til alle formål. PP og PE plast

-10%
PÅ HEL PALL
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Tiroler Grauvieh – nok mjølk til kalven
• God tilvekst og lavt fôrforbruk
• Lett og nøysom ku, spesielt god i terreng og i økologisk drift
• Mjølker godt – noe som gir god tilvekst på kalven
• Oksekalvene tåler godt intensiv oppfôring uten å bli feite
• Meget god fruktbarhet – Svært gode bein og klauver
• Et mordyr med innslag av Tiroler Grauvieh vil være av de beste  

mordyrene i norsk kjøttfeproduksjon med tanke på moregenskaper  
og slakteklassifisering

• Gode slakteklasser og lite fettrekk gir god økonomi
• En allsidig rase – perfekt for Distrikts-Norge

Apollo:  
Er godt over snittet på fitness 
(long living, feritile, easy  
calving and udder health)  
Han er også meget god på  
tilvekst og slakteresultater.

Cernelo: 
Er en ungokse og hans mor har  
gitt hele fire andre avlsokser i  
Østerrike. Han er meget god  
på tilvekst og slakteresultater.

– nok mjølk til kalven ! Følg oss på Facebook og Instagram for oppdateringer
      Norsk Tiroler Grauvieh Forening,       norsktirolergrauvieh
post@tiroler.no  tiroler.tyr.no

I år har vi hele 7 nye seminokser. Se oksekatalogen på www.tyr.no for mer informasjon og presensasjon av de andre oksene.

 

Forventa levetid på 4 år (før 2,5 år) 

Ny LED-lysindikator varsler med blinking når  
et dyr bør sjekkes nærmere 

Blinkefunksjonen gjør det lett også for avløser 
og ansatte å se hvilke dyr som trenger tilsyn 

Varslet har to ulike blinkemodus, som kan  
stilles inn til å gjelde ulike grupper dyr, for 
eksempel kyr i brunst og kyr med helsealarm 

Funksjonen kan tilpasses til det tidspunktet  
du vanligvis er i fjøset, så slipper du unødig 
blinking og sparer batteri  
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I sporejakten samarbeider grov-
fôrrådgiver og maskinteknisk 
rådgiver med bonden, og gjen-

nomgår grovfôrproduksjonen fra  
A til Å, for å prøve å finne ut hvor 
sporene kommer inn i systemet. 
Klarer vi å finne årsaken til høyt 
sporeinnhold, har vi bedre forut-
setninger til å kunne foreslå tiltak 
som kan føre fram til et bedre 
resultat. Målet er at bonden til 
slutt skal kunne hente ut en 
 mjølkepris helt uten trekk på 
grunn av sporer.

Nytt rådgivingstilbud
Vi får stadig henvendelser fra for-
tvilte bønder som sliter med for 
høyt innhold av sporer i mjølka de 
produserer. Spesielt hvis det er 
første gang dette oppstår, kan det 
være veldig vanskelig å finne ut 
hva som har ført til at de har 
 kommet i dette uføret. Artikkel-
forfatterne har derfor snekret 
sammen et tilbud til medlemmene 
i NLR Vest, der vi følger en prose-
dyre og bruker en omfattende 
sjekkliste. På denne måten håper 
vi å kunne hjelpe bøndene og 

finne ut hvor sporene kommer fra, 
og ut ifra det foreslå tiltak som 
fører til at dette ikke gjentar seg.

Sporer – en hvileform
Sporer er en hvileform som 
enkelte bakterier kan gå over til 
når de føler seg truet på livet. Hvis 
forholdene igjen endrer seg, kan 
sporene gå tilbake til bakterie-
form. I forbindelse med sporer i 
mjølk er det de aerobe sporene 
Bacillus, som lever under forhold 
med tilgang til luft, og de ana-
erobe sporene klostridier/smør-
syresporer, som lever uten tilgang 
på luft, som er særlig uønskede.  
Bacillusene fordi de kan føre til at 
mjølka søtkoagulerer, det vil si blir 
tjukk uten at det lukter surt, og 
klostridiene, fordi de produserer 
gass som fører til at osten sprek-
ker og får mange uønskede hull. 
Da smaker den dårlig og blir 
 uegnet for salg.

Hvor de finnes
Både Bacillus- og klostridiesporer 
finnes i jord, skittent vann og 
 husdyrgjødsel. Problemer med 

bacillussporer er ofte knyttet til 
beiting og at de smitter over til 
mjølka fra et skittent jur. Klostridie-
sporene kommer hovedsakelig inn 
i den onde sirkelen med smittet 
surfôr. Det er de vi skal konsen-
trere oss om i resten av denne 
artikkelen.

Smørsyregjæring i fôret 
øker faren for (et tegn på) 
sporer 
NLR Vest tar årlig mange surfôr-
prøver. Hvis en ber om at prøven 
blir analysert for smørsyreinnhold, 
kan vi finne ut om det er smør-

Lise Austrheim
lise.austrheim@nlr.no

Grovfôrrådgiver
Gunstein Dyrdal

Rådgiver i maskinteknikk 
Begge i NLR Vest

SPOREJAKT

FÔR

Mange sliter med for høyt innhold av sporer i 
mjølka og etter at vi i NLR Vest fikk på plass 
maskinteknisk rådgiver, kan vi nå tilby et 
rådgivingsopplegg som vi har kalt NLR 
Sporejakt.

      finne ut hvor sporene kommer fra,
og ut ifra det foresla tiltak som
forer til at dette ikke gjentar seg
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syregjæring i fôret. Er det smør-
syregjæring, kan en gå ut ifra at 
fôret også inneholder smørsyre-
sporer. Innholdet av aske i prøven, 
sier noe om innholdet av jord. 
Høyt innhold av aske betyr sann-
synligvis høyt innhold av jord, 
som igjen betyr stor fare for smør-
syregjæring/sporer. For å få kon-
statert hvor stort problemet med 
sporer i fôret er, bør en rekvirere 
hygienisk analyse av fôret. Da får 
en eksakte tall på bordet. Er spo-

reinnholdet høyt, vet en tidlig at 
en har et problematisk fôr å rutte 
med. Hygienetekniker i Tine må 
da kontaktes, slik at en får hjelp til 
å sette i gang med spesielle ruti-
ner inne i fjøset i forbindelse med 
renhold og annet.  

Sjekke allerede fra våren av
Vårt tilbud til medlemmer som 
 sliter med sporer, er at vi kan 
være med ut allerede fra våren av, 
og sjekke at attleggene har jamn 

og fin overflate og at det ikke er 
 kjøreskader i enga. Vi sjekker 
også om husdyrgjødsla blir til-
strekkelig utblandet med vann, 
slik at den lett trenger ned i jorda 
og ikke blir hengende igjen på 
bladene. Stipespreiing, som er en 
metode for spreiing av husdyr-
gjødsel som veldig mange i vårt 
område benytter seg av, har 
mange positive effekter. Men hvis 
det er tørt etter utkjøring, og/eller 
gyllen er for tjukk, sklir den ikke 
utover slik at stripene går over i 
hverandre, men blir liggende igjen 
som pølser i enga. Da er det stor 
fare for at noe kan komme med 
inn i fôret under slått.

Rådgiver i maskinteknikk i NLR Vest, Gunstein Dyrdal, sjekker stubbehøyden. 
Foto: Øystein Tholo. 

Antall lag med plast på en rundball. 
Bonden hadde oppgitt 8 lag. Vi fant 
10 lag. Foto: Gunstein Dyrdal
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FÔR

Unngå innblanding av jord i 
slåtten
Vi tilbyr også at vi kan være med 
under slåtten og sjekke innstilling 
av slepesko på slåmaskin for å 
oppnå ønsket stubbehøyde, samt 
innstilling av høyde for både 
sprede- og samlerive. Det er viktig 
å hele tiden ha fokus på å unngå 
innblanding av jord, så sant det er 
mulig. I 2021 var det så tørt at 
mange så støvføyk når de jobbet 
under slåtten. Dette kan ha ført til 
at mange også i år sliter med 
 sporer. Vi så det samme etter den 
tørre sommeren i 2018.

Rett ensileringsmiddel og 
-dose
Når vi er ute på oppdrag som 
sporedetektiver kjører vi rundt 
med en mikrobølgeovn og tar 
 prøver for å måle tørrstoffinn-
holdet i graset ved slått/før rund-
balling/innkjøring. Det oppstår l et-
tere smørsyregjæring i et fôr med 
lavt tørrstoffinnhold, enn i et fôr 
med høyt. Ut ifra tørrstoffprosen-
ten kan vi vurdere om ensilerings-
middelet er rett og blir dosert i rett 
mengde. Vi sjekker også om 
 ensileringsmiddelet blir fordelt 
jevnt utover hele strengen. Hvis 

høstinga foregår med rundballe-
presse, kan vi tilby å veie noen 
baller for å sjekke om pressinga er 
tilstrekkelig hard. Andre ting vi kan 
undersøke, er om det blir brukt 
nok nett og mange nok lag plast.

Skal graset i plansilo er det viktig 
at det blir snittet tilstrekkelig, og 
at graset også her blir hardt 
 pakket og dekket med nok plast.

Forskjellige årsaker fra 
gard til gard
Vi har fulgt opp flere garder med 
sporejakt de siste par årene, og 
det vi har erfart er at det sann-
synligvis er helt forskjellige ting 
som er årsaken til høyt sporeinn-
hold fra gard til gard. På en gard 
observerte vi mange dotter av 
gras som lå igjen etter  første slått 
og som fikk husdyr gjødsel på seg 
og ble med inn i rundballene på 
andre slått. Her viste hygienisk 
analyse et mye høyere innhold av 
smørsyresporer i ballene fra 
andre slått i forhold til ballene fra 
første slått. Vi har også hatt 
 bønder som har brukt rett type 
ensileringsmiddel i forhold til tørr-
stoffprosent, men ikke klart å 
 f ordele midlet godt nok, og 
 dermed har deler av strengen 
passert uten å få middelet på 
seg. Utilstrekkelig pakking av 
både rundballer og plansilo har 
også vært en de tingene vi som 
spore detektiver har sett en tendens 
til, særlig med 2021-fôret som 
gjerne har en høyere tørrstoff-
prosent enn det vi er vant til.

Gylle i dott fra 1. slått, som kan bli med rundballene inn etter 2. slått.  
Foto: Gunstein Dyrdal

Tørrstoffmåling i felt med mikrobølgeovn. Foto: Gunstein Dyrdal

      viktig å hele tiden ha fokus på å 
unnga innblanding av jord
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416 14 530 - 476 77 793 - eggengps.no    

  Sporfølging - autostyring - redskapsstyring 

Sporfølgingspakker: 

Compass kr 19.900 kr 19.900 kr 19.900 + mva   InCommand 800G kr 29.900 kr 29.900 kr 29.900 + mva 

SteadySteer autostyring med rattmotor 
Svært presis, kjørehastigheter ned til 0,8 km/t (anbefalt min.) og lavere.Svært presis, kjørehastigheter ned til 0,8 km/t (anbefalt min.) og lavere.Svært presis, kjørehastigheter ned til 0,8 km/t (anbefalt min.) og lavere.   

Enkel å installere og flytte mellom traktorer. Enkel å installere og flytte mellom traktorer. Enkel å installere og flytte mellom traktorer.    

Krever InCommand skjerm.  Ta kontakt for pristilbud!Krever InCommand skjerm.  Ta kontakt for pristilbud!Krever InCommand skjerm.  Ta kontakt for pristilbud! 

TOPLAC® 
–TROLIG NORGES BESTE KRAFTFÔR

TopLac® - på topp i 20 år!

Da vi lanserte Fiskå TopLac for 20 år siden satte kraftfôret 
en helt ny standard til høytytende melkeku.  

Resepten inneholdt nye råvarer som ga en respons uten 
sidestykke i markedet. TopLac ble raskt favoritt i de nye 
robotfjøsene så vel som i stadig flere båsfjøs. Høyere 
grovfôropptak var - og er - en egenskap som alltid er 
interessant for våre kunder. 

Vi har videreutviklet fôret kontinuerlig siden, og i dag er 
TopLac vårt mestselgende kraftfôr til melkeku og geit. 
Stadig flere bønder lar seg imponere over effekten på 
melkeytelse, kjemisk innhold og vomhelse.  

Du får TopLac i fem varianter. Prøv du også!

BESTILL I DAG!
Du finner din lokale forhandler på www.fiska.no
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Solveig Goplen
Tekst og foto

Er det mulig å dekke store deler av underskuddet av storfekjøtt med 
å fôre NRF-oksene til høgere vekter?

POTENSIALET  
I NRF-OKSEN

REPORTASJE

Hos Jonas Ring på Kolbu 
leveres det mellom 150 til 
200 NRF-okser per år. Og 

storfekjøttprodusenten er godt 
fornøyd med hva rasen NRF 
presterer på slaktekroken. Som 
spesialisert storfekjøttprodusent 
må han kjøpe inn NRF-kalver når 
de er tilgjengelige. Gjennom året 
er det perioder med underskudd 

og perioder med overskudd av 
kalv. Utover våren nå er utbudet 
av kalv bra og kalvemottaket i det 
enkle bygget under låvebrua får 
bra tilsig av kalver. Av natur er 
Jonas opptatt av marginer og 
 tenker strategi, ressursutnyttelse 
og potensial i hvert enkelt individ 
som kommer til gården. Og 
oksene kan gjerne være opp mot 

halvåret. Men der går også 
omtrent grensa for Jonas vil få 
«satt bingene» på 18 okser så 
 tidlig som mulig.

Rutiner i mottaksfjøset
Når kalvene kommer følger Jonas 
opp med argusøyne. Spiser de 
som de skal, tygger de drøv, 
 hvordan er hårlaget? Konsekvent 

Flaterudhagen i Østre Toten kommune, Innlandet
• Jonas Ring
•  Bygningsmasse for framfôring av storfekjøtt: 

- Mottaksfjøs (90 m² under låvebrua) 
- Gammelt mjølkekufjøs ombygd i flere omganger med spaltebinger 
- Kaldfjøs med talle fra 2001 
- Oksefjøs fra 2014 for 170 okser

• Drifter 1 200 dekar til korn og gras
• Leverer 110 -120 000 kg storfekjøtt årlig, derav +/- 60 prosent NRF
• Innkjøp 500 000 kg kraftfôr
• Mål 1,4 kg levendevekt tilvekst/dag på NRF oksene

Flaterudhagen, her ble det slutt på mjølkeproduksjon i 1981. Jonas Ring tok over i 2007 og har vært heltidsbonde fra 2014 med framfôring av 
storfekjøtt og korn. I tillegg har Jonas en kar ansatt i deler av året.
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blir kalvene vaksinert to ganger 
med Bovipast RSP mot luftveisin-
feksjon. Det er en helt nødvendig 
strategi for å unngå tap av kalver i 
og med at kalvene kommer fra så 
mange ulike besetninger. Oppstal-
linga i mottaksfjøset er halmtalle 
med fôrbrett langs vegg. Kalvene 
tilbys fullfôrblandinga som inne-
holder 1. slått, 2. slått og kraftfôr. 
Kalvene responderer godt på fôringa.

Blanding av fôr fungerer godt
Fullfôrblandinga har ei enkel opp-
skrift. Det beregnes 4,5 kg kraftfôr 
per individ totalt i alle fjøsene 
sammen med 1. og 2. slått. Per 
dags dato er det Felleskjøpet som 
leverer kraftfôret, og besetningen 
følges tett opp. Kraftfôret som 
brukes er Formelblanding som er 
justert litt opp mot egne fôrprøver. 
Jonas er opptatt av å bruke ei 
kraftfôrblanding med stor andel 
norske råvarer. I tillegg ønsker han 
å bruke mest mulig grovfôr i 
 rasjonen, men selvfølgelig må til-
veksten være jevn og god. Jonas 
poengterer at det er drøvtygger 
og ikke gris han fôrer. Konsistens 
på møkka er avgjørende for fôrut-
nyttelse og ikke minst for å unngå 
møkkete okser. Han forteller at FK 
mener at møkka kunne vært litt 
lausere, men her er Jonas ikke 
enig. Han erkjenner likevel at han 
ikke tørr å slutte med levende 
gjær fra Alltech. 300 gram levende 
gjær i sammen med 1 400 kg 
kraftfôr og 6 bunter med grovfôr, 
er det mulig at det gjør en for-
skjell? Møkksiling for å fange opp 
fôringssignaler har vært gjennom-
ført med jevne mellomrom siden 
2016. Da var det Norgesfôr som 
leverte kraftfôret, og det var da 
Jonas ble kjent med metoden.

Ekstra vifter og god plass
I oksefjøset fra 2014 går oksene i 
grupper på 18. Arealet i bingene 
er på 60 kvadratmeter. God plass 

Jonas Ring deler sin erfaring med framfôring av NRF okser. Her ved utlastingsrampa som er utformet 
på en praktisk måte på samme nivå som fjøsgulvet, med grinder for å lukke etter at oksene er inne i 
utlastingsrampa. 
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REPORTASJE

er avgjørende for å unngå hale-
tråkk som ved siden av beinskader 
er det framfôringsenhetene kan-
skje frykter mest. De aller største 
oksene i bingene plukkslaktes slik 
at det på slutten av framfôrings-
tida er noen færre i gruppa og de 
resterende får enda bedre plass. 
Oksene går på spaltebinger med 
gummi. På ene siden av fôrbrettet 
er det gummi helt fram til fôrbrett, 
men på andre siden av fôrbrettet 
er det uten gummi fremst i bingen. 
Jonas framhever at fullfôrblanding 
er tilsatt nok vann slik at kraftfôr 
ikke kan sorteres ut. Det er viktig 
for fôropptak og ro og harmoni i 
bingene. Han husker tilbake til 
barndommen da oksene ble fôret 
to ganger per dag, fôrbrettet var 
tomt og kraftfôr ble gitt på kostet 
fôrbrett. Da var det bråk og uro i 
gruppene. Slik er det ikke i dag. 
Får «gutta» tilgang på topp fôr 
hele tiden gidder de knapt å reise 
seg når takbandet går. Ved siden 
av en optimalisert fôrrasjon så har 
Jonas satt inn ekstra vifter for å få 
sirkulasjon på lufta. Med så stor 
mengde med levendevekt på fjø-

set er det avgjørende at ventila-
sjonen fungerer. Etter ut  testing 
med røykmaskin ble sirkulasjons-
viftene satt inn. Det gjør en for-
skjell i bakkant av bingene der 
oksene fortrinnsvis ligger. Miljøet 
oppleves som friskt og en legger 
ikke merke til friskluftsøkende 
atferd. Dyra er tørre i pelsen.

Når har NRF oksen utnyttet 
potensialet sitt?
De siste 4 årene har Jonas levert 
okser som har hatt en gjennom-
snittsvekt på ca. 350 kg. Alder 
ved utslakting har vært fra 17,2 
måneder i 2018 til 18,6 måneder i 
2021. Fettgruppe fra 7,7 til 8 (8 er 
fettklasse 3). Beste klasse opp-
nådde oksene i 2021 med 6,3 (O+ 
er 6). Alder ved innkjøp ligger 
 mellom 4,7- 5,1 måneder.
– La oksene utnytte potensialet 
sitt. Det er min oppfordring til 
 kollegaer som fôrer fram okser på 

mjølkebruket. Selg unna over-
skuddskalvene og la de kalvene 
som fôres fram bli tyngre. Når 
NRF-oksen kan oppnå 350 kg på 
17 måneder uten å bli feit så er 
det en rase som gir mye kjøtt på 
relativt kort tid. Når markedet 
 skriker etter storfekjøtt er det 
 sløsing å slakte de under 300 kg, 
sier Jonas.

Grovfôrdyrking til 
oksefjøsene
Halvparten av arealet brukes til 
gras. Jonas syns det gir en god 
utnyttelse å bruke en stor del av 
husdyr gjødsla i korndyrkinga. 
Enga  ligger gjerne fire år og sås i 
 gjenlegg med korn. Jordvegen 
 ligger 350–450 meter over havet, 
og det brukes ei standard eng-
frøblanding. Enga høstes for-
trinnsvis to ganger, selv om Jonas 
har  testet ut tre slåtter på noe 
areal. Jonas har egen høstelinje 

Tabell 1. Resultat 2018 -2021 hos Jonas Ring på framfôring av NRF-okser

Antall slakt 
+ nødslakt

Vekt Klasse (snitt) Fettklasse (snitt) Slaktetilvekst fra  
kjøp til slakt (gram/dag)

Vekt ved 
innkjøp

2018 191+3 345 O+ (6,3) 3 (7,8) 696 167

2019 206+2 353 O+ (5,9) 3 (7,7) 720 164

2020 150+1 345 0+ (5,9) 3 (7,9) 682 157

2021 176+6 369 O+ (6,3) 3 (8,0) 680 158

Mottaksfjøset for kalv under låvebrua med rikelig med 
halm. Jonas vil gjerne at kalvene skal være i mottaksfjøset 
4–6 uker. Da er kalvene vaksinert 2 ganger.

Fullfôrblanderen forsyner alle fjøsene med fôr, målet er stort fôropptak uten 
mulighet for utsortering og perfekt møkk som gir god fôrutnyttelse.
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for rundballer bortsett fra at han 
leier inn slåing. 

Driftsledelse og strategi
For å utnytte mulighetene i storfe-
kjøttproduksjon kreves evaluering 
etter hver leveranse. Jonas er 
opptatt av gode systemer og 

arbeidsoppgaver til rett tid. Det er 
nødvendig å treffe prisløypa og 
sørge for så store puljer som 
mulig for å oppnå de beste pris-
ene. Det utgjør en stor forskjell. 
Jonas har nulltoleranse for trekk 
på grunn av møkkete dyr. Vas-
king/klipping utføres ved behov, 

men målet er absolutt å blande en 
fôrrasjon der møkka blir tørr nok. 
NRF-oksene har et hårlag som 
absolutt er til rasens fordel. Til 
sammenligning med kjøttfeokser i 
samme fjøs så er det en tydelig 
forskjell.

Tabell 2. Kjøttmarkedet 2019–2020.  
Kilde: Kjøttets tilstand

Antall ung okse Snittvekt (kg) Andel 
kjøttfe (%)

2019 146 922 309 31

2020 136 766 314 37,5

Nok fôr og plass til alle gir rolige dyr

Dyrevelferdstiltak: Ekstra sirkulerings - 
vifter langs hele fôrbrettet på begge 
sider gir god luftkvalitet og mindre 
møkk under buk og på lårGummibelagte spalter gir et skånsomt underlag for både bein og stor kroppsvekt.

Folie til plansilo av fornybart råstofffornybart råstoff
• 100% resirkulerbar • Mange miljøfordeler! 
• Produsert i Norge
• Finnes i størrelsene 4x25 m og 6x25 m

(	69 81 55 10

* ordre.tgf@bewitg.com

Kontakt våre forhandlere over hele Norge

®

Sort/hvite toppfilmer

Lengder fra 25-400 m

Formingsfilm/vakuumfilm

Sideveggsfolier

Polydress Silo Pro 

PLANSILO 
TILDEKKING
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Ola Stene
Fagleder storfe, 

Felleskjøpet  
Rogaland Agder
ola.stene@fkra.no

Tekst og foto

DYREVELFERD

KUSIGNALER

Hvis en studerer kyr på beite 
ser en naturlig eteatferd. 
Kyrne beiter i en halvsirkel 

i rundt seg og sorterer ut de mest 
næringsrike og smakelige vekst ene. 

Samme prinsippene gjelder 
inne
Inne i fjøset gjelder stort sett de 
samme prinsippene. Men utfor-
mingen av etefront og lengden på 
fôrbrettet varierer mye fra fjøs til 
fjøs. Bildet viser et fôrbrett som 
kan utbedres relativt enkelt. Den 
svarte kua står helt inntil nakke-
bommen, men har frambeina 20 
cm bak murkanten. Hvis nakke-
bommen flyttes 20 cm lenger fram 
kan kua gå fram til murkanten, og 
eteradiusen blir 20 cm større. 
Altså en betydelig større halvsirkel 
å ete på. Dette vil øke grovfôropp-
taket og sørge for en høgere 
ytelse på en lågere andel kraftfôr. I 
tillegg vil det føre til at mindre fôr 
blir dratt inn på gangarealet. Mur-
kanten på bildet er også overdi-
mensjonert, og unødvendig bred. 
Den hadde gjort samme nytten 
om den var 10 cm smalere, og 
kyrne ville fått lettere tilgang til 
mer grovfôr. 

Størrelse på eteplassen
Forskriften tillater tre dyr per 
 eteplass, men i praksis viser det 
seg at fôropptaket øker med 
 lengre fôrbrett, og opp til 75 cm 
eteplass per ku i besetningen. Det 
er viktig å tenke på ved bygging 

eller ombygging. Kortere eteplass 
vil gi nedsatt ytelse og lavere livs-
tidsproduksjon per ku. Det vil 
også gi dårligere fruktbarhet. 
Optimal  eteplass vil i mange til-
feller gi økte bygningskostnader, 
men dette må vurderes opp mot 
produksjonsgevinsten og dyre-
helsen. Konsekvensen av å ikke 
ha optimal eteplass er at en må 
være ekstra nøye med grovfôr-
kvaliteten. Tidlig slått og god 
 gjæringskvalitet vil gi kortere 
 etetid per ku. Kutta fôr og fullfôr 
vil også redusere etetiden. Det vil 
også være enda viktigere å skyve 

inntil fôret flere ganger om dagen 
hvis en har begrenset eteplass. 

Høgere livstidsproduksjon i 
fjøs med god eteplass
God plass ved fôrbrettet vil først 
og fremst gi bedre forhold for 
lågtrangerte kyr og kyr med 
 dårlige bein og klauver. Og dette 
er først og fremst årsaken til at en 
ser høgere livstidsproduksjon i 
fjøs med god eteplass. Ta en tur 
med meterstokken i eget fjøs. 
Hvor stor eteplass har kyrne dine, 
50-, 60- eller 70 cm? Kan du gjøre 
forbedringer for å øke fôropptaket?

GOD ETEPLASS ØKER 
FÔROPPTAKET
Kyrne eter i en halvsirkel rundt seg, og fôropptaket øker hvis 
 eteplassen blir større. 

Hvis nakkebommen flyttes 20 cm lenger fram kan den svarte kua gå fram til 
murkanten, og eteradiusen blir 20 cm større.
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Brødrene Østbye AS produserer skreddersydde  
plansiloer etter kundens ønsker og mål. 

Ta kontakt for mer info.  
www.ostbye.no 

Telefon: 62 43 44 45
E-post: post@ostbye.no
www.ostbye.no
Industrigata 4, ElverumPlansilo levert Våler i Solør

Vi tilbyr et bredt  
utvalg av  
gjødselutstyr

E-post: post@frontraktorservice.no – www.frontraktorservice.noE-post: post@frontraktorservice.no – www.frontraktorservice.no

Importør:Importør:

2640 VINSTRA • Tlf: 61 29 24 60  

Ta kontakt for info  
og pris!
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Lars Erik Ruud
Førsteamanuensis 

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

Lønnsomheten i å mekanisere er stadig oppe til diskusjoner rundt i 
de tusen fjøs, og svarene på hva som er «riktig» mekanisering er 
kanskje minst like mange. Noe av årsakene til at en kan få så ulike 
svar, ligger gjerne i ulike forutsetninger i regnestykkene.

MEKANISERINGS-
ØKONOMI

ØKONOMI

Det ligger gjerne svært ulike 
motivasjoner bak et meka-
niseringsvalg. For noen er 

kapasitet avgjørende, mens, det 
for andre ofte er prisen eller lønn-
somheten i investeringen som 
avgjør. Et tredje argument som 
ofte dras fram, er ønsket om økt 
fleksibilitet. Undersøkelser viser 
også at robotbønder er mer for-
nøyd med for eksempel sin mulig-
het for å delta i ulike fritidssysler 
osv sammenliknet med bønder 
som mjølker i mjølkestall. 

Tveegget sverd
Dette med fleksibilitet er imidlertid 
et tveegget sverd. Fleksibiliteten 
koster ofte en god del mer, for 
eksempel i tilfellet mjølkerobot. En 
oppnår også fleksibilitet, men sjel-
den vesentlige innsparinger i sam-
let arbeidstid. Det er også funnet 
at bønder med tradisjonelle mjøl-
kestaller opplever større økono-
misk frihet og forutsigbarhet. 
Mange oppnår en økt fleksibilitet i 

hverdagen, men kan fort miste fri-
heten i et større perspektiv. Kan-
skje en må si opp frihelger med 
avløseren – og kanskje også 
jobbe mer utenom gården for å få 
råd til den økte fleksibiliteten? 
Mange ganger fremstår det også 
som om en sammenlikner «total 
frihet» med det å være helt opp-
bundet hjemme, men også fjøs 
med mjølkerobot eller lignende 
automatisering, krever en form for 
tilstedeværelse. Alternativet, som 
ofte er en mjølkestall, er heller 
ikke totalt blottet for frihet og flek-
sibilitet.

Produksjonen skal bære 
kostnadene
Et annet forhold som er svært 
sentralt når en skal sammenlikne 
lønnsomheten i ulike investerin-
ger, er størrelsen på produksjonen 
som skal bære kostnadene. For-
skjellige investeringer kan se gan-
ske ulike ut med tanke på produk-
sjonsomfanget. En maskin koster 

gjerne omtrent det samme – uav-
hengig av hvor stort produksjons-
volum som går gjennom maski-
nen. Mekaniseringskostnaden per 
produsert enhet, for eksempel kr 
per kg mjølk, blir imidlertid ganske 
forskjellig ved ulikt produksjons-
volum.

Kostnader nytt og brukt 
I regneeksemplet i tabellen sam-
menlignes kostnadene per kg 
mjølk for ny og bruk mjølkerobot, 
samt ny og brukt mjølkestall. 
Beregningene er foretatt ved hjelp 
av et regneark for mekaniserings-
økonomi utviklet sammen med 
Innovasjon Norge i Innlandet. Ny 
robot/mjølkestall avskrives over 
20 år, brukt utstyr på henholdsvis 
10 eller 15 år. Ny mjølkestall for 
100 000 liter kvote er satt til  
400 000 kr, og kostnaden er økt 
med 50 000 kr for hver kvoteøk-
ning i tabellen. Det er benyttet  
40 prosent av nypris for brukt 
mjølkestall. For mjølkestallene er 
det også lagt på kostnader for 
opptil 30 kvadratmeter større 
 bygningsmessig areal i forhold til 
mjølkerobot. Ny robot er satt til 
1,5 millioner kr, brukt robot til  
700 000 kr. For mjølkerobot 
benyttes 50 kWh strøm mer per 
tonn mjølk à 1,50 kr per kWh.

Tabell. Mekaniseringskostnad kr per kg mjølk ved ulike kvotestørrelser 
(liter). Mekaniseringskostnad på mer enn 1 kr per liter er markert med 
rødt i tabellen.

100 000 150 000 200 000 300 000 500 000

Ny robot 2,21 1,60 1,29 0,99 0,74

Brukt robot 1,95 1,42 1,16 0,90 0,69

Ny stall 0,90 0,78 0,74 0,63 0,52

Brukt stall 0,80 0,69 0,64 0,55 0,47
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Med maks 1 krone/kg mjølk 
i mekaniseringskostnad
Hvis en setter en kostnadsgrense 
for mekaniseringskostnad mjølk 
på maksimalt 1 kr per kg mjølk, 
ser en av regneeksemplet at ny 
mjølkerobot er for kostbar for 
besetninger med mindre enn om 
lag 300 000 literkvote. Brukt mjøl-
kerobot til en pris på ca. 700 000 
kr kan forsvares økonomisk ned 
mot et volum på om lag 250 000 
liter. Med samme lønnsom-
hetskrav kan ikke den brukte 
roboten koste mer enn 450 000 kr 
ved kvote på 200 000 liter, eller 
200 000 kr ved 150 000 liter 
kvote. For roboter til en pris lavere 
enn om lag 500 000 kr bør en 
imidlertid regne med både en 
høyere vedlikeholdskostnad og 
kortere levetid, noe det ikke er tatt 
høyde for i regnestykket. 

Ikke så store utslag med 
mjølkestall
For mjølkestallene er ikke forskjel-
lene like brutale. Dette skyldes 
både at kostnadene er lavere, og 
at en ved mindre kvote kan kom-
pensere med gradvis mindre og 
billigere mjølkestaller. Dette er et 
grep som dessverre ikke er mulig 
fullt ut med mjølkerobot. Det er 
ellers verdt å merke seg at det er 
en forskjell også mellom ny og 
brukt mjølkestall, men forskjellen 

mellom disse er langt mindre enn 
«spranget» opp til mjølkerobot. Ut 
fra tabellen kan en også regne 
seg fram til hvor mye den økte 
fleksibiliteten koster. Ved ei kvote 
på for eksempel 150 000 liter, er 
forskjellen i mekaniseringskostnad 
mjølk mellom ny robot og ny mjøl-
kestall 123 000 kr/år. Sammenlig-
net med brukt mjølkestall er det 
en forskjell på 136 000 kr. Diffe-
ransen mellom brukt mjølkstall og 

brukt mjølkerobot er 110 000 kr. 
Dette betyr at en må hente inn 
merinntekter på 110–140 000 kr 
for å forsvare den økte fleksibilite-
ten en mjølkerobot gir–hvert år. 
Dette er ikke uten videre lett å 
hente inn i produksjonen, gjen-
nom kvalitetstillegg eller på andre 
måter. Skal merkostnaden hentes 
inn med eksterne inntekter, for 
eksempel til 300 kr/time, må en 
altså jobbe 370–470 timer mer 

Mjølkerobot gir økt fleksibilitet, men kan også gi økt arbeidsbelastning for å tjene 
inn merkostnaden sammenlignet med mjølkestall. Foto: Rasmus Lang-Ree

      Mekanise-
ringskostnaden per 
produsert  enhet, 
for eksempel kr 
per kg mjølk, blir 
imidlertid ganske 
forskjellig ved  
ulikt produksjons-
volum.
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BYGG

utenom. Fordelt på et normalt 
arbeidsår utgjør dette en ekstra 
arbeidsbelastning på 1,5 til 2 
timer hver dag. 

Fleksibilitet koster
En får nok en noe økt fleksibilitet i 
hverdagen med automatisering, 
men en får også en økt arbeids-
belastning for å beholde den 
samme lønnsomheten som ved 
enklere mekanisering. Greier en å 
skaffe seg en økt inntekt på mer 
enn ca. 110–140 000 kr årlig med 
bakgrunn i systemets fleksibilitet, 
kan automatiseringen forsvares 
økonomisk. Hvis ikke, er det 

andre argumenter enn økonomi 
som må ligge til grunn for investe-
ringen. Hva som er riktig – og vik-
tig–må den enkelte sjøl finne ut av 
basert på egne forutsetninger.

Mekanisering i et senere trinn
Det er mulig å få noe ulike resulta-
ter med andre forutsetninger, men 
mønstrene vil likevel være tilsva-
rende. Når kostnader deles ned 
på kg produsert vare, får en ofte 
eksponentielle sammenhenger 
som gir en økende merkostnad 
for mindre volumer. Er det en 
 mindre produksjon det skal byg-
ges for, må en derfor sette tæring 

etter næring og finne enklere 
 løsninger slik at forholdet mellom 
kostnader og inntekter opprett-
holdes. En må rett og slett meka-
nisere enklere/billigere for å kunne 
hente ut de samme marginene når 
det produseres mindre volumer. 

For svært mange er det også en 
nyttig øvelse å legge opp til en 
utbygging delt opp i flere trinn 
hvor kanskje nettopp økt mekani-
seringsgrad er et trinn nummer to 
eller tre etter noe tid. Uavhengig 
av ønsket mekaniseringsnivå på 
den enkelte gården, er det svært 
viktig å ha en god langtidsplan for 
større investeringer i bunnen fra 
dag en. Med en god plan og god 
styring over tid, kan automatise-
ring også komme til anvendelse 
på gårder som egentlig ikke er 
store nok til å hente ut ulike stor-
driftsfordeler i første omgang.

      økt fleksibilitet i hverdagen med 
automatisering, men en får også en 
økt arbeidsbelastning for å beholde 
den samme lønnsomheten

ER HISTORISK ØYEBLIKK FOR GENO

Her tar nattskiftet over for kveldsskiftet på kjønnssepareringslaboratoriet på Store Ree for første gang. Geno startet med 
døgnkontinuerlig produksjon av RedX fra natt til 1.mars.

Joakim Olsen, Hud Mohamed Ali, Glenn Are Rosenlund, Caroline Zedell, Kjetil  Johnsen Hauge, Carmen Padurariu og Fred-
rik Munkelien var alle veldig fornøyd med å komme i gang. Dette har Geno snakket om lenge. – Nå kan vi doble produksjo-
nen og vi gleder vi oss til å komme i gang, sier Hud Mohamed Ali som er laboratorieingeniør og verneombud.
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Robust og solid konstruksjon 
Enkel betjening
God arbeidsstilling for klauvskjærer 
og skånsomt for dyrene og skånsomt for dyrene 

Godt klauvstell gir god dyrevelferd og god økonomi 
Ta kontakt med oss for priser og info !

KVK klauvbokser - kun det beste er godt nok !

- en del af GRANLY GRUPPEN

Markedsleder i Norge ! 

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

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

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

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

* Finnes i både småsekk og storsekk

Se
 e

tt
er

 To
ta

l-stempelet!
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REPORTASJE

Rasmus Lang-Ree
rlr@geno.no

Tekst og foto

Alt strøet i dette fjøset er separert fra gjødsla.  
Kortreist og i evig sirkulasjon.

Da Geir Egil Aanestad skulle 
bygge nytt fjøs på Varhaug 
i 2019 fulgte han mange av 

rådene fra VetVice i Nederland, 
selskapet som har utviklet ku -
signaler-konseptet. Geir Egil er 
opptatt av god dyrevelferd og la 
seg bevisst over minimums-
kravene til areal. Fjøset på 27 x 67 
meter (1 800 kvadratmeter og 
med 77 liggebåser inkludert sinku 
og velferdsavdeling) har naturlig 
ventilasjon med gardiner langs 
begge langveggene. Valg av fôr-
ingsrobot (Vector) var avgjørende 
for valget av Fjøssystemer som 

samarbeidspartner i fjøsprosjek-
tet. Geir Egil sto selv som bygg-
herre og hentet inn tilbud fra snekker, 
rørlegger, betongfirma og så videre. 

Lenge tenkt på green 
bedding
Ideen om å bruke separert hus-
dyrgjødsel som strø (green bed-
ding) fikk Geir Egil da han gikk på 
Vinterlandbruksskolen i 1990. Da 
var de på en studietur til Dan-
mark med besøk hos en bonde 
som snakket om at de så på 
muligheten for å separere hus-
dyrgjødselen og bruke den som 

liggeunderlag. Denne tanken ble 
liggende i bakhodet, og da han 
senere så at dette ble realisert 
både i Danmark, Nederland og 
flere andre land, ble han overbe-
vist om at dette var noe å satse 
på. Før endelig beslutning ble tatt 
sjekket han litt ekstra i Danmark 
og Nederland der de har litt 
 erfaring med fiberfraksjonen fra 
gjødsel som strø. På en tur til 
Danmark i forkant av fjøsbyggin-
gen ble også representanten fra 
Fjøssystemer overbevist om at 
dette var noe en kunne prøve. 
Geir Egil forteller at han var klar 

GREEN BEDDING
MØKKA BLIR  

TIL STRØ

Fjøset på 1 800 kvadratmeter «med alt» (Vector fôringsrobot, Lely melkerobot, gjødselseparator og strøvogn) kom på  
14 millioner, inklusive egeninnsats i 2019.
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over risikoen for å få problemer 
med klebsiellabakterien. Dette er 
en bakterie som finnes i miljøet 
og som trives godt i fuktige for-
hold med dårlig renhold. 
– Det handler mye om renhold og 
at strøet får anledning til å tørke 
raskt opp når en strør det i 
båsene. Det er viktig å strø ut i 
tynne lag. Da tørker det raskt 
både av god luftsirkulasjon og når 
en varm ku legger seg på det. For 
å sikre en rask opptørking er det 
viktig at en har får en tørrstoffpro-
sent helst opp mot 35 prosent ut 
av separatoren, forklare Geir Egil.

Erfaringen er nok at det fuktige 
jærklimaet byr på litt ekstra utfor-
dringer med green bedding.

Gikk trekvart år før 
problemene kom
Det var først trekvart år etter at fjøset 
ble tatt i bruk at mastittproblemene 
dukket opp. Da kom det alvorlige 
mastitter på seks kyr og på tre av 
dem bekreftet prøver at det var 
 klebsiella som var synderen. De tre 
andre hadde akkurat de samme 
symptomene. Fire av disse kyrne 
måtte avlives. To ble reddet, men 
begge ble avsint som følge av mas-

titten. Den tredje kastet kalven 14 
dager etter og ble utrangert, mens 
den fjerde kalvet etter et halvt år og 
melket da normalt på alle kjertler. 

Vaksinerer hver tredje 
måned
– Da mastittproblemene dukket opp 
undersøkte jeg flere mulig heter, for-
teller Geir Egil. – I Danmark er det en 
del som bruker desinfeksjonsmiddel 
på ligge underlaget, men jeg leste 
også en artikkel fra USA der de 
hadde utviklet en vaksine mot 
klebsiella- infeksjoner (Vaxxon SRP 
Klebsiella). Den var imidlertid ikke 

Ånestad Vestre i Hå kommune i Rogaland
• Geir Egil Aanestad og Anne-Berit Gomo Aanestad
• Judith Andrea (19) og Ingrid Emilie (17)
• Kvote på 404 389 liter i år
• Ca. 45 årskyr
•  Avdrått på ca. 9 000 kg EKM. Har en målsetting på ca. 10 000 kg EKM
•  Areal på 211 dekar dyrket og 21 dekar innmarksbeite for kviger og gjeldkyr. 
•  Melkekyrne beiter på det dyrka arealet. Kjøper noe fôr og avtale om litt eksternt spredeareal.
•  Fôrer opp de fleste oksene - slakter noen oksekalver som kvalitetskalv (110 – 150 kg)

Aktuell for green bedding – strø som er separert fra husdyrgjødsla
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godkjent i Europa, men dyrlegen 
fant en alternativ vaksine (Startvac) 
som vi nå bruker.

Etter grunnvaksinering med to 
vaksinedoser, gjentas vaksinerin-
gen hver tredje måned. Vaksine-
ringen startet 28/4 i fjor. Etter 
grunnvaksineringen har det vært 
to tilfeller av klebsiellamastitt på 
fjøset og ett tilfelle etter den tredje 
dosen. Alle disse ble friske og mel-
ket videre på alle eller tre spener. 

– Det er klart at mastittproblemene 
var en påkjenning med den ene 
syke kua etter den andre, innrøm-
mer Geir Egil. Det er veldig  slitsomt 

med syke dyr både rent arbeids-
messig og mentalt. Dessuten var 
det jo en stund usikkert hvordan jeg 
best skulle løse dette og om det var 
løsbart. Heldigvis så hadde jeg en 
god husdyrforsikring hos Gjensi-
dige og jeg er takknemlig for den 
erstatningen skaden utløste.
Nå har det ikke vært noen nye til-
feller av mastitt siden den siste i 
begynnelsen av oktober så det 
ser veldig lovende ut. 

Forhold ved dyret som gjør 
det utsatt
Geir Egil mener det har vært for-
hold ved alle kyrne som fikk 
 klebsiellamastitt som kan ha gjort 

de mer disponible for å bli smittet. 
Han nevner melkelekkasje som en 
faktor der bakteriene lettere vil 
komme til. Høy ytelse ved avsi-
ning, venting i robotkø (robotfeil 
eller lav rangering), dårlig jur som 
førte til ufullstendig melking (avvist 
av roboten etter påsettings forsøk), 
ett spenetråkk og ett spenesår 
etter avrevet vorte lister Geir Egil 
opp som faktorer som kan ha 
gjort disse kyrne mer disponible 
for infeksjon. Klebsiella er bakterie 
som alltid vil finnes i dette miljøet, 
og der kuas immunsystem er 
avgjørende for om det oppstår en 
infeksjon eller ikke. Bakterien 
 trives når det er fuktig og møkkete 

REPORTASJE

Denne vogna er Geir Egil Aanestad veldig godt fornøyd med. Den kommer fram 
over alt og han bruker ikke mange minuttene på å etterfylle i liggebåsene.

Gjødselseparatoren plassert inne i fjøset og med nedslipp 
til strøvogna rett under. Gjødsla suges opp direkte fra 
gjødselkanalene.

Den faste fraksjonen bør ha tørrstoffinnhold på 35 
prosent. Med naturlig ventilasjon tørker strøet videre etter 
spreing, men det går sakte når luftfuktigheten er høy.

Liggebåsene har en bakkant som er 20 cm høy og båsene etterfylles med strø 
daglig og pyntes morgen og kveld. Fiberstrøet er ikke klebrig og gir et mjuk og 
komfortabelt liggeunderlag, og kyrne holder seg veldig rene.

P116862 Buskap 3-22NY.indd   96P116862 Buskap 3-22NY.indd   96 15.03.2022   09:4315.03.2022   09:43



97BUSKAP 3-2022

forhold. Derfor bør den faste 
 fraksjonen etter separering ha en 
tørrstoffprosent opp mot 35, og 
som tabellen viser har strøet i 
perioder vært fuktigere.

Selv om vaksineringen koster  
25 000 kroner i året synes ikke 
Geir Egil det er avskrekkende.
– Vaksinen beskytter også mot 
kolimastitter og flere andre 
 mastittbakterier, og sparer vaksi-
neringen meg for en slik i året er 
kostnaden spart inn.

Med fanghekk går selve vaksine-
ringen raskt.

Suveren kukomfort
Bortsett fra mastittproblemene 
synes Geir Egil green bedding er 
helt suverent. Det er kjempegodt 
for kyrne, og han mener det kun 
er sand som kan gi samme kom-
fort for kyrne. Fordelen med 
 gjødselfiber er at en unngår ut -
fordringer som følger med sand, 
som slitasje på utstyr og at en er 
nødt til å ha tette gangarealer 
med gjødselskrape og system for 
bunnfelling av sanden før videre 
gjødselhåntering. For å få et rasjo-
nelt opplegg har Geir Egil montert 
separatoren inne i fjøset (se bilde). 

Gjødsel suges opp fra gjødsel-
kanalene og går gjennom en 
 snittemodul (kutter halm og silo-
rester) før separatoren som ei 
saftpresse skruer gjødsla mot en 
sil der væska presses ut. Den 
tørre fraksjonen slippes rett ned i 
ei vogn under, men den fuktige 
fraksjonen kan resirkuleres i 
kanalomrøringssystemet. Geir Egil 
kjører separatoren med tre 
 motorer og en  totaleffekt på 11 
kWh i 20 minutter to til tre ganger 
om dagen. Strøet spres med ei 
spesialvogn som han synes er 
både lettvint og effektiv. Med 
tanke på klebsiella er han nøye på 
å pynte i båsene morgen og kveld 
slik at de holder seg tørre og fri 
for møkk. 
- Jeg føler ikke at det er så mye 
arbeid med dette. Litt mer enn om 
jeg hadde hatt matter, men  mindre 
enn sand, sier Geir Egil.

Investeringen kom på en halv 
 million for separatoren og 200 000 
kroner for strøvogna.
– Tanken min er at dyra har det så 
godt at de vil betale for merprisen. 

Geir Egil har ikke klauvproblemer 
eller hasesår på kyrne, og hoved-
motivasjonen er å kunne ha kyrne 
lenger. Målet er fem til seks lakta-
sjoner før kyrne rangeres ut, og 
da vil han få med seg de laktasjo-
nene som gir mest melk. Og med 

god komfort i båsene får en økt 
liggetid og høyere melkeproduk-
sjon.

Planer om nye energikilder
Strømforbruket i fjøset ligger på  
6 000 kWh i måneden. Et planlagt 
solcelleanlegg skal kunne dekke 
24 prosent av dette på årsbasis, 
og med høyere dekning på som-
meren naturlig nok. I tillegg har 
Geir Egil lagt ned vannrør i 
gjødselkanal ene. Med tre sløyfer 
og tre varmepumper skal det 
kunne hentes ut en varmeeffekt 
på 27 kilowatt. Energien skal bru-
kes til opp varming av to hus pluss 
gi varmtvann til melkeroboten. 
Med planer om å restaurere gam-
lefjøset til ungdyrfjøs, oppussing 
av et bolighus og kalveavdeling 
under tak uttrekket på fjøset er det 
ingen fare for at Geir Egil skal få 
for lite å gjøre de nærmeste årene.

MASTITTVAKSINE
Vaksinen som blir brukt i besetningen til Geir Egil Aanestad (Startvac 
fra Hipra) er en mastittvaksine som skal gi beskyttelse mot koliforme 
bakterier, Staph. aureus og koagulase negative stafylokokker (KNS). 
Klebsiella som forårsaket mastitter i besetningen, er en koliform 
 bakterie. Startvac blir brukt som forebygging mot klebsiella-mastitter 
i flere land. Vaksineprodusenten opplyser at vaksinen er relativt 
 vanlig å bruke i fjøs med green bedding for å forebygge mastitter 
med E.coli og Klebsiella. De sier vaksinen ikke kan forhindre alle 
slike mastitter, men sørge for at de blir mindre alvorlige. 

Tabell. Gjødselanalyser. Eurofins. 
Tørrstoffinnholdet og næringsinnholdet i den våte 
fraksjonen øker noe for hver runde gjennom 
separatoren, og derfor viktig med analyse av 
gjødsla før en lager gjødselplan.

Tørr fraksjon Bløt fraksjon 
(kjørt flere 
ganger gjennom 
separator)

Tørrstoff 29,7 % 4,9 %

Total nitrogen 6,9 kg/tonn 3,6 kg/tonn

Ammonium – N 1,40 kg/tonn 1,55 kg/tonn

Fosfor (P) 1,8 kg/tonn 0,55 kg/tonn

Kalium (K) 3,8 kg/tonn 4,2 kg/tonn

pH 9,1

Geir Egil Aanestad prioriterer dyrevelferd 
og tror at kyrne får det så godt med 
green bedding at det vil lønnse seg.
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I eldre tider da fôr var et knapp-
hetsgode, forekom planteforgift-
ninger av storfe langt hyppigere 

enn i dag, og kunne i visse områder 
true storfebondens livsgrunnlag. I 
dagens husdyrhold har plantefor-
giftninger liten økonomisk betyd-

ning, men representerer fortsatt et 
alvorlig dyrevelferdsproblem. 

Klima kan gi gunstige 
forhold for giftplanter
Intensiv drift med kontrollert fôring 
og forbedret beiteskjøtsel er 
 faktorer som har bidratt til denne 
utviklingen. Imidlertid kan klimat-
iske forhold, som for eksempel en 
tørr og varm sommer, føre til at 
veksten av giftplanter oppnår en 
relativ dominans over foretrukne 
beiteplanter. Sommeren 2018 var 

spesielt varm og tørr, og det ble 
meldt om uvanlig mange plante-
forgiftninger. Hva forventede 
 klimaendringer vil kunne medføre 
av forbigående eller mer varige 
endringer i vår flora, vet vi ikke. 
Det er derfor viktig å opprettholde 
og videreutvikle kunnskapen om 
giftige planter og planteforgift-
ninger. I det følgende vil vi kort 
beskrive noen av de viktigste 
plantene som har forårsaket 
 forgiftning av storfe i de senere år.

HELSE

Kristian Ingebrigtsen
Professor emeritus

kristian.ingebrigtsen@
nmbu.no

Marit Jørgensen 
Bakke

Førsteamanuensis
marit.bakke@nmbu.no

Begge ved NMBU
Veterinærhøgskolen

Institutt for parakliniske 
fag

Faggruppe farmakologi

Tyrihjelm, rome, 
landøyda og barlind 
er stadig aktuelle 
giftplanter for storfe.

Rome (Narthecium ossifragum)
Rome kommer gjerne før annen vegetasjon om våren. Det er 
en 15-30 cm høy plante med smale, lange blad og stjerne-
formete, sitrongule blomster. Den vokser gjerne i tette kolonier 
i myrlendte områder. Romeforgiftning har lenge vært kjent som 
årsak til sjukdommen alveld hos lam. Planten inneholder gift-
stoffer som gir leverskade, noe som gjør at visse avfallsstoffer 
som normalt skilles ut med galle, hoper seg opp i blodet. 
Avfallsstoffene blir reaktive ved påvirkning av sollys og gir hud-
skader. Så langt om rome og småfe. 

150 av 250 dyr døde
I 1992 var forsommeren uvanlig tørr og varm på Vestlandet, 
og det ble meldt om flere tilfeller av nyresvikt hos storfe. Av 
de om lag 250 dyra som ble affisert, døde 150. Dyra viste 
symptomer på nyreskade: de var uttørrete og nedstemte, og 
de hadde dårlig appetitt, redusert vomaktivitet og blodig 
avføring. Etter grundige undersøkelser ble det klart at det 
dreide seg om en forgiftning og at årsaken var rome. Til tross 
for iherdige undersøkelser, har man ennå ikke klart å identifi-
sere det ansvarlige giftstoffet.

Rome-forgiftning hos storfe forekommer relativt sjelden, men 
noen år kan flere dyr rammes. I likhet med 1992 var også 
sommeren 2018 uvanlig varm, og på Sør-Vestlandet ble 
enkelte flokker forgiftet da de beitet på uttørrede myr- 
områder.

GIFTPLANTER SOM ER 
 AKTUELLE FOR STORFE

Rome i myrlendt område på Sørlandet. Foto: Åge Saaghus
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Landøyda (Senecio 
jacobea) 
Landøyda (S. jacobea) er en inn-
til 100 cm høy plante med fin-
nete blad og gule kurvblomster. 
Blomstringstiden er fra juli til 
november. Planten inneholder 
alkaloider som kan gi lever-
skade. Dyr på beite vil  vanligvis 
sky planten om andre vekster er 
tilgjengelig. Tørking og ensile-
ring gjør den imidlertid mer 
smakelig, men påvirker alkaloi-
dinnholdet lite. De aller fleste til-
fellene har artet seg som en kro-
nisk forgiftning i innefôringsperi-
oden, og akutte forgiftninger 
forekommer sjelden.  Forgiftede 
dyr blir utrivelige og viser symp-
tomer fra fordøyelseskanalen, 
som diare, magesmerter og for-
stoppelse. Ved alvorlig lever-
skade opptrer  gulsott, ødemer 
og sentral nervøse symptomer.  

Sjukdom etter lang tids 
innefôring
Landøydaforgiftning ble først 
beskrevet fra Utsira på 
1800- tallet som en «… farsott 
som slår seg på kreaturenes 
lever og krever en mængde offre 
…», og sjukdommen ble gitt 
navnet «sirasyke». Foruten på 
Utsira, var «sirasyken» en alvor-
lig hemsko for storfeholdet også 
i andre områder på Vestlandet. 
Det gikk flere ti-år før man fikk 
mistanke om at landøyda var 
årsaken. Det forhold at sjuk-
dommen utviklet seg etter lang 
tids innefôring med høy som 
inneholdt landøyda, gjorde det 
vanskelig å knytte sjukdommen 
til denne spesifikke planten. Og 
etter at man først fikk mistanke 
til landøyda, bød det på proble-
mer å verifisere årsakssammen-
hengen. Det ble gjennomført 
flere mislykkede fôringsforsøk 

fordi tilfellet ville at man gang på 
gang benyttet plantemateriale 
hvor alkaloidinnholdet var for 
lavt til å framkalle forgiftning. 
Som for alle giftige planter, 
 varierer også landøydas giftinn-
hold med voksestedets jord-
bunnskvalitet og klima, samt 
plantenes genetikk og 
utviklingsstadium.

Etter at det på 1930-tallet ende-
lig ble klarlagt at sjukdommen 
skyldtes forgiftning med land-
øyda, iverksatte man et om -

fattende opplysnings- og 
bekjempelsesarbeid. Disse til-
takene samt de endringene som 
fant sted innen husdyrholdet 
bidro til at forekomsten av land-
øyda-forgiftning ble sterkt redu-
sert på 1900-tallet. 

I løpet av de siste tiårene har 
landøyda spredd seg både øst- 
og nordover. Det har vært flere 
tilfeller av forgiftning, og på ny 
er det igangsatt tiltak for å 
bekjempe planten.

Frodig eksemplar av landøyda på Nøtterøy anno 2021. Foto: K. Ingebrigtsen
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Tyrihjelm (Aconitum 
lycoctonum ssp. 
septentrionale)
Tyrihjelm tilhører slekten Aconi-
tum i soleiefamilien, hvor en 
rekke arter inneholder alkaloider 
som påvirker overføring av 
 nerveimpulser, og kan ha 
 dramatiske effekter på nerve- 
og sirkulasjonssystemet. Aconi-
tum-forgiftning av både dyr og 
mennesker har vært kjent siden 
gammel tid. Prakthjelm eller 
Venusvogn (A. napellus) er den 
arten som er mest beryktet i så 
måte. Den tilhører ikke vår flora, 
men ble tidlig innført som pryd-
plante og kan finnes forvillet. 
Dens nære slektning tyrihjelm er 
derimot et vidt utbredt medlem i 
vår nasjonale flora. Begge disse 
artene, men hovedsakelig tyri-
hjelm, har forårsaket husdyr-
forgiftning i Norge.
 
Dramatisk forløp
Tyrihjelm er en inntil 200 cm 
høy, flerårig plante med mørke-
grønne bredflikete blader og 
blomstrer i juli-august. Blom-
stene sitter i en lang klase 
øverst på stilken og har en grå-
fiolett farge. Det øverste beger-
bladet likner en topplue eller 
høy hjelm. Dyrene rører i almin-
nelighet ikke planten, men i 
tørre somre når beitet er fattig 
på gode fôrvekster, kan de «… 
forgripe seg på giftplanter de 
vanligvis skyr …». Forgiftningen 
forløper ofte dramatisk. Den 

starter med kramper som går 
over i lammelser, og ender med 
død på grunn av sirkulasjonss-
vikt og oksygenmangel. I 2018 

da sommeren var lang og tørr 
med knapphet på gode beite-
vekster, ble det registrert flere 
dødelige forgiftninger av storfe. 

Skaffe seg oversikt over floraen 
Det er viktig at dyreeiere skaffer seg oversikt over floraen i utmarksbeiter og iverksetter tiltak for å unngå 
at dyra får i seg giftplanter. Eksempelvis kan områder med rome gjerdes inn. Når det gjelder landøyda, er 
det viktig ikke å få den i fôret, og i Agder forventes at en tiltaksplan for å bekjempe spredning av planten 
vil bidra til dette.

Tyrihjelm i utmarksbeite. Foto: Trygve Poppe

P116862 Buskap 3-22NY.indd   100P116862 Buskap 3-22NY.indd   100 15.03.2022   09:4315.03.2022   09:43



101BUSKAP 3-2022

Barlind (Taxus baccata)
Barlind er et langsomt voks-
ende, eviggrønt bartre med 
flate, myke og flerårige nåler. 
Hunnplanten får om høsten 
karakteristiske røde «bær». 
 Barlind vokser som busk eller 
tre i kyst- og dalstrøk nord til 
Møre og Romsdal. Foruten vilt-
voksende barlind, er flere hybri-
der og varieteter plantet i parker 
og private hager som hekk 
ettersom de tåler trimming godt. 

Barlinds giftighet har lenge vært 
kjent både i veterinær- og 
humanmedisinen. Treet inne-
holder alkaloider som påvirker 
ione-balansen i hjertemuskel-
celler og kan forårsake hjerte-
stans etter relativt små mengder 
plantemateriale. Oftest finnes 
forgiftede dyr døde. 

Risiko når det er lite normalt 
fôr
Barlind er eviggrønn, og felles 
for rapporterte forgiftninger av 
storfe på 2000-tallet er at for-
giftningen har skjedd senhøstes 
når det ikke er så mye grønt å 
finne. Gammel erfaring tilsier at 
det er først og fremst når det er 
knapt tilbud på normalt fôr, at 
dyra frivillig spiser barlind. En 
annen fellesnevner er at dyra 

hadde fått utilsiktet tilgang til 
plantet barlind eller barlind-av-
klipp. I ett av disse tilfellene ble 
hele ni kyr funnet døde på beite 
i desember etter å ha fått i seg 
barlind fra en hage i nærheten. 

Dyreeieren uttalte at han «… 
ikke visste at barlind var så farlig 
…», en påminnelse om at vi ikke 
må glemme den forebyggende 
effekten av kunnskapsspred-
ning.

Smått til nytte

ØKO-AREALET NED I NORGE
Statistikk fra Debio forteller at areal som er i karens eller godkjent økologisk utgjorde 4,59 prosent av 
landbruksarealet i Norge i 2021. Økoarealet var 420 169 dekar og dette var en nedgang på 0,1 prosent 
fra 2020 til 2021. I 2021 var det var i 7 613 økologiske melkekyr og 4 330 ammekyr. 

Debio

Velskjøttet barlindhekk hvor avklippet er fjernet. Foto: K. Ingebrigtsen
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En samlet storfenæring står bak et prosjekt som skal kartlegge 
omfanget av gener for dobbeltmuskulatur i norske storfebesetninger 
(disruptive gener). Bakgrunnen er en nullvisjon for de uønskede 
genvariantene. Nå er resultatene fra første prøvetakingsperiode klare.

DOBBELTMUSKULATUR- 
GENETIKK FUNNET I 48 
AV 395 SLAKT

KJØTT

Bakgrunnen for prosjektet er 
en økende interesse for å 
øke kjøttfylden og oppnå 

høy klassifisering av slakt gjennom 
å ta inn sæd av dyr som er bærere 
av genmutasjoner som kan gi dob-
beltmuskulatur. Begrepet dobbelt-
muskulatur assosieres ofte med 
den omdiskuterte kjøttferasen Bel-
gisk blå – en rase som preges av 
voldsom muskelvekst og dyrevel-
ferdsutfordringer. Dobbeltmuskula-
tur finnes imidlertid i flere andre 
raser og i mindre ekstreme varian-
ter enn hos Belgisk blå. De kan 
krysses inn i populasjonen, og det 
blir dermed vanskelig å oppdage 
for den som kjøper kalv.

Forutsetter renavl i andre land
Selv om det foreløpig ikke er 
registrert dyrevelferdsutfordringer 
i vesentlig grad i den norske stor-
fenæringen som følge av dobbelt-
muskulatur, forutsetter bruk av 
genetikken at det avles på disse 
egenskapene i andre land. Det 
forutsetter med andre ord en 
renavlet populasjon som vil ha 
dyrevelferdsutfordringer på grunn 
av muskelfylden.

Resultater fra første 
prøvetakingsperiode
I prosjektet ble det besluttet å 
teste slakt med k-faktor 50 eller 
høyere i prøvetakingsperioden i 

2021, uavhengig av rase, kategori, 
vekt og klasser. K-faktor er et for-
holdstall mellom vekt og lengde 
som inngår i klassifiseringsliknin-
gen for storfeslakt. Individer med 
k-faktor 50 eller høyere antas å 
være den gruppen der det er mest 
sannsynlig å finne disruptive gener.
Prosjektet mottok prøver fra totalt 
23 slakterier, og til sammen 395 
prøver fra dyr i besetninger i hele 
landet ble sendt til analyse. Av 
disse fikk 48 dyr påvist disruptive 
gener. Det utgjør 12 prosent av 
prøvematerialet. Fire ulike disrup-
tive genvarianter ble oppdaget:
•  C131Y er forbundet med rasen 

Piemontese. Det ble oppdaget i 

Målet med 
prosjektet som 

kartlegger 
omfanget av 

gener for 
dobbeltmusku-

latur i norske 
storfebesetnin-

ger er at 
slakteriene kan 

innføre en lik 
håndtering av 

slakt med 
uønsket 

genetikk fra 
2025. Foto: 

Animalia
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fire individer. Disse var simmen-
taler og krysninger, og hetero-
zygote for genvarianten. 

•  Q204X er forbundet med rasen 
Charolais, men kan også fore-
komme i Limousin. Det ble opp-
daget i 29 individer av rasene 
Aberdeen Angus, Limousin, 
Charolais og krysning. Kun hetero-
zygote individer ble oppdaget.

•  nt821 er forbundet med rasen 
Belgisk blå, men kan også fore-
komme i Charolais, Limousin og 
Blonde d’ Aquitaine. Denne muta-
sjonen ble oppdaget i ett individ 
av rasen Blonde d’ Aquitaine.

•  T3811>G3811 er et ukategori-
sert gen forbundet med rasen 
Blonde d’ Aquitaine. Det ble 
oppdaget i 14 individer. Disse 
var krysninger, Blonde d’ Aqui-
taine og Limousin. 5 individer 

var homozygote for denne gen-
varianten.

Større utvalg i neste periode
I neste prøveperiode vil den ene 
prosenten med høyest k-faktor av 
individer med rasekode krysning i 
kategori ungokse og morrase 
 Holstein, Jersey eller NRF inklu-
deres for å få et enda bedre bilde 
av utbredelsen av disruptive gener 
hos krysningsdyr. I tillegg fortset-
ter testingen av individer med 
k-faktor 50 eller høyere. Samlet 
betyr utvidelsen av testkriterier at 
ca. 800 individer vil testes i 2022.

Produsentene informeres
De aktuelle produsentene vil få til-
sendt et skriv med informasjon 
om at disruptive gener er funnet i 
deres besetninger. På denne 

måten vil de ha mulighet til å 
fjerne de uønskede genvariantene 
fra egen besetning i løpet av kart-
leggingen. Målet er at slakteriene 
kan innføre en lik håndtering av 
slakt med uønsket genetikk fra 
2025. Produsenter som ønsker å 
forberede seg på dette utover hva 
dette prosjektet bidrar med kan 
bestille testing av egen besetning 
gjennom Storfekjøttkontrollen.

DOBBELTMUSKULATUR- 
GENETIKK FUNNET I 48 
AV 395 SLAKT

FUNN AV DISRUPTIVE 
GENER I ULIKE RASER
Charolais (19 prosent av 199 dyr), Aberdeen 
Angus (13 prosent av 16 dyr), Blonde d’ 
Aquitaine (100 prosent av 7 dyr), Limousin (3 
prosent av 118 dyr), Simmentaler (10 prosent 
av 21 dyr), krysninger (11 prosent av 102 dyr).
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Siste episoder:

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

Episode 19 – Forberedelser til kalving

Episode 20 – Gjødsel og gjødsling

Episode 21 – Kvinnelige melkeprodusenterNy 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. Rasmus Lang 
Ree (redaktør Buskap) og Oda Christensen
(kommunikasjonssjef Geno) er programledere.

Ny episode første onsdag hver måned!

www.geno.no/genopodden
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I all produksjon og hold av hus-
dyr er det viktig at dyrene har et 
godt lynne. Både for at de skal 

være trygge for bonden å jobbe 
med, og for å sikre god dyrevel-
ferd. Lynne eller temperament er i 
stor grad en effekt av miljø (til-
venning og håndtering av men-
nesker, sosialisering med andre 
artsfrender), men er også til en 
viss grad arvelig. Til tross for at 
lynne er arvelig er det en vanske-
lig egenskap å inkludere i et 
avlsmål, blant annet fordi den er 
vanskelig å definere. For hva er 
egentlig et godt lynne? Og hvor-
dan skal lynne registreres? 

Hva er lynne?
I forskningen er lynne, eller 
 temperament, delt inn i flere 
 kategorier som beskrevet under. 

Temperament under håndtering: 
Temperament relatert til det å bli 
 flyttet på, plassert i fikseringsboks/
klauvskjærerboks, fiksert for insemi-
nering og så videre. Dyr som reage-
rer med sinne eller frykt kan skade 
både seg selv, røkteren og materiell. 
I tillegg er stress, frykt og aggresjon 
negativt for dyrevelferden. 

Morsinstinkt: Det er viktig med en 
mor som passer på kalven sin. En 
mor som viser aggressivitet mot 
kalv er uønsket, men for mye 
 morsinstinkt er heller ikke positivt. 
Kua må tillate og akseptere at 
røkteren håndterer kalven i for-
bindelse med veiing og merking, 
og ikke angripe verken røkter eller 
eventuelle tilfeldige turgåere på 

beite dersom dyrene går på 
utmark. Så her gjelder det å finne 
enbalansegangen mellom en mor 
som tar vare på kalven sin, men 
som aksepterer menneskelig inn-
blanding ved behov. 

Ressursbasert aggresjon: Aggre-
sjon mellom dyr i flokken, som 
oftest med bakgrunn i knapphet 

av ressurser som mat, vann og 
liggeplasser. 

Temperament under 
håndtering
Det er temperament under hånd-
tering det er forsket mest på, og 
flere ulike tester er benyttet for å 
måle dette på en mest mulig 
objektiv måte. Felles for disse 

LYNNE EN AVGJØRENDE FAKTOR
Lynne er arvelig, men en vanskelig egenskap å registrere og bruke i 
avlsarbeidet.

KJØTT

Plakat med Kuvettreglene kan bestilles fra Norges Bondelag og er gratis.
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 testene er at de måler hvordan 
dyret håndterer relativ nærkontakt 
med mennesker. Rolige dyr blir 
ansett til å ha et godt tempera-
ment, mens dyr som er raske til å 
vike vekk blir ansett til å ha et 
 dårlig temperament. Basert på 
resultater fra slike tester er det 
funnet en moderat til høy arvegrad, 
som betyr at det er mulig å avle 
seg fram til roligere og snillere dyr. 

Positiv sammenheng med 
produksjonsegenskaper
I tillegg til at rolige dyr er positivt 
for dyrevelferden og røkterens 
 sikkerhet, er det også funnet sam-
menhenger mellom temperament 
og produksjonsegenskaper. 
Forskning viser at aggressive og 
urolige dyr kan ha lavere vekt ved 
ulike aldre og lavere daglig tilvekst 
enn rolige dyr. Dette kan forklares 
med at dyret har en begrenset 
mengde energi å bruke, og når 
deler av denne energien brukes på 
å være redd, urolig eller aggressiv, 
så er det mindre energi tilgjengelig 
til å spise og vokse. Dette vil også 
si at seleksjon på tilvekst i seg selv 
vil gi litt roligere dyr, men siden den 
genetiske sammenhengen er lav vil 
avlsfremgangen på temperament 
være liten om man ikke også 
selekterer for temperament direkte. 

Subjektive registreringer
Selv om tester slik de gjøres i 
forskningen gir oss mye kunnskap 
og forståelse om lynne, hvor arve-
lig lynne er og hvilke sammen-
henger lynne har med andre 
egenskaper er de som regel for 
omfattende til å gjøres rutine-
messig i besetninger. Noen avls-
organisasjoner bruker egenregis-
trering av lynne, der bonden gir en 

score på hvert dyr i besetningen. 
Dette er ikke optimalt for å regne 
avlsverdier da registreringen er 
styrt av bondens subjektive 
mening av hva som er et godt 
lynne. Derfor er disse registrering-
ene sjelden inkludert i avlsmålet i 
disse populasjonene. 

Seleksjon ute i besetningene
Mangelfull registrering til tross, så 
er det allikevel mulig å bedre 
 lynnet i populasjonen ved at hver 
enkelt besetning slakter ut indi-
vider som er aggressive eller på 
annen måte er utrivelige å jobbe 
med. Ved at dyr med dårlig lynne 
ikke får bidra i avlsarbeidet vil 
gjennomsnittet i populasjonen på 
sikt bli bedre. Dyrene skal være 
trygge for bonden å jobbe rundt, 
samt at rolige dyr som er enkle å 
flytte på gjør stellet i fjøset raskere 
og enklere. 

Storfe på beite
Storfe går på beite, noen nært fjøs 
– andre i utmark eller andre om -
råder som også benyttes til tur og 
rekreasjon for mennesker. I slike 
områder skal dyra forholde seg til 
flere enn bare bonden. Dagens 
forbruker har liten erfaring med 
storfe og hvordan de kan opptre. 
Mange kan synes det er både 
skremmende og krevende å skulle 
passere en stor flokk med amme-
kyr og kalver. I utgangspunktet 
skal ikke bonden slippe dyr med 
avvikende atferd, eller truende 
oppførsel. Men selv den snilleste 

ku kan bli skremt eller føle seg 
truet, og da endre helt atferd. 
Ammekua vil passe på kalven sin, 
og alt den kan mene at truer  kalven 
vil den forsøke å jage vekk. Eller 
den kan se en bærplukker med 
bøtte og bli nysgjerrig fordi den 
forbinder bøtta med kraftfôret 
bonden har med da han kommer 
på tilsyn. 

Kuvettreglene
Tyr har gjennom flere år lagd 
 plakater og kjørt informasjonskam-
panjer for folk som oppholder seg i 
beiteområder. Blant annet har vi et 
svært godt samarbeid med Norsk 
Friluftsliv, og for ett par år siden ble 
også Geno, Norsk Bonde og Små-
brukarlag og  Norges Bondelag 
med slik at vi i fellesskap utarbei-
det Kuvett reglene. Dette er tips til 
hvordan oppføre seg i beiteom-
råder.  Plakatene er utarbeidet i 
vær bestandig materiale og kan 
 bestilles vederlagsfritt hos Norges 
Bondelag. Tyr har også lagd både 
filmer og podkast om problema-
tikken knyttet opp mot beitebruk 
og andre brukere av utmarka/ 
turområder – dette kan sees på 
www.tyr.no Når det nå nærmer seg 
ny beitesesong, håper vi både at 
dyra får gå i fred for alle farer – og 
at det ikke skal oppstå uønska 
situasjoner mellom storfe og 
 turgåere.

God beitesesong!

LYNNE EN AVGJØRENDE FAKTOR

      funnet sammenhenger mellom 
temperament og produksjons-
egenskaper

Deler av artikkelen har stått på trykk i Tyr 
Magasinet i 2019
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KJØTT

Etter to år med korona-
restriksjoner og digital 
okseauksjon ser vi endelig 

at vi kan av holde fysisk auksjon 
av fenotypetestaokser igjen. Tyr 
har 80 oksekalver av rasene 

Charolais, Aberdeen Angus, 
Hereford, Simmental og Limousin 
stående i fenotypetest på Staur 
gård i Stange. Testperioden varer 
i 147 dager fra 230 dagers alder. I 
denne perioden  gjøres det dag-
lige registreringer av individuelle 
fôropptak og vektregistreringer. 
Sammen med en utvidet kåring 
ved ett års alder gir dette grunn-
laget for utplukk av kommende 
seminokser. Ved endt test 
auksjon eres alle salgsgodkjente 
okser ut – og dette er en folke-
fest. Det er grilling, opplada 
 auksjonarius, samarbeidspart-
nere stiller med stands og det 
kommer folk fra hele landet. 
Mange av Tyrss 14 lokallag setter 
opp busser. I år kan vi igjen 
avholde auksjon og det skjer 
 lørdag 30.04.22 klokken 12.00 på 
Staur gård i Stange.

AUKSJON

Auksjonen på Staur er en folkefest. 
Foto: Guro Th. Alderslyst

Håkon Marius Kvæken er fast auksjonarius. Til høyre Kristian Heggelund,Fagansvarlig avl Tyr. 
Foto: Guro Th. Alderslyst
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Knut Helliesen:  Hele Norge,tlf.: 959 77 490
Kjetil Helland:  Øst-Norge, tlf.:  484 24 350
Hans Egil Forr:  Midt- og Nord-Norge, tlf.: 920 97 110
Johannes Ulsund: Midt- og Nord-Norge, tlf: 990 05 545
 Sør- og Vest-Norge, tlf.: 902 30 411

Spesialister innen grashøsting, 
fôring og gjødselhåndtering

Lavbygde bommer Lavbygde bommer 
med presis distribusjon i full breddemed presis distribusjon i full bredde

SlurryKat SlurryKat 
- Bygget på erfaring, solid og presist - Bygget på erfaring, solid og presist 

www.traktoroglandbruk.no | www.ntmaskin.no

McHaleMcHale
- Når totaløkonomi er viktig  - Når totaløkonomi er viktig  

Kun RogalandKun Rogaland

BvL V-MixBvL V-Mix
- Økt fôropptak og mindre fôrspill- Økt fôropptak og mindre fôrspill

Kemp Kemp 
- Den optimale - Den optimale 
fôrskyverenfôrskyveren

Højgaard Højgaard 
- Gjødselmiksere  - Gjødselmiksere  
og separatorer og separatorer 

Gjødselutstyr
ifra LJM
For mer informasjon kontakt:

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

IMPORTØR

SE VÅRE NYE  NETTSIDER WWW.FORSENTRALEN.NO

PROFESJONELLE BEITEPUSSERE 
OG KANTKLIPPERE

SPESIALIST I LANDSKAPSPLEIE!

Avrundet og praktisk design gir 
høy kapasitet og driftsikkerhet.

Patentert motstål samt spiralrotor 
som gir konstant oppkutting.

Markedets største sortiment av 
beitepussere & kantklippere.

REFERANSER OVER HELE LANDET

KAMPANJE
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Lars Erik Heggen
Spesialveterinær/
Prosjektleder for  

BRSV/BCoV- 
kontrollprogrammet

lars.heggen@animalia.no

I denne artikkelen er temaet velferdsindikatoren smittevern, både 
med hensyn på personell og dyr. Her skal det vurderes om det er 
funksjonell smittesluse for persontrafikk og hvorvidt det er tilfreds-
stillende smittevern ved inn- og utlasting av dyr.

DYREVELFERD

SMITTEVERN  
OG SMITTESLUSER

Indikatorene vurderes i fellesskap 
ved gjennomgang av  rutiner og 
smittesluser; om det er gode 

 løsninger og om de  fungerer i 
praksis. Det er også  viktig at det 
gjøres en vurdering om smitte-
slusene inneholder de viktigste 
elementene. Hvis en smittesluse 
ikke benyttes slik den er tiltenkt 
mister den sin verdi og funksjon.

Fører ikke til avvik 
foreløpig
Indikatoren skal kun scores med  
1 eller 2 i versjon 1 av dyrevel-
ferdsprogrammet (DVP) for storfe. 
Det betyr at mangler ikke fører til 
avvik foreløpig. På sikt vil dette 
endre seg da det er forskrifts-
festet å ha smittesluse og smitte-
vernplan. Vi vil understreke at 
smittevern er noe alle storfefjøs 
bør ha høyt på prioriteringslista da 
det er en forsikring mot å få inn 
smittsom sykdom og en investe-
ring i fremtiden. Veterinær og 
 produsent oppfordres derfor til å 
diskutere løsninger for å få på 
plass funksjonelle sluser der de 
ikke eksisterer, eller det er man-
gler, da dette vil bli et krav i DVP.

Smittesluse med klar skille 
mellom sonene
For å begrense smittefaren inn i 
og ut av besetningen, skal inn-

gangspartiet til husdyrrom være 
utstyrt med smittesluse for perso-
nell. Det er ingen fasitsvar for 
hvordan ei sluse skal se ut. Sted 

for slusa og aktuell utforming vil 
være avhengig av praktiske og 
bygningsmessige forhold. Det 
 viktige er at den fungerer i praksis.

DYREVELFERD

Serie om velferdsindikatorene som vurderes  
i dyrevelferdsprogram-besøket

En ryddig og fin smittesluse hvor godt smittevern er lett oppnåelig. 
Foto: Line Bredli-Kraemer
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Smitteslusen skal utgjøre et tydelig 
skille mellom husdyrrommet og 
gården ellers. Det optimale er at 
den er i et eget rom der det er klart 
skille mellom sonene.  Praktiske 
forhold tilsier likevel at slusen også 
kan være et avgrenset areal uten å 
være et eget rom i bygningen. 
 Slusen skal helst være i umiddel-
bar tilknytning til inngangen til 
 husdyrrommet. Så vet vi at en del 
driftsbygninger er av eldre årgang, 
og de bygningsmessige forhol-
dene begrenser mulige  løsninger 
for smittesluser. En ikke uvanlig 
løsning er å ha smitte slusen i 
melke rommet, men dette forut-
setter at tankbilsjåfør har egen inn-
gang eller lignende innretning for å 
oppfylle dyrehelseforskriften. 

Hva skal smitteslusen 
inneholde?
Fysisk skille: Dette er det viktigste 
elementet i ei smittesluse. Det bør 
være et fastmontert fysisk hinder 
som skiller mellom sonene. Det er 
en fordel om dette går ned til 
 gulvet. Et tapeskille på gulvet er 
ikke å anbefale. Et fysisk hinder 
kan bestå av en vannfast finer-
plate eller tilsvarende. Uren sone 
skal være stor nok til å ta av og på 
seg fottøy og yttertøy. Smitteslusa 
skal til enhver tid være ryddig og 
godt rengjort, både i ren- og uren 
sone.

Egne, reine klær og fottøy for 
besøkende: Egnede klær er rein 
gummi-/nylonfrakk, eller bomulls-
frakk som når ned til under støvle-
kant, eller kjeledresser. Egnet 
 fottøy er gummistøvler med 
 vernetå, som er rene innvendig og 
utvendig. Det bør finnes støvler i 
ulike størrelser tilpasset behovet 
til dem som rutinemessig er på 
besøk. Støvlene må kunne nås fra 
soneskillet. Engangs overtrekks-

utstyr er et dårlig alternativ for 
dem som skal jobbe i besetnin-
gen, men er et alternativ for 
 grupper av besøkende og ved 
smittsom sykdom.

Varmt og kaldt vann, såpe, tørke-
papir og plass til å sette utstyr i 
smitteslusa: Det skal være vaske-
plass med varmt og kaldt vann, 
og mulighet for rengjøring av 
 person og utstyr. På vaskeplass 
skal det alltid finnes såpe, tørke-
papir og egnet hånddesinfek-
sjonsmiddel. Vaskeplassen skal 
ligge i besetningens rene sone, i 
nærheten av smitteslusa.

Krav ved inn- og utlasting 
av dyr
Tydelig definert ren og uren sone: 
Inn- og utlastingsrom/område skal 
ha en tydelig definert ren og uren 
sone. Hensikten er at dyrebilsjåfør 
ikke skal inn i ren sone (besetnin-
gen) ved inn- og utlasting av dyr, 
for å hindre smitteoverføring. En 
utlastingsbinge/rampe, et utlast-
ingsrom eller en dyrehenger vil 
kunne redusere behovet for at 
dyrebilsjåfør må inn i fjøset. Slike 
områder må alltid vaskes og 
 desinfiseres etter bruk. Hvis dyre-
bilsjåfør unntaksvis (i vanskelig 
enkelttilfelle) må inn i husdyrrom-
met skal sjåføren skifte til gårdens 
rene klær og støvler ved inngang 
til besetningens rene sone.

Gårdens personell må i smitte-
sluse etter å ha vært på dyrebilen: 
Det anbefales at forholdene 
 legges til rette slik at gårdens 
 personell aldri må på dyrebil da 
smitterisikoen er den samme som 
om sjåføren har vært inne i beset-
ningen. Det er derfor et krav at 
dyreeier må skifte fottøy og klær 
før retur til ren sone etter å ha 
vært på dyrebil.

Dyr skal ikke kunne returnere til 
fjøset: Dette kan sikres på flere 
måter. En utlastingsbinge/rampe, 
et utlastingsrom eller en tilhenger 
for dyr, vil sikre dette. Hvis beset-
ningen ikke har slike løsninger, vil 
etablering av drivganger som er 
så smale at dyra ikke kan snu, 
være ett alternativ.

Det er viktig at alle tar grep og 
fokuserer på godt smittevern ved 
besøk av dyrebil. For uansett hvor 
renslig dyrebil og sjåfør er, dyrebil 
er og blir uren sone uansett last 
den bringer. Derfor er det viktig å 
ha gode rutiner for inn og utlast-
ing av dyr, slik at dyrebilsjåfør aldri 
må inn i driftsbygning eller produ-
sent aldri må bevege seg inn på 
dyrebil. Og må man ved enkelt-
stående tilfeller inn på uren sone 
er det avgjørende å utøve gode 
smittevernsrutiner.  

Så vet vi at en del driftsbygninger 
er av gammel årgang hvor de 
praktiske forholdene er utfor-
drende, men da kommer man lang 
vei med lettgrinder og dyrehenger. 

Hvorfor er smittevern så 
viktig?
Smittevern er viktig da det bidrar 
til å beskytte besetningen mot 
sykdom. Frihet fra sykdom og 
ubehag er et av basalbehovene 
for både mennesker og dyr. Godt 
smittevern ved persontrafikk og 
livdyrhandel er viktige tiltak for å 
begrense risikoen for smittsom 
sykdom i egen besetning.
Er det en ting vi har lært av koro-
napandemien så er det at smitte-
vern fungerer. Jo flinkere du er i 
den daglige rutinen til å utøve 
gode smittevernsrutiner, jo større 
er sannsynligheten for at du unn-
går smitte.
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Ole Anders Fjeldberg
Produktsjef Drøv i 

Strand Unikorn
ofj@strandunikorn.no

Tekst og foto

Kraftfôr med alkalisk korn til høytytende melkeku kan ha en 
 norskandel på 75 til 80 prosent og 94 – 96 prosent i blandinger til 
framfôring av storfe.

SLIK FUNGERER 
 ALKALISK KRAFTFÔR

FÔR

Alkalisk kraftfôr begynner å 
få fotfeste i Norge. Det er 
derfor interessant å dykke 

ned i vomma for å se nærmere på 
hvorfor og hvordan alkalisk kraft-
fôr fungerer i dyret.

Fiber 
De aller fleste tenker fortsatt på 
«fiberrike råvarer» når vomma skal 
stabiliseres. Dette kan for eksempel 
være halm, fiberrike kraftfôr, roe-
snitter med mere. Alkalisk korn (for 

eksempel Alka som Norgesfôr og 
Strand Unikorn har erfaring med) er 
en teknologi som gjør at vomma 
fungerer med høge mengder norsk 
korn og uten behov for ekstra tilset-
ning av fiberrike råvarer i kraftfôret.     

Hvordan optimere alkaliske 
kraftfôrblandinger?
Kraftfôrblandinger generelt opti-
meres for å passe til ulike bruks-
områder. Blandingene baseres 
derfor ikke bare på mengder, men 

på kvalitet og strukturer på de 
ulike råvarer som stivelse, råpro-
tein, fiber og fett. I tillegg tilsettes 
det ulike bufferstoffer for å stimu-
lere til et bedre vommiljø. Slik 
optimeres kraftfôrblandingene for 
å påvirke avdrått, fettprosenten i 
melk eller tilvekst. Fôrplanlegging 
med alkalisk kraftfôr optimeres 
etter protein- og energiinnhold 
som vanlige kraftfôrblandinger, 
men uten behov for tilsetning av 
råvarer som øker stabilitet i vom. 

Bilde fra pågående AlkaNor-prosjektet ved NMBU som starter opp i januar 2022. Del 1 tar for seg fôrets egenskaper og 
holder til i Senter For Husdyrforsøk (SHF) ved NMBU i ÅS. 
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Hvorfor godt vommiljø med 
alkalisk kraftfôr?
Alkalisk råvarer har en pH mellom 
8-9, men det er ikke nødvendigvis 
pH i selve produktet som skaper 
et godt vommiljø. Et godt vom-
miljø er et resultat av en vellykket 
gjæringsprosess av nærings-
stoffene i fôrrasjonen. Teorien bak 
funksjonen til alkalisk kraftfôr er i 
hovedsak å skape et samspill 
mellom energi og råprotein. 

For å forstå hvordan samspillet 
fungerer, må vi se nærmere på 
proteinforsyninga til drøvtyggeren. 
Den alkaliske teknologien er basert 
på at vomma skal gjøre jobben. Da 
tenker vi spesielt på mikrobeprote-
inproduksjon og det er i hovedsak 
to faktorer som er viktige:
•  Mikrobene i vomma må ha til-

gang på nok råprotein
•  Det meste av råproteinet må 

enten være nedbrutt før det 
ankommer vomma, eller brytes 
ned i vomma slik at det kan 
benyttes som byggesteiner til 
mikrobene. 

Urea er kun en del av 
prosessen
Mange tror at proteinet i alkalisk 
korn er urea, men sannheten er at 

urea kun er en del av prosessen. 
Urea er en viktig brikke, men 
omdannes allerede under produk-
sjonen av kraftfôret til ammoni-
umsalter, som også er et 
«ikke-protein- nitrogen» (NPN). 
NPN dannet under den alkaliske 
behandlinga bindes i små krystal-
ler som ammoniumkarbonat og 
ammoniumbikarbonat. Nitrogenet 
i ammoniumsaltene frigjøres i 
vomma samtidig med at lettløselig 
energi fra sukker og stivelse er 
 tilgjengelig for mikrobene. Dette, 
sammen med tilgang på andre 
byggesteiner som for eksempel 
svovel, gjør at forholdene for 
 optimal mikrobeproteinproduksjon 
er til stede. Mikrobene gjør da sin 
jobb i vomma før de «skylles» 
videre i fordøyelsessystemet og 
fordøyes i tynntarmen som dyrets 
hoved proteinkilde. Jo mer mikro-
beproteinproduksjon, jo bedre 
proteintilførsel får dyret.

Nitrogenutnyttelse
Litt forenklet kan vi si at protein-
balansen i vom (PBV) sier noe om 
forholdet i vomma mellom protein 
nedbrutt og energi tilgjengelig fra 
karbohydrater. Ved en god syn-
kronisering av dette vil mikrobene 
utnytte det nedbrutte proteinet og 

energien til bygge opp nytt mikro-
beprotein. NPN fra alkalisk kraft-
fôr øker derfor PBV i fôrrasjonen 
siden det er ferdig nedbrutt 
fôrprotein som skal omdannes til 
mikrobeprotein. Det er derfor helt 
essensielt at det er nok tilgjenge-
lig energi for mikrobene i vom til å 
bygge mikrobeprotein. Tilstrekke-
lig med energi i rasjonen forhin-
drer også at dyret skiller ut over-
skuddet av PBV til gjødsel og urin, 
og melk som urea. Høye ureatall i 
melk kan derfor være et tegn på 
dårlig nitrogenutnyttelse. Det 
samme gjelder for fôringsdyr, eller 
andre drøvtyggere hvis det fantes 
enkle metoder for å måle nitro-
genutnyttelsen i praksis.

Hva er riktig grovfôr?
Økes den mikrobielle omsetninga 
betyr det at kua omsetter gras og 
andre tungt fordøyelige plantefi-

HVA ER ALKALISK KORN?
En alkalisk kornråvare er i dette tilfellet et resultatet av reaksjonen 
mellom korn og produktet Home n’ Dry®. Home n’ Dry® inneholder 
urea og ulike reaksjonsfremmere. I produksjonen av alkalisk korn, 
blir korn blandet med Home n’Dry® og vann, og blandingen blir 
lagret under plast i tre uker. Reaksjonen som skjer øker mengden 
«ikke-protein-nitrogen» (NPN) i kornet ved å danne små krystaller 
som binder NPN. Drøvtyggere har en unik evne til å omdanne og 
bruke NPN til syntese av mikrobeprotein og som igjen øker 
proteinverdien av det alkaliske kornet. I tillegg har alkalisk korn høy 
pH, noe som er gunstig for vommiljøet. Konsentrert alkalisk korn er 
protein- og energirikt, og kan brukes som råvare i kraftfôr til 
drøvtyggere.

FAKTA

Det er viktig å produsere grovfôret etter ditt behov og 
tilpasse kraftfôret deretter. 
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ber bedre. Kraftfôrblandinger med 
alkalisk kraftfôr fungerer til grovfôr 
med både høy og lav fordøyelig-
het, men det er viktig med likevekt 
mellom energi og råprotein i fôrra-
sjonen. For mye råprotein uten til-
strekkelig mengder av lettløselige 
karbohydrater i fôrrasjonen, kan 

føre til ubalanse i den mikrobielle 
proteinsyntesen og ødelegge gjæ-
ringsforløpet. Det samme gjelder 
for grovfôr med lite råprotein. Er 
det for mye lettløselige karbohy-
drater i forhold til innholdet av 
råprotein, kan det også ødelegge 
gjæringsforløpet. Innholdet av 
råprotein i fôrrasjonen avhenger 
av hvilke formål og produksjon du 
ønsker. Det er allikevel viktig å 
etterstrebe godt grovfôr og heller 
tilpasse kraftfôret etter behovet 
for energi og protein i fôrrasjonen. 
Det finnes i dag alkaliske kraftfôr-
blandinger som er tilpasset ulike 
grovfôrkvaliteter og formål.   

Råvarer og prosessering 
Råvarer er et viktig element ved 
produksjon av kraftfôr og alkaliske 
kraftfôrblandingene er avhengig 
av en norsk råvare med stort 
volum og stabil kvalitet. Bygg er 
ofte hovedandelen i blandingene 
og inneholder ca. 60 prosent stiv-
else der 80–90 prosent av stivel-
sen er potensielt nedbrytbar i 
vom. Høy andel nedbrytbar stiv-
else vil i utgangspunktet gi utford-
rende effekt på vommiljøet. 

 Blandingene kan i tillegg være 
valset med grov struktur i motset-
ning til tradisjonelle kraftfôrbland-
inger der råvarene finmales. 
 Erfaringen er at valsing eller klip-
ping av kornene gir en god struk-
tur til vommikrobene og porsjone-
rer energien godt til mikrobiell 
vekst. Vi ønsker også større for-
syning av stivelse til tarm hvor 
den omsettes til glukose og ut -
nyttes direkte som energikilde.

Øker norskandelen
Norsk bygg inneholder tilstrekke-
lig med energi til å erstatte mange 
av de importerte karbohydratråva-
rene ved bruk av alkalisk kraftfôr. 
Denne teknologien øker også inn-
holdet av råproteinet i kraftfôret 
og reduserer behovet for tilsetnin-
ger av andre proteinråvarer. 
 Norskandelen i er fra 94 til 96 
 prosent i blandinger til framfôring 
av storfe og 75 til 80 prosent for 
høytytende mjølkeku. Dette er en 
ganske ekstrem økning hvis man 
sammenligner med andre kraftfôr 
til dyr i høy produksjon hvor 
 norskandelen ofte ligger mellom 
45–60 prosent. 

FÔR

Strukturen av produktet på dette bilde er valset/klippet. 

Smått til nytte

NOEN KLIMAOBSERVASJONER
Kasper Ravn Fredensborg i Danmark skriver på Facebook: 

I 1960 var der 3,3 millioner storfe i Danmark. I 2019 var det redusert til 1,6 millioner. 

I 1960 besto den danske befolkning av 4,8 millioner personer. I 2019 var det 5,8 millioner.

I 1960 var der 470 000 personbiler i Danmark. I 2019 var der 2,5 millioner.

I 1960 reiste 1,8 millioner passasjerer til/fra Kastrup lufthavn. I 2019 var antallet steget til 30,3 millioner. 

Lastebiler, skip og godtransport med fly er ikke medregnet. 

Kasper skriver at det er den samme utvikling over hele verden og allikevel er vi sikre på at det er storfeet som er den 
tikkende bombe i den globale oppvarming. Hans konklusjon: Vil du gjøre noe godt for klimaet? Ta en sykkeltur til din 
lokale matbutikk og kjøp en dansk biff og en liter dansk melk.

LDM Ugenyt

RABATT PÅ Sikre deg mer sommermelk 
fra kvalitetsdyr! Ved å benytte 
REDXTM-kjønnsseparert 
NRF-sæd på de beste dyrene 
dine kan du høyne kvaliteten 
på besetningen din. 

Fra og med 19. april til og med 
11. september 2022 får du 
70kr,- rabatt per dose REDXTM.

www.geno.no/sommermelk
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Ingunn Schei
Spesialrådgjevar i Tine

ingunn.schei@tine.no

FÔRING

Figur 1 viser utviklinga i feitt-
prosenten i leverandørmjølk 
på landsbasis frå 2012 til i 

dag. Det er  naturlege svingingar 
gjennom året, men generelt har 
feittprosenten gått opp med om 
lag 0,03 per år. Betalinga for feitt 
var 5 øre per liter i 2012 og har 
gått litt opp og ned i åra etter, 
men frå 2018 har betalinga auka. 
Produsentane har svart på beta-
linga med å auke feittinnhaldet i 

mjølka. Samtidig har det vore 
stort fokus på riktig fôring med 
god vom-funksjon, og det har 
automatisk heva både feitt og 
protein i mjølka. 

Potensialet for å auke 
feittprosenten
Skal ein kunne påverke feittpro-
senten i mjølka må det vere varia-
sjon blant produsentane og mog-
legheiter til å påverke denne 

 variasjonen. I ei masteroppgåve i 
2021 såg Målfrid Grødem Njær-
heim på potensialet for å auke 
feittprosenten gjennom fôringa 
hos NRF-kyr. Her vart eit datama-
teriale i Kukontrollen standardisert 
med buskapar som hadde berre 
NRF-kyr og mest mogleg likt 
 laktasjonsstadium i sju månader 
innefôring i 2020. Gjennomsnittleg 
feittprosent i leverandørmjølka 
hos disse produsentane i denne 

FEITTPROSENTEN 
KAN AUKAST

Variasjon i feittprosenten frå 3,90 til 4,99 i eit materiale med 967 
produsentar syner potensialet, særleg for dei som ligg lågt, til å 
kunne auke feittprosenten i mjølka. 
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perioden vart brukt for å sjå på 
forskjellar i feittprosent, på pro-
duksjonsresultat og fôringsmes-
sige faktorar med meir. På grunn 
av standardisering for unngå fak-
torar som kunne påverke resultata 
feilaktig sto ein att med 967 pro-
dusentar. Figur 2 viser variasjonen 
i feittprosent hos disse produsen-
tane. Feittprosenten varierte frå 
lågaste på 3,90 til høgste på 4,99 
som gjennomsnitt over disse sju 

månader når rase og laktasjons-
stadium elles var likt. Variasjonen 
er så stor at det bør vere eit 
potensial for å kunne auke feitt-
prosenten, og då først og fremst 
for dei som ligg lågast.  

Ekstra inntekt og kostnad
Det har vore stort fokus på kost-
nadene i landbruket i vinter. Med 
auka pris på alle innsatsfaktorar 
som gjødsel, diesel, utstyr, strøm 
og kraftfôr kan det vere vanskeleg 
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Figur 1. Utvikling i feittprosent frå 2012 til 2021 (TINE Råvare).
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Figur 2. Fordeling av produsentar på innhald av feitt (%) i 
masteroppgåva til Målfrid Grødem Njærheim (2021).

For å sikre norsk råvare i alle produkt 
og unngå ulønsam eksport av pulver 
for å skaffe feitt, ønsker industrien 
høgre feittinnhald i mjølka. Foto: Tine 
Mediebank

Dersom kyrne berre får beitegras er 
det vanskeleg å unngå nedgang i 
feittprosenten. Tilleggsfôring med 
halm eller strårikt grovfôr kan hjelpe. 
Foto: Lars Martin Bøe

Se side Tips om økt fett-
prosent på side 64
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FÔRING

å sjå at det løner seg å gjere 
endringar som aukar forbruket av 
innsatsfaktorar. Set ein avgrensin-
gar på innsatsfaktorar vil det som 
regel gå ut over produksjonen og 
dermed på inntekta. Målet bør 
vere å optimalisere produksjonen 
med å spare dei kostnadene som 
er mogleg. Skal ein satse på å 
bruke nok gjødsel, eller kanskje 
auke gjødslinga, for å kunne spare 
kraftfôr til hausten? Det er vel 
mykje som tyder på at kraftfôrpri-
sen til hausten også vil bli høgre. 
På inntektssida er det første 
punktet å fylle kvota. Det er svært 
sjeldan det ikkje lønar seg å fylle 
kvota. Mjølkekvaliteten for å 

unngå trekk er også viktig å ha 
kontroll på. Når det gjeld innhald 
av særleg feitt, men også protein, 
så kan det gi god tilleggsbetaling. 
Med meirbetaling på 9 øre per 0,1 
prosenteining auke i feittinnhald, 
vil det være lønsamt for mange 
produsentar å dreie fôringa med 
sikte på å auke feittinnhaldet. Der-
som ein aukar feittprosenten frå 
4,00 til 4,30 får ein betalt 27 øre 
meir per liter dersom andre fakto-
rar ikkje blir påverka. Det vil 
utgjere 27 000 kr per 100 000 liter 
mjølk levert, eller 54 000 kr for ei 
gjennomsnittskvote på 200 000 
liter. Det betyr at ein kan investere 
opp til dette beløpet for at det 
skal løne seg. 

Ha fokus på fiber 
Det er mange faktorar som på -
verkar feittprosenten i mjølka, og 
dette er det skrive mykje om i 
 tidlegare artiklar (Buskap nr. 7 i 
2021). Kort sagt er det enten via 
fiber-fordøying (NDF), og til ein 
viss grad sukker, og feitt i fôret 
som gir substrat til feittsyntesen i 
juret, men samspelet mellom 
næringsstoff og vom-miljø er 
avgjerande for korleis dette slår ut 
på feittprosenten. Den sikraste og 
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Figur 3. Berekna kg mjølk (EKM; energikorrigert mjølk) for grovfôr med 
ulik kvalitet målt som fordøyelegheit (OMD: 82 %, 75 % og 68 %) og 
ulike kraftfôrmengder basert på forsøksdata (Alvarez med fleire, 2021).

Kan ein forbetre grovfôrkvaliteten, avlingsmengda, spare kraftfôr og auke 
feittinnhaldet i mjølka vil ein spare pengar der det er mogleg og få ekstra betalt 
der det er mogleg. Foto: Solveig Goplen
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beste måten å auke feittproduk-
sjonen på er gjennom høgt grov-
fôropptak og god NDF-omsetning 
i vomma. Grassurfôr inneheld 
vanlegvis meir enn dobbelt så 
mykje NDF som kraftfôr, og med 
god grovfôrkvalitet kan kyrne ha 
stort opptak utan at produksjonen 
går ned, og samtidig gi mykje feitt 
og protein i mjølka. Inneheld grov-
fôret ein del sukker så er det 
 positivt for smaklegheit og 
fôropptak. I masteroppgåva til 
Målfrid kom det fram at produsen-
tane med høgast feittprosent la 
stor vekt på grovfôret i produk-
sjonen (sjå eigen artikkel).

Grovfôret er nøkkelen til 
meir enn feitt
For at NDF skal bli brote ned i 
vomma må det vere fordøyeleg og 
gi mykje eddiksyreproduksjon. 
Har fôret generelt høgare fordøye-
legheit (OMD) inneheld det også 
meir energi, fylleverdien i vomma 
blir mindre, fôropptak aukar, og 
kua får i seg endå meir NDF. Det 
kan spare mykje kraftfôr utan at 
avdråtten går ned. Det forutset 
appetittfôring, og at ein har 
berekna at ein har nok fôr til at 
kyrne kan auke fôropptaket. Det 
er fullt mogleg å både ha god 
grovfôrkvalitet og høge avlingar, 
det har deltakarane i Grovfôrkam-
pen vist. I ein ny forskingsartikkel 
basert på nordiske fôrrasjonar er 
det vist korleis endring i kraftfôr-

mengde slår ut på mjølkeproduk-
sjon (kg EKM) ved tre ulike grov-
fôrkvalitetar (Figur 3). I disse 
berekningane så viser figuren at 
kan ein spare 5 kg kraftfôr tørr-
stoff per ku per dag ved å gå frå 
grovfôr med låg fordøyelegheit (68 
prosent OMD) til grovfôr med høg 
fordøyelegheit (82 prosent OMD) 
dersom målet er 30 kg EKM. Med 
20 mjølkekyr og ein kraftfôrkost-
nad på 4 kr/kg vil det gi over  
12 000 kr spart i kraftfôrkostnader 
per månad. Figuren viser også at 
til meir kraftfôr ein gir til mindre 
har grovfôrkvaliteten å seie, og 
avdråtten går ned når kraftfôr-
mengdene blir veldig høge. Med 
ein betre grovfôrkvalitet kan ein 
altså få både i pose og sekk; sikre 
feitt og protein i mjølka, same 
avdrått og sparte kraftfôrkost-
nader.

Sommarmjølk
Som figur 1 viser så går feittpro-
senten ned om sommaren når 
kyrne er på beite, og lågast nivå 
er i august. Dette kjem av at bei-
tegras har lågare fiberinnhald, 
altså er potensialet for eddiksyre-
produksjon lågare. Det inneheld 

også meir feitt og gir meir umetta 
feitt enn gras som er kome lengre 
i utvikling, og vil difor ha ugunstig 
effekt på fordøyinga av fiber i 
vomma og ein hemmande effekt 
på feittsyntesen i juret. Dersom 
kyrne berre får beitegras er det 
vanskeleg å unngå nedgang i 
feittprosenten. Tilleggsfôring med 
halm eller strårikt grovfôr kan 
hjelpe. Har ein kyr seint i lakta-
sjonen som har naturleg høgt 
feittinnhald kan det vere lurt å halde 
på disse dersom det er mogleg. 

Kort og lang sikt
Når nye fôrsesong står for døra 
bør ein tenke på om ein kan for-
betre grovfôrkvaliteten, avlings-
mengda, spare kraftfôr og auke 
feittinnhaldet i mjølka. Det gir ein 
berekraftig produksjon basert på 
meir bruk av norske ressursar og 
er godt både for kua og miljøet. 
På kort sikt har ein det grovfôret 
ein har, og då er det ein del som 
kan bytte kraftfôr for å auke feitt-
prosenten. Alle fôrfirma har blan-
dingar som er spesielt eigna for å 
gi godt vom-miljø og høg feittpro-
sent. Det er elles god hjelp å få frå 
fôringsrådgjevarane i Tine.

Smått til nytte

MELK REDUSERER BEINBRUDD HOS ELDRE
En undersøkelse utført av University of Melbourne i Australia så på effekten av inntak av meieriprodukter på pleiehjem. 60 
pleiehjem ble delt i en kontrollgruppe som fortsatte uten endring i kostholdet som betød under to daglige enheter melk, ost eller 
yoghurt. På resten av pleiehjemmene fikk de eldre 3,5 enheter med meieriprodukter daglig. Inntaket av kalsium ble da økt fra 
700 mg til 1 142 mg og melkebasert protein fra 58 gram til 69 gram daglig. De eldre som fikk mest meieriprodukter hadde 33 
prosent redusert risiko for beinbrudd, 46 prosent redusert risiko for hoftebrudd og 11 prosent redusert risiko for fall. 

Hoard`s Dairyman januar 2022–The BMJ

      bør ein tenke på om ein kan 
 for betre grovforkvaliteten, avlings-
mengda, spare kraftfôr og auke
feittinnhaldet i mjølka
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Veterinær Tine

Leder Melke-
laboratoriene TRM

liv.solverod@tine.no

HELSE

Registreringer fra produsent og veterinær som kobles sammen med 
bakteriediagnoser fra mastittlaboratoriet danner grunnlaget for en 
verdifull jurhelseoversikt. Den gjør at vi kan følge med på trender fra år til 
år, og sette på varsellamper eller finne mer kunnskap der det trengs mest.

OVERBLIKK SØRGER FOR 
FRAMGANG OG SUKSESS  
I JURHELSEARBEIDET

Jurhelsa til norske melkekyr 
har blitt fulgt med på i 
mange årtier takket være 

gode registreringer og systemer 
som sammenfatter disse. 
Jurhelse parametere har vært 
overvåket og rapportert systema-
tisk for alle produsenter som er 
med i Kukontrollen. Med mulighet 
for et overblikk på store deler av 
melkeku-populasjonen kan viktige 
fokusområder identifiseres. På 
90-tallet så man for eksempel at 
bruken av antibiotika til mastittbe-
handling hadde nådd nye høyder, 
og så mye som hver tredje norske 
melkeku fikk en mastittbehandling 
med antibiotika i løpet av sin lak-
tasjon. Det ble derfor satt inn tiltak 
for å redusere antall mastittbe-
handlinger med 25 prosent, med 
blant annet holdningskampanjer, 
satsing på forebyggende helsear-
beid og forskning. Det viste seg at 
målet var for lite ambisiøst: Som 
følge av tiltakene ble mastitt-
behandlingene mer enn halvert 
mellom 1993 og 2013 (Figur 1). 
 
Økning i smittsom mastitt
Et annet eksempel på nytten av 
jurhelseovervåking nasjonalt er at 

DET LURE MED JURET

Jurhelseregistreringer av bonde og veterinær for å sikre melkas omdømme blir 
ikke noe mindre viktig i framtida. Foto: Rasmus Lang-Ree
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statistikken viste en urovekkende 
økning av smittsom mastitt  
(S. agalactiae) mellom 2002 og 
2010. For besetninger som 
sendte inn prøve økte andelen av 
besetninger med minst en ku 
med S. agalactiae-mastitt fra 
under 1 prosent i 2002 til over  
6 prosent i 2010, og økningen 
skjedde spesielt i større løsdrifts-
besetninger. Da en del besetnin-
ger ikke sender inn prøver, antok 
man at det også var en del 
uidentifiserte smittede besetnin-
ger. Økningen førte blant annet til 
en tankmelkscreening i 2013, og 
et forskningsprosjekt som jobbet 
med å finne årsaken til økningen 
og komme fram til oppdaterte 
forebyggende råd mot denne 
bakterien.

Følge med på utvikling i 
antibiotikaresistens
Oversiktene gir oss også mulig-
het til å følge med på utvikling i 
antibiotikaresistens, som omtales 
som enda viktigere pandemi enn 
covid-19. Andelen resistente 

bakterier øker i humanmedisin, 
og internasjonalt får ofte overfor-
bruk av antibiotika hos husdyr 
noe av skylden for dette. Hos 
norske melkekyr går det andre 
veien. Andelen resistente S. 
aureus-isolater har sunket fra 12 
prosent i 2010 til under 4 prosent 
de siste årene, noe som sann-
synligvis har sammenheng med 
at vi kun bruker antibiotika når 
det er helt nødvendig, og har 
gode systemer for å overvåke 

jurhelsa. Mens det i mange land 
er risiko for mennesker å plukke 
opp resistente bakterier når man 
er i kontakt med husdyr, så har 
den norske melkekua mer grunn 
til å passe seg for bakteriene sin 
røkter har på huden sin.

Det er viktig for melkas 
omdømme at registreringer fra 
bonde og veterinær fortsetter inn 
i framtida, slik at vi kan sette inn 
tiltak der skoen trykker mest.

Figur. Utvikling i mastitt 1975 - 2020.
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Synlig mastitt

303: Synlig alvorlig mastitt

304: Synlig mild mastitt

306: Spenetråkk

305: Skjult mastitt

sinbehandling

Agri Sulfoprill S14 er et allsidig kalkings-
produkt som tilfører kalsium og svovel. 
Vi har også granulatprodukter som har 
både kalsium, magnesium, kobber og 
svovel. Enkelt å håndtere med gode 
spredeegenskaper. 
For mer informasjon og bestilling: kontakt din lokale 
gjødselforhandler.

Nytt produkt - Kalk nå!

www.kalk.no
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BUSKAP FOR 50 ÅR SIDEN

FORSKJELLIG

MILJØSPØRSMÅL I VID FORSTAND

I Buskap nr. 1 i 1972 leser vi at 
miljøspørsmål i videste forstand 
har stått som overskrift for en 

del saker som har opptatt styret i 
NRF sterkt. Med miljøspørsmål 
heter det at en vanligvis tenker på 
de produksjonstekniske miljøfak-
torene som fôring, stell, tempera-
tur, luftfuktighet og så videre der 
NRF er beredt til å ta sitt ansvar 
for å løse dem. Men som det 
heter videre er det et annet pro-
blemområde, og det er selve pro-
dusentmiljøet. Det er tydelig at 
forurensning og klimaproblema-
tikk ikke var det en tenkte først på 
som miljøproblem på denne tiden. 
Produsentmiljøet beskrives som 
den daglige samtalen med yrkes-
brødre ved melkerampa eller i 
meierigården og at dette er noe 
som forsvinner mer og mer. Årsa-
ken er at det blir glissent mellom 
ku-besetningene i ei bygd, og det 
som blir igjen karakteriseres med 
ordet tomhet. Det hadde vært dis-

kutert på et styremøte, hvor en 
del tjenestemenn (!) også deltok, 
hva NRF kunne gjøre for å bygge 
opp produsentmiljøet. Avslut-
ningsvis skrives det at dette er på 

et innledende stadium, men at 
NRF er klar over at en her rører 
ved spørsmål som har betydning 
for storfeholdets framtid og der-
med også for NRFs virksomhet.

Jon og Anna Sorkmo tar gjerne en prat med kyrne. Det er også en miljøfaktor.

Smått til nytte

FEILINFORMERTE FORBRUKERE
48 prosent av britiske forbrukere er bekymret for bruk av hormoner i husdyrproduksjonen, selv om bruk av hormonelle 
vekstfremmere har vært forbudt i EU siden 1989. Et forbud som er innarbeidet i britisk lovgivning etter brexit. Bare 30 
prosent av forbrukerne er klar over at britiske bønder ikke har lov til å bruke hormoner for å fremme veksten his dyra. 

The diarysite.com – AHDB/Blue Marble August 2021
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BRUNSTKALENDER 202126. april – 10. oktober (side 2)
Koder:
K:  KalvingBR:  BrunstI:  Inseminering

BL: BlødningS: SlimingG: Grising

BruksanvisningHver kolonne i kalenderen består av 21 ruter. Dette  markerer gjennom snittlig lengde på brunstsyklusen,  det vil si avstand mellom to brunster. Viser for  eksempel ku nr. 39 første brunst etter kalving 20. mai,  så noteres for eksempel i ruta for 20. mai.

For å lette oversikten notér gjerne med forskjellige farger for brunst, inseminering, 

blødning osv. Alle uregelmessigheter bør noteres.

Kalenderen starter på side 1 og går over to sider. Når det er igjen 2 kolonner på 

side 1, brettes disse over til side 2.For å lette oversikten har annenhver kolonne sin farge. Søndag og helligdager er merket med rødt.

Forslag til koderI  Inseminering  BR  Brunst  BL  Blødning

S  Sliming  K  Kalving G Grising

Nyttig å vite om kuaBrunsten hos NRF-kua varer i gjennomsnitt ca. 18 timer med en variasjon fra  

6–30 timer. I praksis vil det være riktig å inseminere slik: Ei ku som er i brunst  

(eller står) om morgenen, insemineres samme dag. Kyr som viser brunst om 

kvelden, insemineres neste dag.Viktige brunsttegn: uro, rauting, ridning, står for oppritt, løs hale, senker lenda, 

blankt trådtrekkende slim, eventuelt med luftbobler, rødlig svulne kjønnslepper.  

I tillegg legger kyrne ofte hodet på krysset eller snuser bak på andre kyr.

TYRStorhamargata 44, 2317 HamarTlf: 95 29 08 55E-post: Tyr@tyr.no

GenoStorhamargata 44, 2317 Hamar Tlf 95 02 06 00E-post: post@geno.no NorsvinStorhamargata 44, 2317 HamarTlf 62 51 01 00 E-post: norsvin@norsvin.no

Nyttig å vite om purkaForbrunst varer 2-3 dager (vulva er rødlig, oppsvulmet, purkene rir ofte på andre 

purker). Dersom purka skal insemineres på denne brunsten må sæddoser bes-

tilles når purka er i forbunst. Brunst (purka står) varer 1-3 dager (vulva er slappere 

og blekere). Eggløsning skjer 2/3 ut i brunsten. Beste tidspunkt for inseminering 

er midt i brunsten (10-30 timer etter at brunsten tar til). Bestill inseminering så 

snart purka viser stårefleks. Test stårefleksen ved å sette deg på krysset til purka. 

Dobbeltinseminering bør skje etter 18-24 timer dersom purka fortsatt står minst 

like bra. Gjennomsnittlig  drektighetstid er 115,2 dager for TN70-purker og 116,9 

dager for landsvinpurker (Ingris 2019, beregnet ut i fra siste registrerte bedekning).

Nyttig å vite om drektighetslengde og raser
Det er varierende drektighetslengde blant storferaser. Dette styres av fars rase 

i kryssing. Det er derfor viktig å vite gjennomsnittlig drektighetslengde til de 

forskjellige raser.  

Rase Drektighetslengde i gj.snitt Antall dager i forskjell

NRF 280 dager 0Aberdeen Angus 279 dager -1Hereford 282 dager +2Kjøttsimmental 286 dager +6Charolais 286 dager +6Limousin 290 dager +10

Ferskv
ann

Brunstkalender  2020–2021

SPERMIER MED  FORLENGET LEVETID
Se video og les mer på SpermVital.no

Forlenger levetiden på spermier opptil 48 timer.

Sæd med dobbelt så lang levetid:SpermVital sæd / 48 tVanlig sæd / 24 t

24 t0 t

36 t 48 t

INCREASINGPOSSIBILITIES

20

Ku nr. 39 ventes da normalt å være brunstig igjen  10. juni (dette sees i ruta rett ut til høyre for 20. mai.)  Siden ku nr. 39 kan komme i brunst igjen 2–3  dager  før 21. dagen, må vi allerede den 7. juni begynne å  holde øye med henne. Dette gjelder også for gris, som  også har 21 dagers  syklus. Det kan også være nyttig å  notere slim og blødning (for ku) i kalenderen.  Insemineres  

nr. 39 den 10. juni, noteres dette i ruta for den datoen.

10

9/9-21

20/2-22

10/9-21

21/2-22

11/9-21

22/2-22

12/9-21

23/2-22

13/9-21

24/2-22

14/9-21

25/2-22

15/9-21

26/2-22

16/9-21

27/2-22

17/9-21

28/2-22

18/9-21

1/3-22

19/9-21

2/3-22

20/9-21

3/3-22

21/9-21

4/3-22

22/9-21

5/3-22

23/9-21

6/3-22

24/9-21

7/3-22

25/9-21

8/3-22

26/9-21

9/3-22

27/9-21

10/3-22

28/9-21

11/3-22

29/9-21

12/3-22

21/10-21

3/4-22

22/10-21

4/4-22

23/10-21

5/4-22

24/10-21

6/4-22

25/10-21

7/4-22

26/10-21

8/4-22

27/10-21

9/4-22

28/10-21

10/4-22

29/10-21

11/4-22

30/10-21

12/4-22

31/10-21

13/4-22

1/11-21

14/4-22

2/11-21

15/4-22

3/11-21

16/4-22

4/11-21

17/4-22

5/11-21

18/4-22

6/11-21

19/4-22

7/11-21

20/4-22

8/11-21

21/4-22

9/11-21

22/4-22

10/11-21

23/4-22

2/12-21

15/5-22

3/12-21

16/5-22

4/12-21

17/5-22

5/12-21

18/5-22

6/12-21

19/5-22

7/12-21

20/5-22

8/12-21

21/5-22

9/12-21

22/5-22

10/12-21

23/5-22

11/12-21

24/5-22

12/12-21

25/5-22

13/12-21

26/5-22

14/12-21

27/5-22

15/12-21

28/5-22

16/12-21

29/5-22

17/12-21

30/5-22

18/12-21

31/5-22

19/12-21

1/6-22

20/12-21

2/6-22

21/12-21

3/6-22

22/12-21

4/6-22

13/1-22

26/6-22

14/1-22

27/6-22

15/1-22

28/6-22

16/1-22

29/6-22

17/1-22

30/6-22

18/1-22

1/7-22

19/1-22

2/7-22

20/1-22

3/7-22

21/1-22

4/7-22

22/1-22

5/7-22

23/1-22

6/7-22

24/1-22

7/7-22

25/1-22

8/7-22

26/1-22

9/7-22

27/1-22

10/7-22

28/1-22

11/7-22

29/1-22

12/7-22

30/1-22

13/7-22

31/1-22

14/7-22

1/2-22

15/7-22

2/2-22

16/7-22

19/8-21

30/1-22

20/8-21

31/1-22

21/8-21

1/2-22

22/8-21

2/2-22

23/8-21

3/2-22

24/8-21

4/2-22

25/8-21

5/2-22

26/8-21

6/2-22

27/8-21

7/2-22

28/8-21

8/2-22

29/8-21

9/2-22

30/8-21

10/2-22

31/8-21

11/2-22

1/9-21

12/2-22

2/9-21

13/2-22

3/9-21

14/2-22

4/9-21

15/2-22

5/9-21

16/2-22

6/9-21

17/2-22

7/9-21

18/2-22

8/9-21

19/2-22

30/9-21

13/3-22

1/10-21

14/3-22

2/10-21

15/3-22

3/10-21

16/3-22

4/10-21

17/3-22

5/10-21

18/3-22

6/10-21

19/3-22

7/10-21

20/3-22

8/10-21

21/3-22

9/10-21

22/3-22

10/10-21

23/3-22

11/10-21

24/3-22

12/10-21

25/3-22

13/10-21

26/3-22

14/10-21

27/3-22

15/10-21

28/3-22

16/10-21

29/3-22

17/10-21

30/3-22

18/10-21

31/3-22

19/10-21

1/4-22

20/10-21

2/4-22

11/11-21

24/4-22

12/11-21

25/4-22

13/11-21

26/4-22

14/11-21

27/4-22

15/11-21

28/4-22

16/11-21

29/4-22

17/11-21

30/4-22

18/11-21

1/5-22

19/11-21

2/5-22

20/11-21

3/5-22

21/11-21

4/5-22

22/11-21

5/5-22

23/11-21

6/5-22

24/11-21

7/5-22

25/11-21

8/5-22

26/11-21

9/5-22

27/11-21

10/5-22

28/11-21

11/5-22

29/11-21

12/5-22

30/11-21

13/5-22

1/12-21

14/5-22

23/12-21

5/6-22

24/12-21

6/6-22

25/12-21

7/6-22

26/12-21

8/6-22

27/12-21

9/6-22

28/12-21

10/6-22

29/12-21

11/6-22

30/12-21

12/6-22

31/12-21

13/6-22

1/1-22

14/6-22

2/1-22

15/6-22

3/1-22

16/6-22

4/1-22

17/6-22

5/1-22

18/6-22

6/1-22

19/6-22

7/1-22

20/6-22

8/1-22

21/6-22

9/1-22

22/6-22

10/1-22

23/6-22

11/1-22

24/6-22

12/1-22

25/6-22

Nederst i venstre hjørne i hver rute finner du  forventet kalvingsdato og grisingsdato.  Kalvingsdato er beregnet i forhold til  gjennomsnittlig drektighetslengde på  NRF – 280 dager.  Dersom ku nr 39 insemineres  2. september er forventet kalvingsdato 8. juni påfølgende år. Nedenfor 

kalvings dato finner du også forventet grisingsdato (i rosa). Denne er beregnet  

i forhold til drektighetslengde 115 dager.

2

26/12-20

8/6-21

– vedlagt til alle 
Geno-medlemmer

Brunst- 
kalender
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UTVIKLING I MJØLKEPRODUKSJONS-EGENSKAPER HOS NRF – side 8

TEMA:
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• Status jureksteriør
• Karbonlagring i klimakalkulatoren
• Betydningen av gode kukontrollprøver
• HMS på beite
Gårdsreportasjer og ny oksekatalog 
pluss mye, mye mer
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3B Service AS tilbyr en rekke 
produkter til landbruket.

Gratis NIR- analyse hos oss (1 analyse pr. Pakke)

Enkelt i bruk – kan brukes i fôr 
på alle nivåer av tørrstoff

Mest for pengene – 1,2 millioner 
bakterier per gram fôr

UNIK sammensetning

Ingen slitasje på utstyret

50% billigere enn syre

Silostop MAX film
Silostop Grussekker 

Silostop veggfolie HD

  Provita Advance+
ensileringsmiddel

1990,-

20,-

TLF: 477 55 085    E-POST: POST@3BSERVICE.NO

WWW.3BSERVICE.NO

2499,-

4490,-
fra

fra

WWW.3BAGRO.NO

Hydraulikkolje 32 og 46 
Motorolje 15W-40 E7/Cl-4 
Motorolje 10W-40 E7/Cl-4 
Universal/kombiolje 10W-30
Transmisjonsolje
Girolje 80W-90 GL-5 
Sagkjedeolje 
Monograde SAE 10W 
Kjølevæske

fra kr. 19,90 pr.l. 
fra kr. 29,50 pr.l. 
fra kr. 34,90 pr.l. 
fra kr. 33,90 pr.l. 
fra kr.  33,50  pr.l.
fra kr. 37,50 pr.l. 
fra kr. 26,90 pr.l. 
fra  kr. 29,90 pr.l.
fra  kr. 27,40  pr.l.

Rimelig/gratis frakt til hele landet
Telefon: 47 96 47 03 / 47 96 47 92

E-post: post@fosen-as.no Web: www.fosen-as.no

TOTALLEVERANDØR AV OLJE

 Vi har konkurransedyktige priser på filter til alle 
typer kjøretøy og maskiner. Gode priser også på fett, 

batteri, AdBlue, industriolje, spylevæske etc.

Vårkampanje!

på alle filter i  
mars og april

Ekstra rabatt

Priseksempler gjelder fat og er eks. mva. og miljøavgift. 
Med forbehold om sluttsolgte produkter.

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

R
A

B
B

E
L

 B
A

B
B

E
L

 A
S 

Betre dyrevelferd 
= friskare dyr! 
 La Dagros få drøyme seg vekk på ei 2 delt vannmadrass i fjoset
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TEMAOVERSKRIFT

Mauritz Aarskog
Advokat og partner  

i Østby  Aarskog  
Advokatfirm AS

mauritz@ostbyaarskog.no

JUSSPALTEN

FORSKJELLIG

Allemannsretten innebærer 
også visse plikter for den 
som ferdes i naturen. Det 

er viktig å kjenne til rammene av 
allemannsretten, både for å vite 
hvilke regler som gjelder når du 
ferdes på andres eiendom, og for å 
vite hvilke regler som gjelder når 
andre ferdes på din eiendom. Alle-
mannsretten reguleres gjennom fri-
luftsloven. I denne artikkelen vil jeg 
kommentere noen av reglene som 
gjelder ferdsel i naturen. 

Hva er allemannsretten?
Allemannsretten er som nevnt ret-
ten til å ferdes i naturen, selv om 

en annen eier grunnen.  Retten 
gjelder enhver som ferdes i natu-
ren. Det er likevel begrensninger i 
retten, som jeg vil gjennom gå i 
denne artikkelen. Særlig er det 
viktig å skille mellom innmark og 
utmark når man skal vurdere 
hvilke retter allemannsretten gir. 

Hva er innmark og utmark?
Det følger av friluftsloven § 1a at 
innmark er «gårdsplass, hustomt, 
dyrket mark, engslått og kultur-
beite, samt lignende område hvor 
allmennhetens ferdsel vil være til 
utilbørlig fortrengsel for eier eller 
bruker». Det finnes mye praksis 

på hvor grensen mellom utmark 
og innmark går, uten at jeg rekker 
å gå gjennom praksisen i denne 
artikkelen. Områder som ikke 
 regnes som innmark, er utmark. 
Ferdselsretten er mer omfattende 
i utmark enn i innmark. 

Ferdsel i utmark
Det følger av § 2 at enhver kan fer-
des i utmark til fots hele året, så 
lenge det skjer hensynsfullt og 
med tilbørlig varsomhet. Med dette 
menes at man skal ferdes på en 
måte som ikke volder skade eller 
ulempe for eier, bruker eller andre, 
og ikke påfører miljøet skade. 

ALLEMANNSRETTEN
Allemannsretten er en rett som historisk står sterkt i Norge.  
Enhver har rett til å ferdes i naturen, men likevel ikke slik at retten 
kommer uten begrensninger.

I utmark kan rasting skje om det ikke er til utilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre, og ikke medfører nevneverdig skade på ungskog eller 
skogforyngelsesfelt. Telt kan ikke settes opp så nært bebodd hus at det forstyrrer beboernes fred. Foto: Jumpstory
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Det åpnes også for ferdsel med 
hest, tråsykkel og lignende på vei 
eller sti i utmark og over alt i 
utmark på fjellet, med mindre 
eieren med samtykke fra kommu-
nen har forbudt slik ferdsel. 

Ferdsel i innmark
Rett til ferdsel i innmark er mer 
beskjeden enn i utmark. Man kan 
ferdes til fots over marken i den 
tid den er frossen eller snølagt, så 
lenge ferdselen ikke går over 
gårdsplass eller hustomt, inn-
gjerdet hage eller park eller annet 
område hvor vinterferdsel vil være 
til utilbørlig fortrengsel for eier 
eller bruker. Retten gjelder ikke i 
perioden 30. april til 14. oktober. 
Se § 3 for mer informasjon. 

Regler for ferdsel på vei eller sti 
finnes i § 3a. Ferdsel som fører til 
utmark kan utføres til fots hele 
året, så lenge ferdselen skjer uten 
å passere gjennom gårdsplass 
eller hustomt, eller på annen måte 
er til utilbørlig trengsel eller ulempe 
for eieren. Det samme gjelder på 
vei og opparbeidet sti for ferdsel 
med hest, tråsykkel, kjelke eller lig-
nende, så lenge ferdselen ikke er 
et ledd i organisert aktivitet. Kom-
munen kan med samtykke fra 
grunneier eller  bruker av eiendom-
men forby slik ferdsel.

Motorvogn på privat vei
Reglene som er omtalt ovenfor, 
gjelder ikke ferdsel med motor-
vogn. Utgangspunktet her er at det 
er lov til å kjøre med motorvogn på 
privat vei, men at  grunneier med 
hjemmel i § 4 som hovedregel kan 
legge ned forbud. I motsetning til 
ferdsel som nevnt i §§ 2 og 3a, 
trenger ikke grunneier samtykke fra 
kommunen for å forby slik ferdsel.

Rasting og telting
Regler om rasting og telting finnes 
i § 9. I innmark kreves det sam-

tykke fra grunneieren. I utmark 
kan rasting skje om det ikke er til 
utilbørlig fortrengsel eller ulempe 
for andre, og ikke medfører 
nevne verdig skade på ungskog 
eller skogforyngelsesfelt. Telt kan 
ikke settes opp så nært bebodd 
hus at det forstyrrer beboernes 
fred, og i alle fall ikke nærmere 
enn 150 meter. Avstandskravet 
gjelder ikke for området som er 
særskilt inn redet for telting, eller 
der departementet har gitt for-
skrift om å tillate telting nærmere i 
kystnære om  råder. Uansett er ikke 
telting eller annet opphold tillatt i 
mer enn to døgn uten samtykke 
fra eier eller bruker av grunnen. 
Det er ikke nødvendig med 
 samtykke på  høgfjellet eller fjernt 
fra bebyggelse, så lenge opphold 
ikke kan føre til nevneverdig 
skade eller ulempe.

Høstingsrett
I utmark kan man plukke ville 
 nøtter, ville blomster, planter, bær, 
vill sopp, og røtter av ville urter, se 
§ 5. Ville nøtter må spises på 
 stedet. Høstingen må foretas på 

en hensynsfull måte. Det gjelder 
særlige regler for plukking av 
 multer i Nordland, Troms og Finn-
mark.

Grunneiers rettigheter
Om brukerne av allemannsretten 
ikke overholder pliktene etter 
 friluftsloven, har grunneier flere 
virkemiddel etter loven. Om 
 personer ferdes hensynsløst på 
eiendommen, har grunneier rett til 
å vise bort folk med hjemmel i § 
11. Det kan også kreves erstat-
ning for skade etter alminnelige 
erstatningsprinsipper, se § 12. I 
særlige tilfeller hvor belastningen 
på eiendommen er stor, kan også 
grunneier med samtykke fra 
 kommunen regulere ferdselen på 
et område etter § 15, eller sperre 
området etter § 16. Jeg vil ikke gå 
nærmere inn på vilkårene i denne 
artikkelen. I områder som er 
 særlig utsatt, og det ikke fremmes 
vedtak om sperring, eller dette 
ikke er tilstrekkelig for å beskytte 
området, kan grunneier kreve inn-
løsning av grunnen etter § 18.

Hytter, innhegninger, utstyr og løsninger for stell av kalver

Tak til kalvehytter

Iglo veranda med takCalf Del II kalvehytte 
• 1–2 kalver – 10 års garanti 
• komplett med utegarde

Kalvebuggy

Melketaxi
115, 150 og 
260 liter

Melketanker 
100–300 liter

Større tanker kan 
leveresgodkalven.no - 908 26 618
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Q-bonden
Redigert av Heidi Stenseng  |  heidi.stenseng@kavli.no

ENDRE REGISTRERTE HENDELSER 
Feilregistreringer skjer stadig vekk, og da er det viktig å få 
rettet opp disse. De fleste feilregistreringer retter man opp 
via Individkortet til dyret. Når det er flere dyr som har den 
samme feilen, for eksempel at man har tasta inn feil okse når 
det er blitt registrert bedekning kan dette rettes ved å bruke 
Endre hendelser. Denne funksjonen samler alle hendelser i et 
selvvalgt tidsrom slik at man kan rette disse raskere enn å gå 
inn på et og et individkort. Registreringer som kan endres via 
Endre hendelser er kalving, veiing, helse, bedekning, drektig-
het og klauvskjæring. Dette ligger under Registrering og 
Endre hendelser i din Storfekjøttkontroll. 

LAG DEG SNARVEI TIL STORFE-
KJØTTKONTROLLEN PÅ DIN MOBIL
Dersom du lager deg snarvei til Storfekjøttkontrollen på din 
hjemskjerm kan du med ett tastetrykk komme direkte til 
 innloggingssida og du får dermed en kortere vei inn i 
 programmet. Felles, uavhengig av telefonmerke, er at du må 
gå til storfe.animalia.no i en nettleser. Videre for iPhone: 
Trykk på deleikonet (firkant med pil opp) nederst på  skjermen 
og deretter “Legg til på Hjem-skjerm". Android: trykk på de 
tre prikkene oppe i høyre hjørne og deretter “Legg til på 
Startskjerm”. 

ÅRSMELDING 2022
Fra 2022 blir Storfekjøttkontrollens Årsmelding heldigitalisert. 
Dette betyr at årsmeldingen ikke blir trykket og sendt i 
 posten lenger. Du vil finne årsmeldingen på hjemmesiden til 
Animalia under Husdyr og Storfekjøttkontrollen.

FRIST AVLSVERDIBEREGNING
Årets andre avlsverdiberegning gjennomføres i april. Frist for 
registrering av data som skal være med er innen utgangen 
av 31.mars. Husk å legge inn alle vekter og kalvinger.

REGISTRERINGSFRISTER 
Husk at kalver skal meldes inn enten i Storfekjøtt-
kontrollen eller i Husdyrregisteret innen sju dager etter at 
dyret ble merket. Kalver må merkes før de forflyttes, og 
senest 20 dager etter fødsel. Ved kjøp og salg er fristen 
for å rapportere inn forflytningen sju dager. 

Storfekjøttkontrollen
Nytt fra

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

SAMMEN TIL VERDENSROMMET

I februar kom nyheten om at astronautkandidaten Nima Sha-
hinian kan bli første nordmann i verdensrommet. Med Q-Mei-
eriene på laget skal han inspirere barn og unge til å tørre å 
drømme stort.
— Det er utrolig spennende å jobbe sammen med Nima og 
hans astronomiske ambisjoner. Med dette samarbeidet 
ønsker vi å engasjere barn og unge til å tro på at «melke-
veien» er full av muligheter og at ingenting er umulig – uan-
sett hvilken drøm man har. Vi heier på alle som våger og vil, 
sier Q-sjef Kristine Aasheim.

Nima er allerede godt i gang med forberedelser og utdannin-
gen som forhåpentligvis skal føre han til verdensrommet i 
slutten av 2023. Q-Meieriene stiller som ernæringspartner 
under den krevende opptreningen.
— For meg er Q den perfekte samarbeidspartner, ikke bare 
fordi meieriprodukter gir meg næringsstoffer som kroppen min 
trenger hver dag under opptreningen, men også fordi Q deler 
mange av mine verdier som handler om å sette seg mål, 
drømme stort og utfordre etablerte sannheter. Dessuten er det 
veldig uvanlig med melk i verdensrommet, fordi man ikke har 
hatt kjøleskap på den internasjonale romstasjonen - inntil i fjor. 

Etter planen skal Nima gjennomføre en lang rekke teknolo-
giske og naturvitenskapelige forskningsoppdrag og eksperi-
menter fra den Internasjonale romstasjonen. 
—Mitt oppdrag vil handle om hvordan man kan etablere en 
bærekraftig tilstedeværelse i verdensrommet. En del av min 
forskning vil omhandle 3D-printing av produkter i verdens-
rommet. Jeg skal også finne ut mer om hvordan norske mei-
eriprodukter kan bli en del av rommaten i fremtiden.

Nima forteller at verdensrommet også kan lære oss mer om 
bærekraftig emballasje og økt holdbarhet, som er forskning 
Q-Meieriene og andre kan benytte seg av her hjemme på jor-
den. Q-sjefen Kristine Aasheim tror at en norsk astronautkan-
ditat vil bidra til at interessen for teknologi- og innovasjonsfag 
vil få et skikkelig løft.

Astronautkandidaten Nima Shahinian kan bli første nordmann i 
verdensrommet. Q-sjef Kristine Aasheim synes det er spennende at 
Q-Meieriene er med på laget. Foto: Q-Meieriene
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Bailey har hengere
til alle behov og

er kjent for å produsere
høykvalitetshengere

som triller lett og rolig
etter traktoren

Ring oss for detaljer
Tlf: 69 82 54 00

Vidar Østby, 911 21 021
Morten Lund, 950 61 250

Jon Torger Rud, 906 08 285www.baileytrailers.co.uk

www.trogstadmaskinhandel.no

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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Nå kan du velge smittevernspakke 
med kjeledress eller veterinærkittel

kr. 1504,-
ekskl. mva. porto og ekspedisjonsgebyr

NYHET!

www.genoshop.net

FORSKJELLIG

DAGROS
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Nå kan du velge smittevernspakke 
med kjeledress eller veterinærkittel

kr. 1504,-
ekskl. mva. porto og ekspedisjonsgebyr

NYHET!

www.genoshop.net
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Vi i TINE Redigert av Unni P. Christensen
unni.p.christensen@tine.no

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

Ingaveien 20 – 1735 Varteig
T: 69 12 68 00

www.bbagro.no

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

Gjødselutstyr

Duun Industrier

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

Ole G. & Co AS  
Nord Varhaug

4368 Varhaug
T: 51 79 35 50 

www.jaerbu.no

Maskiner/redskap

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

Er dette ditt marked? Buskap nr 4/22 kommer ut 14.05.22. Bestillingsfrist er 21.04.22

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

Markedsplass for produkter og  tjenester til  storfebøndene

Husdyrrekvisita

                                 Landbruk AS

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

Tlf: 37 16 45 40
salg@songeproducts.com
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FORESLÅ KANDIDATER TIL TINES DYREVELFERDSPRIS

Nå inviteres du som melkeprodusent 
til å nominere kandidater til TINEs 
dyrevelferdspris.

Dyrevelferdsprisen tildeles en produsent 
eller en driftsenhet som utmerker seg 
med særlig god dyrevelferd, og som 
gjennom drifta på gården og holdninger 
og atferd bidrar til å styrke tilliten til 
TINE og norsk melk.

Prisen er ikke et «Norgesmesterskap i 
dyrevelferd» men en anerkjennelse til en 
produsent som en god representant for 
TINEs mange dyktige eiere.

Hvorfor en dyrevelferdspris?
Først og fremst er god dyrevelferd viktig 
for dyra, for deres ve og vel. God dyre-

velferd er også en viktig del av TINEs 
strategi. Prisen skal bidra til at dyrevel-
ferd får positiv oppmerksomhet både 
internt og eksternt. Og ikke minst styrke 
TINEs omdømme og konkurransekraf-
ten til norsk melk.

Nominasjoner mottas ut mars måned
Dyrevelferdsprisen deles ut årlig, og 
nominasjoner kan være fra både ku- og 
geitebesetninger.

Alle kan nominere kandidater ved å gå 
inn på medlem.tine.no hvor det ligger 
en artikkel og et nominasjonsskjema 
som du fyller ut og sender inn der. 

Der kan du også lese om og se video 
fra fjorårets vinnere; geiteprodusentene 

Marianne Rønning og Vidar Nybu på 
Kvikne i Tynset kommune. De driver et 
geitebruk med 150 melkegeiter, kje og 
bukker.

Tid for nominasjon til dyrevelferdsprisen 
for 2022 er 1. - 31. mars.

Alle innkomne forslag vurderes av en 
jury som består av tre personer fra TINE 
med Stine Grønmo Kischel som leder. 
Hun leder TINEs arbeid med dyrevelferd.

Prisutdeling høsten 2022
Vinner av TINEs dyrevelferdspris 2022 
offentliggjøres og deles ut til høsten.

TINE MEIERIET JÆREN TAR I BRUK FLISFYRING

TINE har som mål å kun bruke fossilfrie energikilder innen 
2030. Nå har TINE og Norsk Bioenergi inngått avtale om 
bioenergi fra et stort flisfyringsanlegg som skal bygges ved 
meieriet. Ved å ta i bruk bioenergi fra flis, i stedet for natur-
gass, vil utslippene av CO2 reduseres med 6000-7000 tonn i 
året. Det betyr at samlede utslipp fra TINEs produksjon 
reduseres med 40 prosent.

Nylig møttes representanter fra TINE og Norsk Bioenergi på 
Jæren for å signere avtalen. Det var konserndirektør Chris-
tian Granlund som signerte avtalen på vegne av TINE, men 
med seg hadde han meierisjef Kjetil Thu, Torbjørn Kvia og 
Petter Sirevåg. Kvia og Sirevåg har vært nøkkelpersoner i å 
utarbeide den tekniske løsningen sammen med Norsk Bioe-
nergi.
- Dette er et viktig skritt mot målet til TINE om å kun bruke 
fornybar energi i 2030. I dette prosjektet går økonomi og 
bærekraft hånd i hånd og derfor har jeg stor tro på dette, sa 
Granlund da han signerte avtalen.

Storforbruker av energi
TINE Meieriet Jæren, som ligger i Kviamarka i Hå, er storfor-
bruker av energi på grunn av den store produksjonen. Mei-
eriet behandler årlig ca. 210 millioner liter melk, til produk-
sjon av hvitost, smør, prim og pulver.

To vogntog med flis hver dag
Det er Norsk Bioenergi AS som skal bygge og drifte anleg-
get og det skal baseres på norsk flis, hovedsakelig fra Sør-

Vest-Norge. To fulle vogntog med flis hver dag, 365 dager i 
året, skal forsyne anlegget med flis. Det arbeides også med 
gjenbruk av røykgassen fra anlegget som plantegjødsel i 
Miljøgartneriet som er nabo til meieriet.

Enova vil støtte prosjektet med 9,9 millioner kroner. Med 
utgangspunkt i den inngåtte avtalen mellom TINE og Norsk 
Bioenergi vil arbeidet med detaljprosjektering og byggesøk-
nader settes i gang. Om alt går etter planen vil anlegget 
kunne settes i drift i april 2023.

Dette er en forkortet versjon av artikkel som ligger på medlem.tine.no

Christian Granlund (TINE) og Rune Isaksen (Norsk Bioenergi) 
signerer avtalen om flisfyring på Jæren.

P116862 Buskap 3-22NY.indd   128P116862 Buskap 3-22NY.indd   128 15.03.2022   09:4415.03.2022   09:44



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

Ingaveien 20 – 1735 Varteig
T: 69 12 68 00

www.bbagro.no

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

Gjødselutstyr

Duun Industrier

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

Ole G. & Co AS  
Nord Varhaug

4368 Varhaug
T: 51 79 35 50 

www.jaerbu.no

Maskiner/redskap

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

Er dette ditt marked? Buskap nr 4/22 kommer ut 14.05.22. Bestillingsfrist er 21.04.22

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

Markedsplass for produkter og  tjenester til  storfebøndene

Husdyrrekvisita

                                 Landbruk AS

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

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

TILGJENGELIGHET AV OKSER I OKSEKATALOGEN PÅ PAPIR
I papirkatalogen presenteres NRF-okser, importerte melke-
raser, kjøttfeokser og okser av gamle raser. Oksene som 
presenteres har i utgangspunktet doser på lager, men 
enkelte importokser kan gå tomme i katalogperioden og 
ikke være tilgjengelig hos din inseminør.

Det er ulikt hvor mange doser vi får importert av de enkelte 
oksene og noen kan derfor gå tomme i katalogperioden. 
Andre kan gå tomme før ny import er mottatt. Det jobbes 
med å kunne tilby det markedet etterspør til enhver tid, men 
noen ganger kan det være okser i katalogen som ikke er til-
gjengelig i alle områder. Nettbutikken viser hvilke okser som 
har doser tilgjengelig på hovedlageret og som dermed kan 
bestilles.

Tidligere var det med ikon for SpermVital og REDX (kjønns-
separert sæd) på de NRF-eliteoksene som hadde produsert 
disse sædtypene. Disse ikonene er fjernet. Årsaken er at 
lageret endrer seg fort. Noen okser er gode produsenter av 
disse sædtypene, mens andre ikke er det. Det er derfor 
okser som ikke får produsert mer av disse sædtypene og 
derfor går tom på lager. 

Nettbutikken på geno.no oppdateres fortløpende ut fra 
lagerstatus. Sjekk derfor denne for å få oversikt over hvilke 
okser som er tilgjengelige med de ulike sædtypene.
Tips: Ved å logge deg inn på «Min side» på geno.no kan du 
søke opp inseminør og få oversikt over innholdet i beholde-
ren av okser og sædtyper.

ENDRING I ENKEL 
 AVLSPLAN
Fra neste eliteokseuttak, 13. mai 2022, får 
 inseminørene direkte tilgang til oksevalget i 
Geno avlsplan via sine terminaler. Noen får til-
gang før dette. Det betyr at enkel avlsplan ikke 
lenger blir levert som en tjeneste fra din avls-
rådgiver etter dette. Inseminørene får fremover 
full oversikt over avlsplanen på sine terminaler. 
Dette gir dermed en mye bedre kobling mellom 
avlsplanen, våre tilgjengelige produkter og 
 rapporteringen videre.

Geno og Tine Rådgiving har et langvarig og 
godt samarbeid for at du som produsent skal få 
den beste besetningen til din produksjon. Tine 
Rådgiving fortsetter avlsrådgivingen med sine 
tjenester Avlsplan Super og Avlsplan Pluss. Alle 
som tidligere har mottatt enkel avlsplan, blir 
kontaktet av sin Tine-rådgiver angående videre 
avlsrådgiving.

Avlsplanen er tilgjengelig på Genos nettsider og 
er enkel å skrive ut, også om du skulle befinne 
deg i områder uten mobilnett eller WiFi. Hvis du 
fortsatt har problemer, er avlsrådgiver behjelpe-
lig med å få skrevet ut avlsplan til deg.

Vi gjør oss klare til endringen allerede i disse 
dager, så det kan være at du vil oppleve at 
inseminøren din allerede har oksevalget på sin 
terminal. Dette er for at vi skal få en liten over-
gangsperiode for å få den lille endringen inn i 
rutine.

NYE INDEKSER I OKSEKATALOGEN
I desember publiserte vi flere nye indekser på kyr i Kukontrollen og Geno 
avlsplan. Nå er disse også på plass i oksekatalogen. 

I 2014 ble Geno en del av «Nordic classification». Det innebærer at de 
nordiske landene (Sverige, Danmark, Finland og Norge) siden den 
 gangen har gjennomført eksteriørvurdering på akkurat samme måte.

For Geno har dette ført med seg noen endringer for hvilke egenskaper som 
blir registrert, og hvordan de skal registreres. Blant annet ble det innført 
noen nye egenskaper, som vi i Geno ikke har benyttet i vårt avlsarbeid 
 tidligere. Etter hvert har det blitt samlet inn så mye data på de nye egen-
skapene, at tiden nå er inne for at det kan beregnes indekser også på disse.

Det gjelder følgende egenskaper:
Overlinje
Melketype
Hasekvalitet
Beinbygning

Det er også utviklet en avlsverdi for levendevekt for utvokste kyr (voksen-
vekt). Sammenhengen er sterk mellom hvor mye energi et dyr trenger til å 
vedlikeholde kroppen sin (vedlikeholdsbehovet) og størrelsen på dyret. 
Dette er første trinn i prosessen med å utvikle en avlsverdi for fôrutnyttelse.

Du kan lese mer om voksenvekt i Buskap nr. 2 i 2022, side 6.
Det er i tillegg utviklet en indeks for holdbarhet. Egenskapen Holdbarhet 
er definert som antall mjølkedager fra kalving i første laktasjon til slutten 
av tredje laktasjon. Maksimalt 305 dager blir inkludert fra hver laktasjon.

Holdbarhet må sees på som en samleegenskap som reflekterer både 
fruktbarhet, helse, produksjon og eksteriør til kyrne. Vi regner det fortsatt 
som mer effektivt å forbedre holdbarheten ved å avle direkte for disse 
underliggende egenskapene. I mange andre land er det imidlertid 
 mangel på gode opplysninger om fruktbarhet og helse. Indeks for 
 holdbarhet er derfor vanlig internasjonalt, og det er viktig at også Geno 
har en indeks for dette når NRF-okser skal markedsføres.
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www.lely.com

Lei en melkerobot for kr. 4.900,-*/mnd
Vi ønsker at flere som driver med melkeproduksjon skal få gleden av å melke med en melkerobot  

fra Lely. Ved å dele opp investeringen og leie en melkerobot, blir det også mulig for de med 
mindre besetning å realisere drømmen om en Lely Astronaut. Derfor tilbyr vi nå en meget gunstig  

ordning med å leie en melkerobot. Du får selvsagt vår velkjente Masteravtale til fast pris som sikrer  
forutsigbarhet, service og stabil drift. Melkeroboten du nå kan leie er en Lely Astronaut A3.

Lely Center Eid
Tlf. 57 86 25 05

Lely Center Fåvang
Tlf. 61 28 35 00

Lely Center Heimdal
Tlf. 72 89 41 00

Lely Center Nærbø
Tlf. 51 43 39 60

Lely Center Revetal
Tlf. 33 30 69 61

Hvorfor Lely og Fjøssystemer?
Vi har levert over 1000 Lely melkeroboter i Norge. 
Roboten er kjent for driftssikkerhet, enkel 
montering og har vært på Ytelsestoppen i en 
årrekke. I tillegg har vi et meget velfungerende og 
godt utbygd serviceapparat i Norge. Med Lely og 
Fjøssystemer får du tilgang til innovativ teknologi 
og rådgiving innen løsninger og fôring.

Startpakke som kan gjenbrukes
Velger du løsningen med å leie en robot, så kjøper 
du en startpakke som inkluderer montering/
igangkjøring og annet utstyr som er nødvendig. 
Dette er nytt utstyr og kan fint gjenbrukes når 
du senere ønsker å bytte roboten i en annen 
brukt eller ny. Vi gir deg selvsagt en meget god 
introduksjonspris på startpakken. Startpakken 
tilpasses etter behov.

Derfor er det smart å leie en 
melkerobot fra Lely

• Mindre besetninger får mulighet til robotmelking
• Bedre planløsning og plass til flere dyr enn ved  
 valg av melkegrav

• Oftere melking og økt ytelse
• Bedre dyrevelferd
• Leieordningen gir en liten investering
• Startpakken gjenbrukes ved senere bytte til   
 nyere robot

• Denne løsningen er rimeligere sammenlignet   
 med å bygge melkestall

• Mer fleksibel hverdag for bonden
• Masteravtale som sikrer stabil drift 

*Mva kommer i tillegg. Masteravtale og Startpakke for 
senere gjenbruk kommer også i tillegg. Vi tar forbehold om 
at det kan være et begrenset antall roboter tilgjengelig. 

Vil du vite mer, ta kontakt med ditt Lely Center. 
Lely er verdens mest solgte melkerobot fordi kua 
alltid er i sentrum.
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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 
Magnus og Gunnbjørn  
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.
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