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FJØSET BESTILLER DYR

På grovfôrsida heter det at fjøset skal bestille fôr
med de kvaliteter og mengder det er behov for.
Også når det gjelder avlen bør vi tenke på samme
måten. I stedet for bare å inseminere etter hvert
som kyr og kviger kommer i brunst, kan vi legge
en plan for hvilke typer dyr vi trenger og til hvilke
tidspunkt.

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

Det handler om å være i forkant, ta i bruk verktøyene vi har fått for avl i buskapen og gjøre tilpasninger både til industriens behov og egen inntjening. Skjev innveiing av melk betyr unødvendige kostnader for industrien og belaster melkeprisen for alle. Det er fortsatt en vei å gå selv om
Vestland kan vise til over 14 prosent økt innveiing
i 3. kvartal to siste årene.

etter øker kjøttinntektene. Forsiktige beregninger
antyder 2 500 kr pr. årsku i pluss. Med bruk av
y-celler av kjøttfe kan beløpet bli høyere, men
krysningskviger skal heller ikke undervurderes
som slaktedyr. Angusavtalen gir ytterligere bonus.
En gevinst som ikke er tatt med i regnestykkene
er hva spissing av avlen på melkekyrne i besetningen kan bety. Bare det å unngå å bringe

For Fjord og Fjell er prisforskjellen mellom dårligste og beste månedene på 1,91 kroner (1,43 for
landet). Inseminasjon av ei ku i juni til oktober gir
fra 3 600 til 5 000 i økte melkeinntekter sammenlignet med inseminasjon i januar hvis vi forutsetter
7 500 liter levert pr. årsku. Selv i sone Landet vil
inseminasjon i august og september gi pluss på
3 600 kroner sammenlignet med januar.
Fram til 11. september har Geno kampanje på
REDX med 70 kroner i rabatt pr. sæddose.
Kampanjen er en ypperlig anledning til å få lagd
noen gode sommermelkere. Da kan ikke kvigene
sendes tomme på beite. En mulighet er å dele
kvigene i to puljer der ene beiter hjemme til de er
inseminert og konstatert drektige, mens andre
pulja hentes hjem fra beite litt tidligere for inseminasjon. Brunstkontroll på beite med aktivitetsmåler og et opplegg for innfanging og fiksering er
en annen måte å løse floken med å få kvigene
drektige på et tidspunkt som gir mye sommermelk.
Med GS-testing av alle kvigekalver, bruk av
kjønnsseparert sæd til de best hunndyra og kjøttfesæd på de dyra en ikke ønsker å rekruttere
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En gevinst som ikke er tatt med i regnestykkene er hva
spissing av avlen på melkekyrne i besetningen kan bety
genene fra dårligste kyrne på fjøset videre – bare fra
de beste - vil øke det genetiske nivået betydelig. Og
dette er en gevinst som bygger på seg år for år som
rentesrente, i motsetning til kjøttinntektene.

En slik utvikling innebærer at oksekalver til semin i større
og større grad må rekrutteres fra embryo, siden de beste
kyrne blir inseminert med hunn-sæd. Et spennende
spørsmål er hvordan dette vil påvirke NRF-avlen. Kanskje
blir det i framtida mer fokus på produksjon av kjøtt og
melk i samme besetning enn på samme dyret, eller på en
annen måte: Mer snakk om kombibruket enn kombikua?

Foto: Eva Husaas

For å høste mest mulig av en slik avlsstrategi må
kvigeoppdrettet reduseres til det minimum en har
behov for. Nedtrimmet kvigeoppdrett vil gi positiv
effekt både på klima og økonomi. Siden det går
nesten tre år fra kalvene til de kvigene du inseminerer
med kjønnsseparert sæd i sommer selv kommer i
produksjon, er det tid til å gjøre en innsats på dyrehelse og fruktbarhet slik at mange flere kyr kan stå på
fjøset i minst fire til fem laktasjoner.

Utviklingen internasjonalt er en kraftig økning i b
 ruken
av kjønnsseparert sæd og kjøttfesæd på melkebrukene, på bekostning av konvensjonell sæd. I siste
episode av Geno-podden fortelles det om store
danske besetninger som nå bruker 20 prosent
kjønnsseparert sæd og 80 prosent kjøttfesæd.
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FRUKTBARHET

VERDENSREKORD I SENSEHUB-ANLEGG FOR AMMEKU
Norge er nå landet i verden med flest SenseHub-anlegg i bruk i
ammekubesetninger.
Kristin Mengshoel
Produktansvarlig for
SenseHub i Geno
kristin.mengshoel@geno.no

Vegard Urset
Sjef for aktivitetsmåling
i OS ID
vegard.urset@osid.no

D

enne «verdensrekorden» er
enda mer imponerende når
vi tar i betraktning det relativt lave antallet ammekubesetninger vi har her i landet sammenlignet
med mange andre land. I Norge har
vi nå over 200 SenseHub-anlegg
fordelt på våre ca. 6 000 ammekufjøs. Til sammenligning har land
nummer to på lista, Frankrike, 183
SenseHub-anlegg og over 50 000
ammekubesetninger.

Utstrakt seminbruk
Så hvorfor har så mange norske
produsenter valgt å satse på aktiTabell. Antall SenseHub Beefanlegg i noen land. Tall fra mars
2022
Land

Antall SenseHub
Beef-anlegg

Norge

198

Frankrike

183

Sør-Korea

158

Belgia

82

USA

73

Italia

61

Sveits

55

Sverige

52

Irland

51

Storbritannia

44

Simmental-produsent Frode Størseth i Meråker er en av mange norske ammekuprodusenter som er med på å sette SenseHub-verdensrekord. Foto: Knut Lundemo

vitetsmåling? Årsaken er selvsagt
først og fremst den utstrakte
seminbruken. For selv om seminandelen i norsk ammekuproduksjon er lavere enn i mjølkeproduksjon, ligger vi likevel langt
høyere enn andre land. Rundt
tjue prosent av ammekyrne i
Norge blir inseminert, mens de
fleste andre land ligger på ca.
fem prosent.

Firmanytt

LIFLAND AGRI
Fra 1. januar har Lifland Agri overtatt importørskapet fra Reime Landteknikk og er
ansvarlig for servicen til alle GEA melkesystemer og salg av nye GEA systemer i
Norge. Lifland Agri har nå 12 serviceteknikere på jobb, fordelt på 3 lokasjoner.

6

Tidlig ute
En annen viktig årsak er at Geno,
Tyr og slakteriene var tidlig ute
med å vise de norske ammekuprodusentene at bruk av semin gir
bedre resultater. Geno begynte å
selge Heatime, etter hvert avløst
av SenseHub, for å tilby et godt
hjelpemiddel for å oppdage brunst.
I tillegg ser vi at norske storfeprodusenter i mange sammenhenger
er svært dyktige til å ta i bruk ny
og nyttig teknologi. En nettbasert
aktivitetsmåler som via mobilen gir
real-time oversikt over besetningas
brunst og helse, er med andre ord
som skapt for norske bønder.
Til sammen har dette gitt resultater.
Salget av SenseHub til ammeku øker
stadig, og seminandelen går opp.
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- velg riktig kraftfôr
Forventet dagsavdrått kg mjølk ut i fra kvalitet på beitegraset
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Svært godt beite
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Formel har:
•

Protein- og fiberinnhold tilpasset
beitekvalitet og
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•

God mineral- og
vitamindekning

Elite 90

Elite 80

ProFet (+fett-%)

(kg)

ProFet (+fett-%)

25

Elite 70

35

Favør 80

40

30
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Premium 80

Ugjødsla beite/utmark

Premium 70

45
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AVL

En kvigekalv fra godkua eller kviga som
man har stor tro på, vil gi et verdifullt
bidrag til ei skikkelig godku om noen år.
Hvis kvigekalven blir født på ei tid som i
neste omgang kan bidra til mer sommermjølk,
er det helt supert. Benytt derfor mulighetene
med kjønnsseparert sæd (REDX) til rabattert pris
i kampanjeperioden som starter 19. april.
Nå er det rabatt
på REDX-sæd.
Foto: Dnb

REDX-KAMPANJE

Trond Arne Asbjørnsen i Vikevåg samdrift:
Her har vi inseminert 2/3 av kvigene med REDX – vi
merker ikke forskjell – inseminasjoner med REDX gir
like gode resultater som ordinær sæd.

SIKRE DEG MER
SOMMERMELK
FRA KVALITETSDYR
Hans Storlien
Leder kunde og
medlemstjenester
i Norge
hans.storlien@geno.no

Kampanjen har tre klare målsettinger:
1. Økt andel sommermjølk
2. Økt bruk av REDX (kjønnsseparert sæd)
3.Sikre og øke bruken av semin
med aktivitetsmåleren SenseHub
Kampanjen er et samarbeidsprosjekt mellom Tine, OsID og Geno.
I perioden 19. april til 11. september vil derfor alle tre fokusere på
sommermjølk, REDX sæd og
SenseHub aktivitetsmåler. Både
resultater av inseminasjon med
REDX og tilgjengelighet på REDX
har blitt betydelig bedre den
seinere tid.

Betydelig bedre resultater
Vi har tidligere informert om at vi
i fjor hadde utfordringer i produk-

8

sjonen som førte til at vi i en
periode måtte stenge ned laboratoriet for å kvalitetssikre alle
operasjoner. Vi ser lovende
tendenser for inseminasjonsresultatene ved bruk av REDX og
jobber kontinuerlig med å etablere et større datagrunnlag for å
kunne presentere enda sikrere
resultater. Siden produksjonen
startet opp igjen har vi hatt en
forbedring på 7 prosent. De siste
beregningene fra januar viser
62,6 prosent ikke-omløp 56
dager. Dermed er vi innenfor målsettingen om å ikke ligge lavere
enn 10 prosent i ikke-omløp
sammenlignet med vanlig sæd.
Signaler fra felt bekrefter den
samme tendensen, og vi har
blant embryokvigene fått åtte av

ni drektigheter på første forsøk
på en pulje kviger.

Aktivitetsmåler bidrar til
gode resultater
Inseminasjon litt seint i brunsten
viser seg å gi de beste resultatene
ved bruk av kjønnsseparert sæd.
SenseHub aktivitetsmåler vil hjelpe
deg i å finne riktig inseminasjonstidspunkt. Dersom du ikke allerede
har et godt hjelpemiddel for dette,
så er tida riktig til å vurdere dette
nå. Ta kontakt med oss i Geno og
vi vil gjerne gi deg råd om aktivitetsmåler for din besetning.

Bedre utvalg av okser med
REDX
Mange har ytret ønske om større
utvalg av okser med REDX. Geno
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REDX Elite. I perioden vi nå går inn i er
det disse sju oksene som kan brukes for
å rekruttere gode kvigekalver for
sommermelkproduksjon. Oksene 12034
Falkmo og 12203 Fallmyr PP settes i
produksjon og vil få doser til salg i
perioden.

12024 Trondstu

12073 Alme

12116 Sausvatn-PP

12185 Nybakken-P

12195 NR Draugsvoll-P

12197 NR Haflingerhoff

12222 NR Skoien

Foto: Jan Arve Kristiansen
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har nå gått over til å produsere
REDX døgnkontinuerlig. Dette
medfører større antall doser
produsert både for nasjonalt og
internasjonalt marked. I perioden
vi nå går inn i har vi valgt ut følgende sju okser som vi mener skal
være gode okser for å rekruttere
gode kvigekalver: 12024 Trondstu,
12073 Alme, 12116 Sausvatn-PP,
12185 Nybakken-P, 12195 NR
Draugsvoll-P, 12197 NR Haflingerhoff og 12222 NR Skoien. Oksene
12034 Falkmo og 12203 Fallmyr
PP settes i produksjon og vil få
doser til salg i perioden.
Disse oksene inngår i kategorien
REDX Elite som består av en
blanding av eldre gode okser og
eksisterende eliteokser. Dette for
å ha et bedre utvalg av okser som
har produsert REDX.
Kravet til oksene som er valgt ut er
at de har en god avlsprofil og en

sædkvalitet som gir tilfredsstillende
resultater fra kjønnssepareringa.

aktuell okse kan settes ned i
beholderen til inseminøren.

Sjekk tilgjengeligheten av
REDX

For å få enda bedre utvalg kan du
gå inn i nettbutikken på geno.no
og bestille REDX av de oksene du
ønsker. Her vil det også være
mulig å bestille fra okser som på
grunn av lite sædlager kun er
tilgjengelig via netthandel.

Benytt deg av funksjonen «Innhold i beholder» på geno.no og få
oversikt over tilgjengeligheten av
REDX hos inseminøren.
1. Logg deg inn på «Min side» på
geno.no
2. Gå inn på menyvalget «Innhold
i beholder»
3. Søk opp aktuell inseminør
4. Se oversikt over okser og antall
doser av de ulike sædtypene
inseminøren har i beholderen
På denne måten kan du se hvilke
okser som er tilgjengelige og huke
av for det i Geno avlsplan. Da får
du opp de beste kombinasjonene
med REDX elite som inseminøren
har tilgjengelig i beholderen. Er
det spesielle ønsker, oppfordres
det til å melde fra om dette slik at

70 kroner i rabatt
I kampanjeperioden vil det bli
rabatt på REDX kjønnsseparert på
kr 70,- per dose. Så her er bare å
gripe sjansen til å bruke REDX i
en periode hvor det er viktig å få
gode kvigekalver. For noen kan
det være aktuelt å supplere med
kjønnsseparerte hannceller av
kjøttfe på dyr det ikke er så
aktuelt å sette på etter og som
kalver mer ugunstig til å produsere sommermjølk. Kjønnsseparerte hannceller av kjøttfe kan
bestilles i Geno sin nettbutikk.

AVL

PASSERT 100 TONN MJØLK
Paula Merethe
Brekken
Rådgiver i Tine
paula.merethe.brekken
@tine.no

I

besetningen til Bjørn Jordet på Tynset står ei godt
voksen ku, nr. 5320, født 1. september i 2010. Med ni
kalvinger bak seg har hun nå passert 100 000 kg
mjølk godt og vel. Innkjøpt i besetningen som andrekalver, har hun vært på mjølkestall og på setra, før det
ble løsdrift og ny seter, og innom to forskjellige robot-
typer. Ei robust og tilpasningsdyktig ku må vi kunne si!
Kua er stor og romslig, med et godt hode og gode bein
og ei sterk jurhelse. En mjølkefeber står riktignok på cv’n,
men den har hun nok betalt mange ganger. I de årene vi
har hatt fôrberegninger, ser vi at hun har jevnt over har
ligget over snittet av besetningen i grovfôropptak.
Far er 10912 Jare, blant annet med gode egenskaper
på mjølk og lynne. Morfar er 10398 Seteråsen.

10

100-tonnskua 5320 sammen med junior på garden, Erling,
som vet å sette pris på friske og holdbare kyr.
Foto: Paula Merethe Brekken
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OPTIMALT KRAFTFÔR PÅ BEITE

La mjølkeytinga
og beitekvaliteten
avgjere kraftfôrvalet

Beitekvalitet

Ungt godt beite

Middels beite

PBV-fattig beite

Mjølkeyting
pr. årsku

PBV20-nivå over
+40 g per kg TS.
Typisk beitegras under 25 cm
samt raigras/kløvereng.

PBV20-nivå +10 til +40 g
per kg TS. Typisk beitegras
25 til 50 cm lengde, eller
ved tørkeråka eng.

PBV20-nivå under +10 g per
kg TS. Ved tørkeråka eng,
ugjødsla utmark
eller langt kome gras.

Høg yting,
over 8.500 kg

TopLac® Låg

TopLac® Nøytral
TopLac® Fiber

TopLac® Høg

Middels yting,
7.000 – 8.500 kg

Melketopp Låg

Melketopp Nøytral
Kraftfull™

Melketopp Høg

Moderat yting,
6.000 – 7.500 kg

Melketopp Låg

Nor500
Melketopp Nøytral
Kraftfull™

Melketopp Høg

Kontakt oss gjerne for å drøfte beste val til ditt beite, samt rett dosering.

FISKÅ MØLLE
HOVUDKONTOR
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GENOTYP DYRA
FØR BEITESLIPP
Genotyping gi avlsplanen best mulig grunnlag for valg av okser.
Hanna Retzius Storlien
Avlsforsker i Geno
hanna.storlien@geno.no

Tekst og foto

V

åren er her og det nærmer
seg sommer og beiteslipp.
De fleste er for lengst ferdig
med å planlegge hvilke kviger
som skal insemineres før beite-

slipp, og hvilke som skal vente til
høsten. Noen henter kanskje inn
dyr puljevis for inseminering,
mens andre har dyra i nærheten
og praktiserer inseminering uten-

dørs. Uansett hva slags strategi
en bruker er det noe som må
være på plass før den dagen
insemineringa skal skje, nemlig en
avlsplan med oksealternativer.

506 Grima og
510 Littseint
ble genotypa
før beiteslipp
slik at
GS-resultatet
var klart i god
tid før de skulle
inn for å
insemineres. I
dag er 506
Grima drektig
med REDX
etter 12146
Hamrabuen-P
og 510 Littseint
drektig med
kjønnsseparert
sæd etter
24047 VR
Heeman. Foto:
Eva Husaas
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Gi avlsplanen best mulig
grunnlag
Geno avlsplan tar seg av oppgaven med å finne gode oksealternativer, men du som produsent kan bidra sterkt ved å gi avlsplanen best mulig grunnlag for
utvelgelsen. Ved å genotype dyra
får Geno avlsplan viktig info om
dyrets egenskaper og potensial.
Det er her du legger grunnlaget
for fremtidens avlsdyr i din besetning. All info fra genotypingen
bidrar med å koble sammen de
beste kombinasjonene, og sikrer
at alle dyrets styrker og svakheter
blir hensyntatt. En avlsplan med

dyr som er genotypa gir langt
høyere presisjon i å «designe» rett
profil på neste generasjon. Alternativet er en avlsplan som baserer
seg på avlsverdien dyret får tildelt
når den blir registrert inn i Kukontrollen som kalv. Denne avlsverdien er et gjennomsnitt av mor
og far og kan avvike betydelig fra
dyrets faktiske avlsverdi.

Får bærerstatus for tre
genetiske defekter
Ved å genotype får du også oppgitt bærerstatus for de tre genetiske defektene vi tester for
(BTA8H, BTA12 og AH1). Bærerstatusen finnes i Geno avlsplan
under hvert dyr som er genotypet,
og avlsplanen sørger for at en
bærer av en genetisk defekt aldri
blir koblet sammen med en okse
som bærer samme defekt. Les
mer om genetiske defekter i
Buskap 3 i 2020 og Buskap 2 i
2021 (buskap.no-> utgaver – se
artikler under tema avl).
Genotypingen kan dessverre ikke
avdekke om kvigekalver født som
tvilling med oksekalver har Freemartin syndrom (er ufruktbare).

Bestill genotyping i god tid
før beiteslipp
Det eneste du trenger å gjøre for å
gi Geno avlsplan best mulig datagrunnlag, er å bestille genotyping
i Kukontrollen, sette i GS-merket
når det kommer med posten, og
sende ørevevet i retur. Så fort
resultatet er på plass tar Geno
avlsplan seg av resten av jobben.
Selv om dette er fort gjort, bør en
være ute i god tid. Det er anbefalt
å bestille genotyping 10 dager
etter kvigekalven er innregistrert i
Kukontrollen. På den måten sikrer
du at resultatet er på plass i god
tid før inseminering. Genotyping
vil naturligvis gi likt resultat uavhengig av alder på dyret. Hvis du

HVORDAN
BESTILLER JEG
GENOTYPING?
Prøveutstyr for genotyping bestilles på medlem.tine.no under «Styring og planlegging/
Avlsplanlegging/Bestille genotyping NRF».
Det kan bestilles for akkurat de NRF-hunndyrene en måtte ønske, men de må ha sikker/
usikker seminfar. Dyret må være minimum 75
prosent NRF. Det er ikke mulig å bestille
genotyping av krysningsdyr eller andre raser
enn NRF.
Kvigekalver vises i bestillingslisten så snart de
er meldt inn i Kukontrollen. Det må imidlertid
ha gått minimum 10 dager siden kalvinga ble
registrert, før det er mulig å huke av for
bestilling. Dette er for å unngå at det bestilles,
sendes ut prøvemateriell og faktureres for
genotyping av kvigekalver som er listet ut som
avlsemne. Aktuelle kvigekalver for embryoproduksjon vil genotypes på Geno sin regning, og prøveutstyr blir automatisk utsendt til
de dette gjelder.
Geno har sendt ut én gratis tang til samtlige
medlemmer i Kukontrollen med NRF-dyr i
besetningen. Prøven tas i øret ved påsetting
av merke. Merket viser at dyret er genotypet.
Nålen med vevsprøven skal ned i et rør med
væske og legges i lynlåspose med påklistret
etikett med produsentnummer og individnummer. Deretter sendes prøven til Biobank i
vedlagt svarkonvolutt. Etter det er det bare å
vente på at resultatet dukker opp i Geno
avlsplan og Kukontrollen! Dyrene som er
genotypet vil få et GS-ikon.

ikke har genotypet dyrene dine
enda og du planlegger inseminering i løpet av sommeren/høsten
2022, så er det fortsatt ikke for
seint. Bestill genotyping så fort
som mulig, så sikrer du at du får
satt i GS-merket før dyrene
slippes ut. Da er resultatet på
plass i god tid før inseminering.
BUSKAP 4-2022
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ORGANISASJON

INSPIRIA
VÅREN GIR TEGN TIL NYTT LIV
Kristin Malonæs
Administrerende
direktør i Geno
kristin.malonaes@geno.no

I skrivende stund
smelter snøen raskt
og våren er i anmarsj,
og vi har nettopp
avsluttet felles
årsmøte med Norsvin
og Tyr på Hamar.

D

et ble to vellykkede årsmøtedager hvor vi endelig
kunne møtes igjen fysisk,
dele kunnskap og utveksle tanker,
ideer og erfaringer gjennom uformell
dialog ved kaffeautomaten og ved
matbordene, og få en aktiv debatt
om året som har gått og de mulighetene som ligger fremover.
Teamsmøter er vel og bra, men
innimellom trenger vi å møtes
fysisk. Tusen takk til de tillitsvalgte
for to fine dager sammen.

Nye løsninger møter
behovet for økt lønnsomhet
Ved oppstart av årets våronn er
det et krevende bakteppe for
matproduksjonen både i Norge og
i verden for øvrig. Ekstrem kostnadsvekst på de fleste innsatsfaktorene både utfordrer og stiller
krav til nye løsninger for at vi skal
ha bærekraftig matproduksjon
også i fremtiden. Å ta i bruk ny
avlsteknologi er en måte å styrke

På REDX-laboratoriet til Geno er nå både produksjonsvolum og kvalitet på topp.
Leder forsyningskjede i Geno Margrete Nøkleby i midten med Caroline Zedell (til
venstre) og Fredrik Munkelien (til høyre). Foto: Turi Nordengen

økonomien i egen produksjon.
Internasjonalt har utviklingen de
siste årene skutt fart når det gjelder bruk av kjønnsseparert sæd.
Drivkreftene for dette er økt lønnsomhet i besetningen. Forsiktige
beregninger vi har gjort viser et merutbytte på kr 2 500 pr. årsku. 50
kyr gir dermed kr 125 000 mer på
bunnlinjen. Det er verdt å ta med seg.

REDX – kvalitet i verdensklasse
På REDX-laboratoriet vårt er vi nå
godt i gang med 3. skiftproduksjon, og produksjonstallene viser
at vi produserer kvalitet og volum
i toppklassen når vi sammenligner
oss med andre laboratorier i ABS

Firmanytt

DELAVAL
Melder at kalvefôringsautomaten CF500S og CF1000S nå kan kobles opp mot
besetningsstyringssystemet DelPro. En kan da finne nøkkelinformasjon om
kalvenes helse, vekst og fôropptak presenteres i DelPro og få alarmer om kalver
som må følges opp spesielt.
Pressemelding

14

systemet rundt om i verden. Det
betyr at vi nå er leveransedyktige
både i det norske og internasjonale markedet. Internasjonalt forventer vi å selge 40 prosent REDX
og 60 prosent konvensjonell NRFsæd i år. I det norske markedet er
konvensjonell sæd fortsatt hovedproduktet. Vi ønsker at flere av
våre kunder tar i bruk REDX på de
beste dyrene i besetningen, og
kombinerer det med kjøttfe på de
svakeste. Vår partner ABS har
også gitt oss god tilgang på hannceller av Angus. Kombinerer du
REDX med hannceller av Angus,
vil det økonomiske regnestykket
overfor styrkes ytterligere.

Bruk muligheten i
kampanjeperioden
Vi er nå inne i en kampanjeperiode
hvor målet vårt er å doble salget
av REDX i det norske markedet.
Kampanjen er et samarbeid med
våre gode partnere Tine og OSID.
Bruk muligheten til å kickstarte økt
lønnsomhet i egen besetning ved å
bli med på denne kampanjen. Med
ønske om en god våronn.
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Fleckvieh

Rase nr. 1 i kombinert melke- og storfekjøttproduksjon
som også utmerker seg med:
HØY MELKEYTELSE · HOLDBARHET · HELSE
JURHELSE · SPENEPLASSERING · FRUKTBARHET
HØY SLAKTEVEKT · HØY SLAKTEKLASSE
•

Melkerasen med de beste kjøttproduksjonsegenskapene som reinrasa
eller x-avla med andre melkeraser

•

Fôringskalv, reinrase eller krysningskalv avregnes som kjøttfekalv hos
slakteriene

•

Høyt grovfôropptak

•

Gode beitedyr og gode på utnyttelse
av beiteressurser på inn- og utmark!

•

Godt tilpasset økologisk melk- og
storfekjøttproduksjon

•

Tillitsfulle dyr med et herlig gemytt

Flere seminokser finner du i Genos oksekatalog!

Flere Fleckvieh seminokser tilgjengelig på Sædruta finner du i Geno
oksekatalog på nett.

P117321 Buskap 4-22.indd 15

04.05.2022 10:24

AVL

UTVIKLINGEN
I ANDEL DØDFØDTE KALVER
Dødfødsler opptrer betydelig oftere i løsdrifts- enn båsfjøs. Økningen
i rapporterte dødfødte kalver kan derfor i stor grad forklares ut fra
den store overgangen fra bås til løsdrift de siste 20 årene.
Anne Guro Larsgard
Avlsforsker i Geno
anne.guro.larsgard@geno.no

Håvard M. Tajet
Leder forskning, utvikling
og implementering i Geno
havard.melbo-tajet@geno.no

V

ed innrapportering av kalving til Kukontrollen, er det
egne felt for å samle inn
mer informasjon omkring kalvingsforløpet. Dette gjelder regis-

treringer av kalvingsvansker, dødfødsler, kalvestørrelse og misdannelser. At ei drektighet blir fullført
med ei kalving som gir en levendefødt og frisk kalv, og der kalv-

inga har gitt minst mulig påkjenning på kua, er viktig både ut fra
et dyrevelferds- og økonomisk
perspektiv for bonden. Derfor
opplever vi at dette er egenskaper

Kalv født død eller død innen 24 timer etter kalving skal rapporteres som dødfødt. Kalv født levende, men død i perioden fra
minimum 24 timer etter kalving og fram til første mjølkeveiing i besetningen, skal rapporteres som krepert.
Foto: Rasmus Lang-Ree
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Figur 2. Prosent dødfødte kalver
i Dødfødt
bås- ogSum
løsdriftsbesetninger
dødfødt + krepert
Krepert
5,0
5,0
4,5
4,5
4,0
5,0
4,0
3,5
4,5
3,5
3,0
4,0
3,0
2,5
3,5
2,5
2,0
3,0
2,0
1,5
2,5
1,5
1,0
2,0
1,0
0,5
1,5
0,5
0,0
1,0
0,0
0,5
0,0

Dødfødt

Krepert

Sum

Dødfødt

BåsKrepert
Løsdrift

Sum

Dødfødt

Bås
Løsdrift
Krepert
Bås

110

Sum

Løsdrift

110 3. Avlsmessig utvikling for dødfødsler i perioden 2002–2022
Figur
105

105
110
100
100
105
95
95
100
90
90
95
85
85
90
80
80
85
75

75
70
70

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2002

2004

2006

2008

2010

2012
Kalvingsår

2014

2016

2018

2020

2002

2004

2006

Kalvingsår
2008
2010 - kalven
2012
2014
2016
Dødfødsler
Dødfødsler
- kua

120

Dødfødsler - kalven
Kalvingsår

120

Dødfødsler - kalven

2018

2020

2022
2022
2022

Dødfødsler - kua

1800
1800

Dødfødsler - kua

1600
1800
1600

120
100

svært liten for disse egenskapene.1400
1600
Det er kun data fra 1. kalvere som 1400
1000
inngår i beregningene.
1400

28.02.2022
28.02.2022
28.02.2022

31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021

31.10.2021
31.10.2021
31.10.2021

31.08.2021
31.08.2021
31.08.2021

30.06.2021
30.06.2021
30.06.2021

30.04.2021
30.04.2021
30.04.2021

Indeks dødfødslerVurderingstidspunkt
maternal
Antall døtre

28.02.2021
28.02.2021
28.02.2021

31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020

31.10.2020
31.10.2020
31.10.2020

Vurderingstidspunkt

31.08.2020
31.08.2020
31.08.2020

30.06.2020
30.06.2020
30.06.2020

Figur 3 viser at det har vært en
800
positiv utvikling for dødfødsler 800
600
som egenskap ved kalven. Indek- 600
400
sen er i snitt omkring 20 poeng 600
400
bedre for dyr født i 2022 framfor
200
400
de født i 2002. For dødfødsler
200
0
som egenskap ved kua, har det 200
0
vært en svak tilbakegang.

28.02.2020
28.02.2020
28.02.2020

31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019

31.10.2019
31.10.2019
31.10.2019

31.08.2019
31.08.2019
31.08.2019

30.06.2019
30.06.2019
30.06.2019

30.04.2019
30.04.2019
30.04.2019

28.02.2019
28.02.2019
28.02.2019

31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018

31.10.2018
31.10.2018
31.10.2018

0

1000
800
1000

30.04.2020
30.04.2020
30.04.2020

kua100
(om den er en «god kalver»)
100
og forhold
ved kalven (størrelse,
80
utforming).
I avlsmålet er egen80
skapen
i dag vekta med minus
80
60
2 500
kroner
per dødfødte kalv.
60
Basert
på
dette
utgjør dødfødsler
60
40
som mor til kalv og dødfødsler
40
som40kalv 0,3 prosent hver, altså
20
0,6 prosent
til sammen av det
20
totale
avlsmålet.
Årsaken til at det
20
0
blir såpass
lav prosentvis vekt er
0
at den genetiske variasjonen er

Antall døtre
Antall
Antall
døtredøtre

80
75
70

31.08.2018
31.08.2018
31.08.2018

Dødfødsler inngår i avlsmålet.
Kalvingsegenskapene har sin
særegenhet gjennom at de må
betraktes ut både fra forhold ved

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009 2010 Dødfødt
2011 2012 2013
20152
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sum2014
dødfødt
+ krepert
Krepert

30.06.2018
30.06.2018
30.06.2018

Avlsarbeidet for å redusere
andel dødfødsler

0,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
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betydelig oftere i løsdrifts- enn
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grad forklares ut fra den store
overgangen fra bås til løsdrift de
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Ut fra innrapporterte data til
Kukontrollen ser vi at det er har
vært en tydelig økning i andelen
kalver rapportert som dødfødte
de siste 20 årene, samtidig som
andelen rapportert som krepert er
redusert. Summen av andelen
dødfødte og kreperte kalver har
økt med i overkant av 0,5 prosent
de siste 20 årene. Prosent dødfødte er omkring 2 prosentpoeng
høyere for 1. kalvere enn for de
som har hatt flere kalver. Siste
året er i overkant av 5,5 prosent
av kalvene til 1. kalverne dødfødte, mens det for de eldre er
godt i underkant av 4 prosent. Det
er også betydelig årstidsvariasjoner med 1,5 prosent høyere kalvedødelighet i februar enn i september.

5,0
4,5

Prosent
dødfødte
dødfødte
ProsentProsent
dødfødte

Definisjonen på skillet mellom en
‘dødfødt’ og en ‘krepert’ kalv er
følgende:
Dødfødt: Født død eller død innen
24 timer etter kalving.
Krepert: Levende født, men død i
perioden fra minimum 24 timer
etter kalving og fram til første
mjølkeveiing i besetningen.

5,0

Indeks
IndeksIndeks

Utviklingen i andel
dødfødte og kreperte
kalver over år

Fig.1 Utvikling i prosent dødfødte og kreperte kalver de siste 20 årene.
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som verdsettes høyt blant våre
medlemmer og som det generelt
sett er stort fokus på.

0
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Indeks dødfødsler
maternal
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Kartlagt to familiegrupper
Vi har kartlagt to familiegrupper
der det er enkelte okser/sønner
med ekstremt lav indeks for dødfødsler som far til kalv. Dette er
10763 Refsnes med en del sønner
og sønnesønner, samt 10923
Prestangens sønner og datter-
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11955 Skadsem ble brukt i slutten
av 2018 og starten på 2019, og
de fleste av døtrene har fått første
kalven. Far til oksen er 22036 VR
Fonseca og morfar er 10923
Prestangen. Selv om begge disse
er noe svake på egenskapen, er
de langt fra en så lav verdi som
oksen.

2014

Figur 4. Utvikling i indeksen for dødfødsler som far ku for oksen 11955
Dødfødsler - kalven
- kua
Skadsem fra 2018 og fram
til i dag, sett Dødfødsler
i forhold
til antall døtre med
120
1800
kalvingsopplysninger.

28.02.2018

Vi har i det siste observert at det
finnes noen enkeltokser som faller
i indeks for dødfødsler som far til
ku når de får døtre som kalver.
Den mest ekstreme blant disse er
oksen 11955 Skadsem som har
falt fra omkring 100 i indeks da
den ble tatt ut som eliteokse og
ned til 11 i indeks i skrivende
stund. Fallet skjedde da oksen
fikk døtre som kalvet. Figur 4 viser
sammenhengen mellom antall
døtre med kalvingsopplysninger
og indeksen til oksen.

2004

Kalvingsår

Indeks dødfødsler maternal

Enkeltokser som skiller
seg ut

2002

sønner. I disse tilfellene er det
klart at svakheten ikke har blitt
fanget opp gjennom genotyperesultatene. Vi jobber med ulike
teorier på at slike fall kan skje,
uten at årsaken foreløpig er
funnet. En mulig teori kan være at
det skyldes en ukjent mutasjon
som kun forekommer i disse
familiene. Vi vil følge spesielt godt
med 11996 Slettebo P og 12009
Maurstad PP fra Refsnesfamilien
og 11994 Midtskog P fra Prestangenfamilien framover. Disse tre
oksene vil få mange døtre som
kalver i 2022 som vil avdekke om
de har arvet svakheten eller ikke.

Antall døtre

Ikke fullt så ille som det
kan virke
Det er sjelden vi opplever indekser som er så lave som for 11955
Skadsem (indeks=11). Det er
likevel verdt å vite at selv med en
så lav indeks, har 88,5 prosent av
kalvingene gitt levende fødte
kalver. Det betyr at frekvensen av
dødfødsler hos døtre etter denne
oksen (som så langt kun er 1.
kalvere) er dobbelt så høy som
gjennomsnittet av alle kyr.

Smått til nytte

ARLA SKAL TESTE METANREDUSERENDE FÔRTILSETNING
Arla skal i samarbeid med det nederlandske konsernet Royal DSM teste ut Bovaer på 10 000 melkekyr i flere europeiske
land. Stoffet som tilsettes fôret skal redusere utslippene av metan fra melkekyr med 30 prosent. Bovaer har blitt utviklet
av Royal DSM og skal ha blitt testet i 14 land. Det er det første fôrtilsetningsstoffet som skal ha metanreduserende effekt
som har blitt godkjent av EU. Bovaer virker ved å undertrykke et enzym som utløser metanproduksjon i kuvomma. Stoffet
skal brytes ned til stoffer som er naturlig til stede i kuas fordøyelsessystem og skal ikke påvirke melkekvaliteten. En kvart
teskje daglig skal være tilstrekkelig og så får forsøket på 50 melkebruk i Danmark, Sverige og Tyskland vise om
metanreduksjonen i praksis blir så stor som antatt.
Maskinbladet.de
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Nyhet! Avfallsguiden.no
Avfallsguiden er laget til små og store bedrifter som skal gjøre det enklere
å legge om til sirkulære avfallsløsninger. Guiden gir nyttige og konkrete
råd, trinn for trinn. Det er både miljøvennlig og lønnsomt å se på nye sider
av bedriftens håndtering av avfall. Kom i gang! Sjekk ut avfallsguiden.no
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AVL

AVLSTEORI

HVA GIR AVLSMESSIG
FRAMGANG?
Avlsteori kan høres litt tørt og kjedelig ut, men det er fornuftig å ha
litt grunnleggende kunnskap og forståelse innen avl dersom du
ønsker å sikre at besetningen din oppnår god avlsframgang på de
egenskapene du vil forbedre. Det er også veldig gøy med avl når en
forstår hva som ligger bak tallene, strategiene og valgene som tas.
Hanna Retzius Storlien
Avlsforsker i Geno
hanna.storlien@geno.no

Tekst og foto

D

et er utviklet verktøy i
Geno avlsplan som gjør
det mulig å følge utviklingen for alle egenskaper på besetnings- og landsnivå. Går den avlsmessige utviklingen i ønsket retning, eller må det gjøres justeringer? I en periode fremover
planlegges det ulike avlsteoretiske
drypp i Buskap som skal forsøke
å koble avlsteori med praksis slik
at det er enkelt for alle å forstå.
Først ut er avlsframgang. Hvordan
oppnås avlsframgang?

Avlsmessig framgang
Avlsmessig framgang viser den
genetiske endringen i en populasjon, og kan måles per generasjon
eller per år. For å oppnå avlsmessig framgang selekteres de beste
dyra i en populasjon som foreldredyr til neste generasjon. Målet er
at gjennomsnittlig avlsverdi i den
neste generasjon skal være bedre
enn gjennomsnittlig avlsverdi i foreldregenerasjonen. Den genetiske
trenden over tid er et mål på avlsmessig utvikling fram til i dag. Det
viser om man historisk har hatt en
ønsket avlsmessig framgang på
egenskapene i avlsmålet. Det er
viktig å overvåke utviklingen av
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For å oppnå avlsframgang velges de beste dyra i populasjonen som foreldredyr til
neste generasjon. På bildet ser dere 13 Lita. Hun er i dag drektig med 12126
Lundestad-P og venter kalv i juli.

egenskaper for å kunne rette opp
dersom den avlsmessige utviklingen går i uønsket retning.

Hvordan oppnår jeg
avlsframgang i min
besetning?
Ved å benytte de tilgjengelige
NRF-oksene på best mulig måte
oppnås avlsframgang i besetnin-

gen. Det gjelder å planlegge gode
kombinasjoner som tilfredsstiller
produksjonsformen på den
enkelte gård og som resulterer i
avlsdyr som gir ønska avlsmessig
utvikling i besetningen. Geno
avlsplan er et verktøy som sikrer
gode kombinasjoner der kvige/ku
og okse utfyller hverandre og
samtidig sikrer den avlsmessige
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Hva gir størst avlsmessig framgang? For å få en størst mulig avlsmessig framgang per år gjelder det å ha:

Sikre avlsverdier

Stor genetisk variasjon

Sikkerhet er et mål på hvor
presist man klarer å
beregne avlsverdien for en
egenskap i forhold til den
sanne avlsverdien. Er
sikkerheten 0 er det ingen
sammenheng mellom avlsverdien vi har beregnet og
den reelle avlsverdien.
Desto mer sikkerheten
øker, desto nærmere sann
avlsverdi. Er den oppgitte
avlsverdien og den sanne
avlsverdien identisk har vi
en sikkerhet på 1.

For å forbedre en egenskap må dyra i populasjonen være genetisk forskjellige fra hverandre for å skille de beste dyra fra de dårligste. Det vil si at noen
individer er bedre enn andre for egenskapen man ønsker å forbedre. Er det
liten genetisk variasjon er alle dyr så å si genetisk like gode eller dårlige for
egenskapen man måler. Er det derimot stor genetisk variasjon mellom dyr er
det større forskjell på de genetisk dårligste og genetisk beste dyra. Når den
genetiske variasjonen er stor vil det si at det er mange ubeslekta individer
representert i populasjonen. Genetisk variasjon er derfor en forutsetning for
avlsmessig framgang. Med lav genetisk variasjon vil dyrene som blir plukket
ut som foreldredyr til neste generasjon ikke være genetisk bedre enn resten
av populasjonen og avlsframgangen vil dermed bli lav. Innavlsøkning på
populasjonsnivå er viktig å overvåke fordi økt innavl gir redusert genetisk
variasjon. All seleksjon fører til innavlsøkning, men denne bør holdes lav, og
det er anbefalt å holde den under 1 prosent per generasjon

Kort generasjonsintervall
Sterk seleksjons
intensitet
Seleksjonsintensitet sier
noe om forholdet mellom
antall selekterte kandidater (150 innkjøpte seminokseemner hvert år) og
antall individer i avlspopulasjonen (8 000 seminokseemner genotypes
hvert år).

Generasjonsintervall i en populasjon sier noe om gjennomsnittlig alder
på alle foreldredyr når avkom blir født. Ved bruk av avkomsgransking
som metode har generasjonsintervallet vært på gjennomsnittlig syv år.
Med innfasing av genomisk seleksjon (GS) som metode har dette intervallet blitt mer enn halvert, fra syv til omtrent tre år. Dermed får vi en mye
raskere genetisk framgang.
Disse er motstridende faktorer i forhold til hverandre. Det er derfor viktig
å finne en balanse der man oppnår en avlsmessig framgang, samtidig
som den genetiske variasjonen og innavlsgraden i populasjonen blir
opprettholdt på et respektabelt nivå.

Sikkerhet

*

Seleksjonsintensitet

*

Genetisk variasjon

Avlsmessig framgang pr. år =
Generasjonsintervall

utviklingen i populasjonen. Geno
avlsplan sørger også for god fordeling av eliteoksesæden og riktig
omfang på bruken av hver okse.
Som nevnt innledningsvis, kan en
overvåke avlsmessig utvikling

over de siste ti årene på samtlige
egenskaper i avlsplanen både på
besetnings- og landsnivå (se figur
under). Dersom utviklingen ikke
går i ønsket retning, må det gjøres
justeringer under «Sett krav til

avkom» for å sikre at neste generasjon ligger på et nivå som bidrar
til å snu trenden. Grønne grafer er
et bevis på positiv avlsmessig
utvikling i besetningen din.
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TEMA: BEITE

BEITING FOR ØKT
KONKURRANSEKRAFT
Øystein Haga Kaldahl
Fagsjef Drøv
oystein.haga.kaldahl
@felleskjopet.no

Norsk melkeproduksjon har to sentrale utfordringer: tap av konkurransekraft mot importert vare og tap av oppslutning rundt norsk
husdyrhold. Beiting er et tiltak som kan være med på å bedre situasjonen på begge fronter ved å redusere framstillingskostnaden, og
samtidig øke legitimiteten ved å vise fram god dyrevelferd.

P

rosjektet «Grovfôr 2020»
satte grovfôrøkonomi på
dagsorden. Den gjennomsnittlige grovfôrkostnaden til deltakerne i prosjektet ble regna ut til å
være på 2,70 kr/FEm ferdig levert
til fjøset. Vi kan forvente at disse

prisene har økt med 20–40 prosent
siden prosjektet ble gjennomført.

Mest effektivt å redusere
høstekostnadene
Kostnadsfordelinga var i 2019 i
gjennomsnitt 1,30 kr per FEm og

1,40 kr per FEm for henholdsvis
dyrking og høsting av grovfôr.
Kostnadsfordelingen mellom
arbeidsoperasjonene ved grashøsting er vist i Figur 1. For å
redusere kostnadene i grovfôrproduksjonen vil det være mest

God grasvekst i hele beitesesongen oppnås med en nøye planlagt skifteinndeling. Etter beiting av et skifte trenger plantene hvile for å bygge opp
ny bladmasse. Tidlig i sesongen bør det legges opp til én høsting av noen av beiteskiftene for å holde tritt med grasveksten. Foto: Eva Husaas
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Den billigste måten å høste gras på
er uten tvil å la kua høste graset selv
effektivt å redusere høstekostnaden da denne ikke nødvendigvis går ut over kvaliteten og
størrelsen på avlinga, noe som
kan være tilfellet ved redusert
dyrkingskostnad.

Måter å redusere høst
kostnadene på
Den billigste måten å høste gras
på er uten tvil å la kua høste
graset selv, og ifølge tallene fra
Grovfôr 2020 vil dette kunne
halvere grovfôrkostnaden i
sommerhalvåret.
En annen måte å spare kostnader
på er å direktehøste og fôre ferskt
gras. En vil da kunne redusere
høstekostnaden knytta til ensilering, nett og plast i tillegg til antallet
arbeidsoperasjoner. En vil også
redusere tapet av tørrstoff og
næringsinnhold gjennom fysisk
tap på jordet, pressaft, ånding og
nedbrytning i ensileringsprosessen
til et minimum. Direktehøstinga
gjør det mulig å spare høstekostnader også på jorda som ligger
langt fra fjøset.

Tidlig beiteslipp og aktuelle
beitestrategier
For å utnytte beitearealene i
nærheten av fjøset best mulig er
det viktig å legge til rette for god
grasvekst i hele beitesesongen.
Dette oppnås best gjennom å ha
en nøye planlagt skifteinndeling
av det aktuelle beitearealet som
vist i figur 2. Etter avbeiting av et
skifte trenger plantene hvile for å
bygge opp ny bladmasse. Antall
hviledager som er nødvendig vil
variere gjennom sesongen. Det
bør legges opp til én høsting av

noen av beiteskiftene tidlig i
sesongen for å holde tritt med
grasveksten. Etter St. Hans vil
veksten avta, og hele det planlagte beiteareal trengs for å kunne
opprettholde beitetilbudet. En
lang beitesesong med god gjenvekst gir høg avling av god kvalitet og en kan forvente avlinger tilsvarende 500–700 FEm per dekar.

Figur 1: Gjennomsnittlig høstekostnad for
deltakerne i prosjektet «Grovfôr 2020» fordelt
mellom arbeidsoperasjon i prosent av
totalkostnad. Prosjektet har en gjennomsnittlig
høstekostnad på 280 kr per rundball. Alle disse
kostnaden kan du kutte ved å la kua selv høste
grovfôret på beite.
Ensilering

Slåing

7

Nett og plast

14

Spredning

13

Transport

1

Raking

6

13

Lessing

7

8

35
Pressing/pakking

Rug- og raigrasbeite kan gi
lang og stabil beitesesong
Tilgang på skifter med eldre eng
og skifter med vårsådd høstrug
og raigras vil kunne gi en lang og
stabil beitesesong. Høstrug som
sås på våren sammen med raigras vil ved god etablering være
beiteklart fem til sju uker etter
såing. Det anbefales en såmengde
på 8–10 kg høstrug/dekar og 2–4
kg raigras/dekar for å oppnå
ønska antall planter per kvadratmeter. 3 tonn nedmoldet husdyrgjødsel per dekar er tilstrekkelig
gjødsling om eldre eng er forkultur. Ved for store mengder
husdyrmøkk kan det bli uønsket
høge kaliumverdier i rugbeite. For
å kunne starte beitesesongen
ekstra tidlig må en ha tilgang til
eldre eng eller kulturbeiter i nærheten av fjøset, og kyrne bør
slippes på disse skiftene så fort
graset er 10–12 cm langt. Etter
etablering vil skiftene med rug og
raigras ha meget rask gjenvekst.
Det er viktig å med tilstrekkelig
beitepress og beitepussing for å
unngå at rugen skyter etter et par
avbeitinger. Greier man å holde
rugen i sjakk vil en i mange tilfeller
ha god beitekvalitet fram til
midten av september med et
stadig større innslag av raigras

Samling: 13

Figur 2. Planlagt skiftebeite i nærheten av fjøs med
drivveg (svart felt) og skifter delt opp etter
størrelse. Antall skifter må tilpasses antall dyr,
forventa opptak på beite og et ønske om at
plantene skal få en pause etter avbeiting for økt
gjenvekst.

utover beitesesongen. Det vil
være økt behov for gjødsling når
raigraset tar over for rugen på
ettersommeren og det er anbefalt
1 kg N/dekar/uke fordelt på to til
fire overgjødslinger for å opprettholde gjenveksten. Ved tørke bør
vanning av intensive beitearealer
prioriteres fremfor mer ekstensive
arealer.
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TEMA: BEITE

Kg kraftfôr/ku/dag

Figur 3. Kraftfôrbehovet i beitesesongen avhenger av næringsinnholdet i beitegraset og kyrnes tilgang til
gras på beite. Graset er mest konsentrert ved tidlig utvikling og energikonsentrasjonen vil gå ned utover
sommeren. Tilgangen på beitegras avhenger av antall kyr på beitet og lengden på graset, og vil sammen med
beitekvalitet avgjøre opptaket av FEm på beitet. Kraftfôrbehovet må derfor tilpasses utover beitesesongen
etter som beitetilbudet endrer seg.
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Oppretthold tørrstoffinnholdet i mjølka
For å kunne opprettholde vommiljø og fettinnholdet i mjølk i
beitesesongen er det nødvendig å
tilstrebe best mulig praksis for tilleggsfôringa. Dette gjelder både
valg av grovfôr, kraftfôr og fôringsstrategi. Når kyrne kommer
fra beite er det ønskelig at de all-

Middels (12-15 FEm)

tid har tilgang på grovfôr da dette
gir økt drøvtygging og vomstabilitet. Den lave andelen fiber i beitegras gjør det ønskelig med et høgt
innhold av NDF (>500 gram/kg
tørrstoff) i tilleggsfôret. Det er viktig at fôret har god gjæringskvalitet for å opprettholde smakelighet
i sommervarmen. Redusert smakelighet gir redusert grovfôropp-

FAKTA
HVORDAN LYKKES MED TIDLIG
BEITESLIPP
• Planlegg beitesesongen med et nødvendig antall skifter i god tid
før beiteslipp
•Tidlig etablering av skifter med høstrug og raigras i nærheten av
fjøset, gjødsles med 3 tonn husdyrmøkk/dekar
• Første avbeiting av gammel eng og kulturbeiter allerede ved 10–12
cm plantedekke
• Gi beiteplantene en pause mellom hver avbeiting for raskere
gjenvekst
• Oppretthold beitekvalitet med beitepussing og moderat
nitrogengjødsling (1 kg N/uke/dekar fordelt på 2–4 overgjødslinger
på ettersommeren)
• Tilpass innefôring og kraftfôrnivå til beitetilbudet, velg kraftfôr med
økt fiberinnhold og negativ PBV ved godt beite

24

Godt(15-20 FEm)

tak og dermed lavt opptak av
fiber. Ved bruk av fullfôrblander vil
det være nødvendig å tilsette
Ensil Fullfôr for å redusere faren
for varmgang i fôret. Kraftfôrtildeling bør skje ofte og i små
mengder, og helst etter at kyrne
har fått tildelt grovfôr. Om en ikke
får kontroll på vommiljøet vil for
eksempel Pluss Vomstabil fra
Felleskjøpet kunne bidra til å bedre
forholda til de fibernedbrytende
mikrobene. Pluss Vomstabil inneholder natrium bikarbonat som
reduserer pH-svingningene i
vomma og stabiliserer vommiljøet.

Kraftfôrstrategi med FK
sine blandinger
Både kraftfôrslag og kraftfôrmengde bør tilpasses beitesesongen. Ved god tilgang på godt
beite vil det være nødvendig med
en kraftig reduksjon i kraftfôrtildeling. Dette er viktig for å
kontrollere syreproduksjonen i
vomma, men også for å kunne
utnytte opptaket av det næringsrike beitegraset. Utbyttingsforholdet mellom kraftfôr og beitegras er så høgt som én kg tørrstoff. Det vil si at for hver tildelte
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kg kraftfôr vil kua redusere opptaket av beitegras med opptil én
kg tørrstoff. Ved et opptak av godt
beitegras på opp mot 20 FEm er
kraftfôrbehovet på beskjedne 6 kg
ved 40 kg EKM. Er tilgangen på
beite derimot moderat eller dårlig
vil behovet for kraftfôr være tilnærma det samme som ved
innefôring (Figur 3). Ut ifra beitekvalitet og kraftfôrmengde vil en
kunne velge riktig kraftfôr til beitesesongen.
Halvdårlige beiter og dårlig
konservert fjorårsfôr gir en energiog proteinfattig rasjon som vil
kreve større kraftfôrrasjoner. En
må da velge et kraftfôrslag (Formel Elite eller Formel Premium
eller tilsvarende) med lavere andel
lettfordøyelig stivelse tilpasset
større kraftfôrmengder. Ved gode
beiter og tilleggsfôring med strukturfôr vil behovet for kraftfôr være
vesentlig lavere. Da vil kraftfôr
med økt andel norsk korn fungere
godt om en er påpasselig med å
redusere kraftfôret i forhold til
beitetilgangen. Formel Basis eller
Favør vil da kunne brukes som
eneste kraftfôr og gi en billig
fôrrasjon med høg norskandel.
Med tanke på fettprosent vil det
derimot være fornuftig å velge en
kraftfôrblanding med økt andel
importerte karbohydrater og
beskytta fett. Formel ProFet er
spesiallaget for å øke fettinnholdet i melk og inneholder en
høg andel fordøyelig fiber, moderate stivelsesmengder, fettkilder
med gunstig fettsyreprofil og
bufferstoffer for et bedre vommiljø. Dette kraftfôret har i produksjonsforsøk vist å gi opptil 0,5
prosent økning i mjølkefett på
beite. Dette gjelder særlig i situasjoner hvor det har oppstått fettdepresjon og innholdet av melkefett har vært på under 3,8 prosent.
Formel ProFet kan brukes som

Fôring med direktehøsta gras gir høgt fôropptak. For å sikre appetittfôring er det viktig med hyppig
fôrskyving da det lave tørrstoffinnholdet gjør at kyrne eter ferskt gras mye raskere enn fortørka gras.
Foto: Øystein Haga Kaldahl.

Fôring med ferskt gras tilbyr
kyrne samme gode ernæringsmessige
kvalitet som ved beiting
eneste kraftfôr eller som grunnkraftfôr sammen med Formel
Basis eller Premium.

Innefôring med ferskt gras
I Danmark har det i lengre tid vært
lave priser på mjølk samtidig som
fôrvareprisene har økt. Redningen
for mange har vært å stadig bli
bedre på å redusere prisen på
grovfôret og den totale fôrkostnaden. Dette har ført til at bruken
av direktehøsta gras har fått en ny

vår. Fôring med ferskt gras tilbyr
kyrne samme gode ernæringsmessige kvalitet som ved beiting,
men gjør det samtidig mulig å ta i
bruk arealer som ligger lenger
unna fjøset. Dette gir også mulighet til å høste ferskt gras i de
dagene det er for vått i jorda for
beiting. Ferskt gras inneholder
mer høgverdig protein og sukker
enn ensilert gras, og gjør at en
kan redusere innholdet av innkjøpt
protein i fôrrasjonen.

FAKTA
GOD ØKONOMI I Å FÔRE FERSKT GRAS
• Reduserer høstkostnaden med opptil 80 prosent i forhold til ensilert fôr
• Reduserer næringstapet ved høsting til et minimum. Fra 12–20 prosent ved
ensilering til 1–3 prosent ved direktehøsting
• Gir et fôr med god smakelighet og høg fordøyelighet som reduserer behovet for
kraftfôr i fôrrasjonen
• Høgt innhold høgverdig protein og sukker
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TEMA: BEITE

MER SOMMERMJØLK
MED KVIGEINSEMINERING PÅ BEITE
Kristin Mengshoel
Produktansvarlig for
SenseHub i Geno
kristin.mengshoel@geno.no

Vegard Urset
Sjef for aktivitetsmåling
i OS ID

I beitesesongen er det mer utfordrende å fange brunsten på kvigene
og få de inseminert til riktig tid. Med aktivitetsmåling kan du imidlertid gå beitesommeren lyst i møte. Kanskje får du også produsert mer
sommermjølk til neste år?

vegard.urset@osid.no

M

ange foretrekker å inseminere før dyra slippes ut
på beite, men på beitetilsyn kan det være vanskelig å
fastslå om dyra, og spesielt
kvigene, er blitt med kalv. I slike
tilfeller kan en aktivitetsmåler, som
SenseHub, hjelpe deg med å
anslå sannsynlig drektighet, og du
slipper å vente til innsett om
høsten med å finne ut hvor mange
dyr som faktisk ble drektige. Det
anbefales likevel å drektighetskontrollere ved innsett for å være
helt sikker.

Over et stort område

Aktivitetsmåling kan avdekke om kvigene på sommerbeite er drektige eller ei. Foto: Bernt Olav Langbekkhei
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Også etter at dyra er sluppet på
innmarksbeite kan aktivitetsmåling være svært nyttig. SenseHub-controllerens dekningsområdet er stort – opptil 200 x 500
meter. Controlleren monteres
gjerne i eller ved fjøset, og den vil
dermed dekke nærliggende beiteområder. Også når innmarksbeitene ligger lenger unna, kan
SenseHub fungere godt. Dyra
trenger bare å befinne seg innenfor controllerens rekkevidde én
gang i døgnet for å få registrert
data. Dette kan du enkelt få til ved
å plassere vannkilden eller saltog mineralsteinen i dekningsområdet. Du kan også utvide control-
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lerens rekkevidde ved å koble til
flere antenner.

Inseminer til rett tid, også
om sommeren
Kombinerer du aktivitetsmåling
med en god fanghekk, blir inseminering enkelt å få til også om sommeren. Ved inseminering til ønsket
tid, får du opprettholdt ønsket kalvingsintervall og kalvingstidspunkt.
Når aktivitetsmåleren sender
brunstvarsel på ei kvige som er
inseminert for ei stund siden uten
omløp, så har den trolig kasta. Da
kan du tidlig få planlagt neste inseminering, slik at du ikke havner for
langt på etterskudd i forhold til det
ønskede kalvingsintervallet.

Lettere å luke ut medløperne
Ute på beite kan det være vanskelig å skille de brunstige dyra

fra medløperne. Med SenseHub
er ikke dette lenger et problem.
Hos kvigene som er brunstige, går
drøvtyggingsaktiviteten ned, mens
den naturlig nok ikke går ned hos
medløperne. Du vil derfor ikke få
brunstvarsel på disse medløperne.

Øretransponder gunstig på
kviger
Når du bruker SenseHu, kan du
velge om dyra skal ha øre- eller
halstransponder. Du kan også
kombinere de to typene i samme
besetning. Mange som har dyr på
utmarksbeite foretrekker ørevarianten, slik at man slipper å
bekymre seg for at halsbåndet
skal sette seg fast i busk og kratt.
Velger du øretransponder, slipper
du også å regulere halsbåndet på
kvigene gjennom sommeren når
kvigene er i vekst.

Den nyeste versjonen av SenseHubs øretransponder, med lengre
levetid og LED-lysindikator, har
for øvrig nylig blitt lansert. Transponderens LED-lampe blinker når
et dyr må sjekkes nærmere, for
eksempel på grunn av bunstvarsel
eller helsealarm.

Verdifulle dyr
Om du vurderer aktivitetsmåling,
er det altså mange gode grunner
til å inkludere også kvigene. Og
utstyrer du kvigene med aktivitetsmåler og lykkes med insemineringa, investerer du i raskere
avlsmessig framgang og økt lønnsomhet!

Sporfølging - autostyring - redskapsstyring

Sporfølgingspakker:
Compass kr 19.900 + mva

InCommand 800G kr 29.900 + mva

SteadySteer autostyring med rattmotor
Svært presis, kjørehastigheter ned til 0,8 km/t (anbefalt min.) og lavere.
Enkel å installere og ﬂytte mellom traktorer.
Krever InCommand skjerm. Ta kontakt for pristilbud!

416 14 530 - 476 77 793 - eggengps.no
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DIN FRIHET TIL Å VELGE
NORSKPRODUSERT Pul
Utviklet for norske forhold i samarbeid med våre kunder

Din kontakt på I-mek:

verlak
ker
for len
gs
holdba t
rhet

herdeindustrier.no

Kristian Selstø
Telefon: 51 79 19 00
E-post: ks@herdeindustrier.no
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BEITE

SOMMARMJØLK PÅ
BEITE FØR BRUK AV
UTMARKSBEITE

Turid Haga Vange
Mjølkeprodusent
turidvange@gmail.com

Tekst og foto

Managementet vårt gir 25 prosent sommarmjølk
på slutten av laktasjonen.

r
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BEITE

Vange Gard i Vik kommune i Vestland
• Turid Haga Vange og Joar Tistel
• Nils (5 år) og Knut (3 år)
• Kvote på 295 000 liter–økologisk
• Lokalforedlingskvote til produksjon av økologisk iskrem (av ein lokal isprodusent)
• Avdrått på 8 900 kg EKM (9000 kg mjølk)
• Haustkalving og mykje utmarksbeite
• 70 000 liter produsert på beite før avsining
• 37–42 mjølkande kyr i beiteperioden
• Ca. 85 dekar fulldyrka areal heima til beite
• DeLavalrobot i gamal lausdriftsfjøs

M

e skiftebeitar og deler
beitearealet inn i 6 skifter,
der 5 skifter deler til
saman 60 dekar, og arealet på
andre sida av vegen er eit skifte.

Rug/raigras til beite
Beita består hovudsakleg av engvekstar med kvitkløver. Dei siste
to åra har me prøvd eit forsøksfelt
med 5 dekar rug og raigras, og
kjem til å prøva med 10–15 nye
dekar i år. Det er veldig spennande med denne typen intensive
beitevekstar som kan nyttast for å
gi pause i engåra på beite, og
dermed eit meir effektivt reiskap i
den økologiske ugraskampen.
Samstundes er det ei utfordring
for oss å så rug/raigras tidleg nok
slik at me får utnytta dette beitet
godt før kyrne vert sendt til fjells i
to månader. Høymole er eit problem på det eine skiftet som ligg
nærast fjosen, og som kyrne
trakkar mest på. Kombinasjonen
av tråkk og mykje gjødsel gjer at
høymola trivst betre enn me ynskjer.

fjosen slik dei ynskjer fram til
midten av oktober.

Frå 4–5 til 2 dagar pr. skifte

spenane. Det sparar oss for mykje
meirarbeid med avspark og ufullstendige mjølkingar. Me har funne
ein solkrem som kan brukast som
spenespray i roboten nokre veker
i byrjinga, til huda på spenane er
herda. Då skrur eg av spenesprayen og kyrne klarar seg fint
utan resten av sesongen. Solkremen er dyr, og me fordeler
difor 20 liter på 2 år.

Tal beitedagar per skifte variera
mykje gjennom beitesesongen.
Frå 4–5 dagar og ned til 2 dagar.
Målet er å prøva å halda so jamt
beiteopptak som mogleg, slik at
ikkje mjølkeproduksjonen går for
mykje opp og ned. Ved beiteslepp
i mai er det ofte ei utfordring at
det siste av dei 5 skifta ofte har
kome for langt når kyrne kjem dit
(opptil 14 dagar etter beiteslepp).
Her har me eit forbetringspotensial, me lyt stola på dei lokale ressursane, men samstundes ta høgd
for at endringar i vêr og temperatur
kan påverka graset og veksten
veldig mykje i starten av mai.

Kyrne inne om natta

I byrjinga av beiteperioden, den
fyrste perioden det er fint vêr og
sterk sol er me opptekne av å
bruka solkrem på jura for å unngå
at kyrne vert solbrende og såre på

Kyrne har tilgang til beite frå 05:00
om morgonen til ca. 22:00 på
kvelden. Om natta er dei inne,
fyrst og fremst for at bonden
ynskjer å sova i fred og ro utan å
vera redd for at kyrne skal bryta

Me opplevde betring i kutrafikk inn
frå beite etter at kyrne fekk ein god
«veg» å gå på til skifta som ligg
lengst unna fjosen, samt at me la
ned drenerande massar og grus
rett utom fjosrampen, i staden for
mold som vart til gjørma i fuktig vêr.

Gjødslar so tidleg som råd
om våren
Beita vert gylla med stripespreiar
so tidleg som råd på våren. Brukar ca. 5 tonn gylle/dekar då, og
gjødslar ikkje igjen før etter kyrne
er sendt til fjells. Beitepussing
etter kvar andre avbeiting på
enga. Beitearealet vert slege ein
gong når kyrne er på fjellet, for
deretter å bli beita når kyrne kjem
heim att. Ved fine og turre
haustar går kyrne ut og inn av

30

Turid og Joar saman med sønene Nils og Knut. Foto: Torstein Kiserud
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Ca. 85 dekar fulldyrka areal heima som vert nytta som beite til mjølkekyr frå mai–juli. 60 dekar med direkte tilkomst til fjos og
mjølkerobot, 25 dekar som er skilt frå fjos og mjølkerobot med offentleg veg. Beiting av dette arealet krev anna management
enn dei 60 dekarene som ligg med direkte tilkomst til fjos og mjølkerobot. Foto: Turid Haga Vange

seg ut. Garden vår ligg veldig
sentrumsnært, og mykje av gjerdet er straumgjerde med ein tråd.
So sant me har att fôr frå førre
sesong tilleggsfôrar me kyrne inne
om natta. Ved tilleggsfôring er det
enklare å bedømma beiteopptaket
enn utan, rett og slett ved å sjå på
kor mykje kyrne et av det som
vert utfôra inne.
Kraftfôret vert ikkje trappa ned før
beiteopptaket er godt, og det går
ofte 4 dagar etter beiteslepp før
me redusera kraftfôrrasjonen
fyrste gong. Reduksjon i kraftfôret
i samband med beiteslepp skjer
mykje raskare enn vanleg nedtrapping på kraftfôr, gjerne med
minus 1–2 kg på ein gong.

Hyppigare mjølketillatelse
Sjølv om det er på slutten av
laktasjonen me har beiteperioden
vår har me god erfaring med å gi
kyrne hyppigare mjølketillatelse
når me slepp dei på beite. Det er
betre at kyri vert mjølka 1 time
«for tidleg» enn at ho går ut
umjølka og kjem 4–6 timar for
seint. Samkøyring med mjølkematriser og smartgate er difor ei
viktig brikke i management-biten

av beitinga, og her hjå oss er det
ikkje ei fast innstilling som gjeld
for heile sesongen. Eksempelvis
tykkjer me det er veldig greitt å
finna ufullstendig mjølka kyr inne i
fjosen når me kjem om morgonen,
at me ikkje må ut å henta desse
på beite. Det løyser me med at
kun kyr som har meir enn 2 timar
og 5 minutt til mjølketillatelse vert
innvilga får passera gjennom
beiteport og ut på beite (i og med
at ufullstendige kyr får nytt mjølkeløyve etter 2 timar). Etter me har
mjølka eventuelle ufullstendige
kyr, so justerast avgjerslene på
beiteporten slik at alle som har
meir enn 0 timar og 5 min til
mjølketillatelse vert innvilga får
passera ut på beite.

Beiting på arealet utan
tilgang til fjos
Dei dagane kyrne skal beita på
arealet utan tilgang til fjos og
mjølkerobot har dei i tillegg tilgang
til eit av dei andre skifta på «rett»
side av vegen på morgonen og
ettermiddag/kveld. Kyrne går på
arealet som er skilt frå fjosen og
utan tilgang til å mjølka seg i 5–6
timar i denne perioden. Etter
henting brukar me ofte «prioritert

mjølking» slik at dei kyrne med
lengst tid sidan førre mjølking får
mjølka seg fyrst, då desse har ein
tendens til å havna heilt sist i køen
viss ikkje. Då går det altfor mange
timar før desse kyrne kjem ut på
beite att.

Igangkøyring av første
kalvskyrne
Bakdelen med å ha ein smartgate
som kun er aktiv som beiteport i
beiteperioden er at fyrstekalvskyrne ikkje er vand med å passere
gjennom her når me starta beitesesongen på våren. Ein lyt difor
rekna nokre dagar «igangkøyring»
med dei yngste til dei har lært seg
systemet skikkeleg.

Beiting er utelukkande
positivt
Beiteperioden har mange positive
effektar både for kyr og bonde.
Managementet er relativt enkelt,
og arbeidet med fjosstell mindre.
Dette høver godt saman med ein
arbeidstopp med slåttetid og så
vidare. I tillegg er beiting i sentrale
strøk veldig viktig for omdømme
til bøndene og Tine. At kyrne er
synlege i bygdebiletet er utelukkande positivt for oss alle. I tilBUSKAP 4-2022
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dette, og det er mykje lettare å
rekna på kva me tapar i sommarmjølktillegg … Eg har valgt å ikkje
rekna so mykje på dette, rett og
slett fordi bruk av utmarksbeite er
utruleg viktig del av ressursgrunnlaget på garden, samt velferda
både for bonden og ikkje minst
for kyrne.

Til skifte 6 på 25 daa må kyrne kryssa offentleg veg. Det
gjer managementet anleis når dette skiftet skal beitast.
Foto: Torstein Kiserud.

legg er beite positivt for mjølkekvaliteten, både feitt og protein
aukar når me slepp kyrne på
beite, samt at frie feittsyrer går
ned.

Verdset utmarksbeite særs
høgt
Me verdset utmarksbeite særs
høgt her på garden. Det er
vanskeleg å rekna på verdien av

Kyrne beitar på fjellbeite frå midten
av juli til midten av september.
Ungdyr vert sleppt ein månad tidlegare på utmarksbeite enn kyrne,
og går via vårstølen på veg til fjellbeitet. Arealet dyra kan beita på
strekkjer seg frå kring 700–1000
meter over havet. Utmarksbeita er
frodige, og det er rikeleg tilgang på
mat og vatn. Frå eg var 12 år til eg
var 18 år mjølka foreldra mine
kyrne på stølen. Stølsdrifta vart
avvikla når dei dei hadde fellesstøl
saman med gav seg med mjølk.
Difor er alle kyrne våre no avsina i
perioden på fjellbeite.

Management rundt avsining
Avsiningsprosessen er «hard og
brutal» og eg brukar malen til Tine
Rådgjeving. Me byrja med å slå
godt utvakse gras til kyrne, eventuelt gi dei seint slegne rundballar.
Me har ein utefôringsplass som
gjer slik fôring lettvint i beiteperioden. Ofte vert mjølkemengda
redusert i løpet av eit par dagar
når me byrjar med slik fôring. Når
kyrne har «skjønt det», byrjar eg
avsiningsprosessen med å hoppa
over mjølkingar.
Det er særs viktig å gjera alt me
kan for at kyrne ikkje skal få jurbetennelse under eller etter avsining, då behandling er både tidkrevjande og utfordrande når kyr
som går fritt i fjellet vert sjuke. Eg
tek difor speneprøvar av alle kyr
som Fjøsloggen på medlem.tine
plukkar opp, og sintidsbehandlar i
samråd med veterinær dei som
trengst. I tillegg er eg med på alle
mjølkingar i avsiningsperioden, eg
let ikkje roboten åleine gjera den
jobben. Rett og slett for at eg
ynskjer å mjølke opp sjølv, kjenne
på jur og alle fire kjertlar etter
mjølking at dei faktisk er tomme
og mjuke. Avsiningsprosessen er
tidkrevjande når den står på, men
forhåpentlegvis sparar det oss for
mykje ekstraarbeid etter me har
sleppt kyrne til fjells.

Hyppig tilsyn i utmarka

Buføring heimatt frå fjellet i midten av september. Her ser dyra heim til garden som ligg i sentrum
nede ved fjorden. Me passerer toppunkt på 1358 moh to gonger på turen som tek kring 6 timar. Kyr
og kviger er drektige, dei fyrste med termin 3 veker etter. Foto: Turid Haga Vange
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Tilsyn i utmarka er hyppig dei
fyrste tre vekene etter slepp. Då
har me tilsyn tre gonger kvar
veka, der me går over alle kyr og
jur kvar gong. På den måten kan
me oppdaga jurbetennelsar tidleg.
Me fordeler dette arbeidet mellom
oss og kårfolket, og kombinera
det ofte med overnatting på stølen. Eg har gjort det til ein vane å
notera ned dei kyrne eg har kjent
på, på den måten har eg oversikt
over tilsyn frå gong til gong.
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Eksperter på gjødselhåndtering

Alt du trenger
til gjødselhåndtering

Ta kontakt for tilbud - salg@hektner.no
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TEMA: BEITE

BEITEBRUK
OG KONFLIKTER
Beiting er god utnyttelse av ressursene, men kan også skape
konflikter med turgåere, hyttefolk og rovdyr.

Linn Thorud
Rådgiver i NLR

B

eitebruk er god ressursutnyttelse. Vi har lite matjord
her i landet, og to tredjedeler av jorda ligger i områder
som ikke egner seg for noe annet
enn grasdyrking. Graset er et
utmerket fôr til beitedyr, på samme
måte som utmarksbeite er det.

beiter rolig, tilveksten på lammene/kalvene øker og at dyrene
har det bra gir dyreeier visshet om
at dyrevelferden er optimal.
Resultatet av beitingen er produkter forbruker kan kjøpe vel vitende
om at her har dyrene hatt et godt
liv hvor dyrene har spist urter og
gras naturen byr på.

Lange tradisjoner
I Norge har vi lange tradisjoner for
å benytte utmarka og det er også
i dag en ressurs som er helt nødvendig for å ha nok vinterfôr til
dyrene. Faste rutiner med tilsyn
av dyrene er ofte organisert i
beitelag. Tilsyn for å se etter
dyrene om sommeren er vanligvis
en av de triveligste oppgavene en
dyreeier har. Det å se at dyrene

34

Store beitedyr i turområder
Til tross for at beiting er en viktig
ressurs så byr beiting på en del
utfordringer. Særlig i rovdyrutsatte
områder, men også i områder
hvor det etableres hyttefelt med
de interessekonfliktene det kan
medføre. I tillegg har beitingen fått
et nytt aspekt og det er store beitedyr med kalver som går i turom-

råder hvor det ferdes mennesker
som ikke er kjent med hvordan
man opptrer i nærheten av store
dyr, har kanskje med seg hund og
kan sette seg selv i fare ved å
provosere dyrene.

Psykisk påkjenning med
rovdyr
Et økende antall rovdyr som forsyner seg av husdyrene og forårsaker store lidelser er et kjent
problem i enkelte områder. Dette
medfører et større behov for tilsyn
i løpet av sommeren og øker
arbeidsbyrden for dyreeieren
betraktelig. I tillegg er det en
økonomisk belastning da viktige
avlsdyr kan gå tapt og utviklingen
av besetningen stagnerer eller
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KUVETTREGLENE:
1. Hold avstand til dyra og gå utenom flokken
2. Ikke gå mellom dyra. Kyr kan bli pågående og skape uønskede situasjoner
3. Ikke gå bort til kalven. Kua kan gå til angrep for å beskytte den
4.Hunder bør ikke tas med til beitende dyr. Husk båndtvang 1. april til 20. august
5. Kyr er nysgjerrige. Blir kuflokken pågående, legg ned det du har i hendene og trekk deg
unna. Du kan hente igjen utstyret etter at kyrne har gått
6. Hvis du åpner ei grind, lukk den igjen også! Åpne grinder gjør at dyrene kommer inn på
områder de ikke skal være, og som kan være farlig for dem og andre
Kuvettreglene kan lastes ned her: https://norskfriluftsliv.no/wp-content/uploads/2019/07/
Kuvettreglene-mindr-str.pdf eller
norskfriluftsliv.no -> søk på «kuvettregler»

reverseres. Den mest belastende
konsekvensen er likevel den
psykiske påkjenningen ved å finne
hardt skadde dyr og ikke vite hvor
store tap man ender opp med
etter en sesong. Mange velger
derfor å slutte på grunn av dette.
Konsekvensen av det er blant
annet nedlagte bruk, gjengroing
og betydelig reduksjon av dyr
også på innmarksbeite som byr
på fine opplevelser for turister og
andre.

Utmarksbeite og hyttefelt
Når det gjelder utmarksbeite og
hyttefelt kan det bli konfliktfylt.
Særlig dersom dyrene oppholder
seg inntil hyttene hvor de gjør ifra
seg, har bjeller som vekker hytte-

eier, jager hytteeiers hund eller
lignende. I senere år har det blitt
et økende antall storfe i utmark og
frykten for de store dyrene er
også en situasjon som har oppstått. Mange kan i dag lite om
hvordan de skal opptre for å
ferdes trygt i områder hvor ku
med kalv befinner seg. Flere
steder er det forbud mot å gjerde
inn hyttene, og andre steder er
problemet at dyrene kommer seg
innenfor for dårlige gjerder. Gjerdene i seg selv kan også utgjøre en
fare for husdyrene som kan vikle
seg inn i strømgjerder som ikke er
ordentlig satt opp. Dyreeiere opplever ofte at hytteeiers hund er løs
og at den jager beitedyrene.
Grinder lukkes ofte ikke igjen og

fører til at dyrene kommer på
avveie. Klager og utrivelige
kommentarer er også etter hvert
en belastning for dyreeier som
kvier seg for å dra for å se om
dyrene sine.

Beiting i utmark kan
skape konflikter med
turgåere. God
informasjon er viktig
for å gjøre ferdselen
for folk tryggere og
dyreholdet i utmarka
noe lettere. Foto:
Rasmus Lang-Ree

God informasjon
God informasjon om husdyrholdet
kan være fint for å gjøre ferdselen
for folk tryggere og dyreholdet i
utmarka noe lettere. Det finnes
flere varianter av ferdige plakater
med kort informasjon om dyrene,
hvordan ferdes trygt blant dyrene
og kontaktinformasjon til dyreeier
om noe skulle oppstå. Dette er de
såkalte «kuvettreglene» flere
organisasjoner har gått sammen
om å lage.
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Piltingsrud gård i Sør-Aurdal kommune i Innlandet
• Siri Ødegaard og Halgrim Rasmus Piltingsrud
• 415 dekar dyrket, 275 dekar innmarksbeite pluss utmarksbeiter
• Seter og medeier i sameie på 120 000 dekar i fjellet i Vestringsbygda
• 12 000 dekar produktiv skog
• Ca. 100 mordyr av Aberdeen Angus, 268 angusdyr totalt
• Alt kjøtt foredles og selges i egen regi
• Restaurant og gårdsturisme med 20 sengeplasser
• Mohairgeiter, påfugl, kaniner, høner og hester
• 3 ansatte: Kokk/selger, bestiller/pakker og røkter/altmuligmann

Rasmus Lang-Ree
rlr@geno.no

Tekst og foto

FRA TØMMER TIL
GRASFÔRA KJØTT
Piltingsrud gård har på få år blitt omdannet fra en tradisjonell skogsgård til produksjon av grasfôra anguskjøtt som foredles og selges i
egen regi, gårdsturisme og restaurantdrift.

Taket på den enorme låven har blitt kledd med solcellepaneler. I tillegg skal bryggerhus, uthus, låvevegg og silo ha paneler da alt er ferdig installert.
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D

a Siri Ødegaard og Halgrim
Rasmus Piltingsrud overtok Piltingsrud gård på
østsiden av Begna-elva i Sør-
Aurdal i 2005 var det ikke dyr på
gården. I tidligere tider hadde det
vinterstid vært et yrende liv på
gården med skogskarer og hester,
men med hogstmaskiner og
entreprenører ble den gedigne
låven, der eldste delen skriver seg
tilbake til ca. 1700, stående tom. I
2015 ble de første dyra kjøpt inn
og transformasjonen kunne
begynne med ti tomme angusdyr
og en okse. I år er det 100
anguskyr som skal kalve, og drifta
av jordvegen er under omlegging
til økologisk og regenerativ drift.

Tallefjøs i massivtra
I 2016 ble det bygd fjøs i massivtre med plass til 100 mordyr pluss
kalver. Fjøset der dyra går på talle
av grov kutterflis kom på ca. 4
millioner. Senere er det bygd fire
skur (totalt 750 kvadratmeter) for
dyr under framfôring. Dette er
enkle bygg med vegger av brukte
forskalingsplater (vannfast finer),
selvbærende tak og grov kutterflis
som underlag.

Valget av Angus
Rasmus forteller at Angus ble
valgt fordi rasen er god til å
utnytte beitene og har lette kalvinger. Det med lette kalvinger har
slått til, og bare ved 3 – 5 prosent
av kalvingene er det behov for
fødselshjelp. Kalvetapet ligger
nede på 1 – 2 prosent. Hovedpulja kalver i mars og april, mens
kviger som har gått med oksen
kalver på høsten. Alle oksekalvene kastreres for å utnytte
beitene med to sesonger før
slakting. Kastratene går ute året
rundt og blir 2 -2,5 år før de
slaktes ved 600 kg (slaktevekt
ca. 300 kg) og så fete som mulig.
For å følge med på tilveksten

Siri Ødegaard og Halgrim Rasmus Piltingsrud er opptatt av utvikling basert på gårdens ressurser og formidle
historien om hvordan vi kan ta vare på jorda, dyra og helsa.

veies de 3 – 4 ganger i året.
Kastratene får ikke kraftfôr, og
kan markedsføres som grasfôra.
- Vi ser at variasjonen i tilvekst blir
mye større når dyra bare får gras, sier
Siri. – Tilveksten kan variere fra 300 til
1 200 gram pr. dag. Vi ser at større
kontroll med kvaliteten på grovfôret
gir vesentlig høyere tilvekst.
Semin ble prøvd første gangen i
fjor. Tilslaget etter synkronisering
ble ca. 50 prosent drektige. Planen er å fortsette med semin i
kombinert med to egne okser.

Pløying er bannlyst
Siri og Rasmus er opptatt av livet i
jorda og at dette ikke må rives
opp med pløying.

- Vi må slutte å være redd for at
lett jordarbeiding gir ugrasproblemer og at kastrering gir dårlig tilvekst. Dette er «sannheter» vi bør
vurderes opp mot alternative
driftsformer som gir vesentlige
fordeler som for eksempel regenerativ drift, sier Rasmus.
Jorda på Piltingsrud er under
karens, men vil være godkjent
økologisk i september 2022,
mens dyra blir økologiske ett år
fram i tid. Foreløpig går det i
Angus og viltkjøtt fra egen skog,
men Rasmus og Siri sysler med
planer om å utvide med noe gris
og da selvsagt utegående.
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Kokk Tor Erik Børmarken viser fram
menyen for fredagskvelden.

Fordeler med grasfôra
Siri er opptatt av at grasfôra kjøtt
gir en bedre kjøttkvalitet. Helsemessig er både endringen i forholdet mellom omega 3 og omega
6, og mye høyere innhold av den
sunne omega 3-fettsyren, viktige
argumenter for Siri.
Analyser hun har fått gjort har vist
et innhold på 0,4 gram/100 gram
burger som er fem ganger innholdet matvaretabellen oppgir for
hamburger. Forholdet omega 6 og
omega 3 (1,5:1) er også gunstige.
Alt kjøttet selges under merkelappen «grasfôra og langtidsmørnet».
Langtidsmørnet betyr minst fire
ukers mørning. I tillegg til salget i
gårdsbutikken (fleksible åpnings-

Alle dyra behandles høst og vår med bolus med vitaminer
mineraler og i tillegg gis det mineralblanding på graset.
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Siri Ødegaard foran frysedisken med kjøttvarer. Kjøttdeigen selges for 220 kr kiloen,
grytekjøtt 299 kr, skank 329 kr, margbein 275 kr og indrefilet 739 kr kiloen. Hele dyret
utnyttes og det som ikke kan omsettes til tobeinte kunder selges som hundefôr.

tider) og egen restaurant er Reko-
ringer en viktig salgskanal. Ikke
minst er Reko-ringer i Oslo avtaker av mye kjøtt. Mye omsettes
også i restauranten i låven som er
åpen hver fredag (mye hyttefolk
på vei til hyttene) og ellers brukes
til brylluper og andre arrangement. Familier som ønsker en
gårdsopplevelse med alle måltider
inkludert er også en viktig kundegruppe.

Bygge humus
Siri og Rasmus har blitt entusiaster for regenerativt landbruk. På
spørsmål om hva det er svarer
Siri:
- Regenerativ eller holistisk drift
betyr å bygge humus ved å binde
karbon i jorda. Alle former for
dyrking av jord benytter seg av
fotosyntesen. Ved å la jorda være
dekket av vekster i hele vekstsesongen og gjennomføre vekstskifter med til dels lett jordbearbeiding og flatekompostering/
grønngjødsling bindes maksimalt
med karbon pr sesong. Ugraset

som ofte er en hovedårsak for
pløying, er indikatorplanter på at
jorda mangler næringsstoffer og/
eller mineraler. Vi har hatt stor
nytte av biologen Vibhoda Holten
i kunnskapen rundt dette.
Det gjelder å finne balansen i
jorda, for gjør vi det får ikke ugraset etablert seg, tilføyer Rasmus.
Vi bruker en utvidet jordanalyse
kalt Albrechtanalyse for å vurdere
sammensetningen i jorda og
behovet jorda har. Tilsetningstoffene er ikke noe hokuspokus: bor,
svovel, kalium, kalsium og et ferment bestående av melkesyrebakterier. Foreløpig ser det ut
som avlingsnivået heller vil øke,
enn gå ned med regenerativ drift.

Beite
Måten å beite på er viktig i regenerativt landbruk. Utgangspunktet er at storfeflokker flytter seg
rundt etter det beste graset,
tråkker ned noe og legger fra seg
gjødsel. Flokken må flyttes ofte
slik at 1/3 får stå igjen, 1/3 blir
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FAKTA
DRIFTSOPPLEGGET PÅ
PILTINGSRUD
• Oksekalvene kastreres
• To beitesesonger før slakting ved 2 – 2,5 år
gamle
• Null kraftfôr (men vitamin/mineralforsyning)
Fjøset i massivtre ble bygd i 2016. Stålsiloen sparer plast tilsvarende 1400
rundballer. Det blir 4,9 tonn spart plast hvis vi regner 3,5 kg pr. rundball Med
klimagassutslipp på 2 kg CO2-ekvivalenter pr. kg plast betyr det 9,8 tonn mindre
klimagassutslipp. Det graset som det ikke er plass til i siloen legges i markstakk,
men det skal bygges plansiloer.

av gjødsel og nedtråkket
gras er det som skal bygge opp
humuslaget.
tråkket ned og 1/3 av graset blir
spist. Blandingen av gjødsel og
nedtråkket gras er det som skal
bygge opp humuslaget. I praksis
betyr dette at dyra må flyttes
2 – 3 ganger i uka. Med Nofence
(virtuelle gjerder) «gjerdes» beitene på mobilen. På Piltingsrud
har de 168 Nofence-klaver.
Erfaringen er veldig bra, og
denne teknologien gjør det mye
enklere å beite etter prinsippene i
regenerativ drift. Men det er
viktig at nye dyr læres opp på
hjemmebane før beiteslipp.
- I fjor beitet vi med en samlet
flokk av mordyr, ungdyr og
kastrater og det fungerte dårlig,
sier Rasmus. - Det ble for mange
- vi må finne en mer hensiktsmessig flokkstørrelse.
Siden de ikke bruker kraftfôr må
de ha annet lokkemiddel når de
daglig ser etter dyra. Overskuddbrød gjør susen, og Rasmus forteller at dyra kommer stormende
så fort de hører den skranglete
Caddy`en ankomme.

Enga
Rasmus forteller at det brukes
økofrøblanding med timotei og
engsvingel som sprites opp med
kløver. Det gås litt ned på doseringen av frøblandingen som
erstattes med 1 kg kløver pr.
dekar. Enga kan ikke pløyes,
men gjenlegg skjer med flatekompostering (grønngjødsling).
Graset slås med beitepusser før
det brukes en fres som skaver
av litt jord og blander det
sammen med graset. Dette
sprøytes så med mjølkesyrebakterier. Ferment kalles det og er
mjølkesyrebakterier tilsatt
melasse og vann og oppformert
fem til ti dagers tid ved minst 30
grader. Litt brennesle eller urter
tilsettes også. Jord, gras og 20
liter ferment pr. dekar blir en grøt
som får ligge noen dager før det
sås i denne massen. Hensikten
med ferment er å styre mikrobiologien i riktig retning. Ferment
brukes også som ensileringsmiddel og på tallen i fjøset.
- 10 prosent av bakteriene er

• Slakter hos Fatland, men står for nedskjæring
selv
• Alt kjøtt omsettes via Reko-ringer, egen
gårdsbutikk og restaurant
• Null rundballer betyr 5 tonn plast spart
(nesten 10 tonn CO2-ekvivalenter)

FAKTA
REGENERATIVT
(HOLISTISK) JORDBRUK
• Driftsform som bygger opp og reparerer
naturlige kretsløp
• Dyrknings- og beitemetoder som binder mer
CO2 enn de slipper ut
• Anvender kunnskap om livet i jorda
(tilbakeføre organisk materiale til jorda,
minimere pløying, bidra til å øke det
biologiske mangfoldet, tilføre kompost, bruke
jorddekke, benytte ulike former for
dekkvekster, fangvekster og )
• Bygger på økologisk landbruk, men gården
må i tillegg vise at jordhelsa er stigende og at
karbon bindes.

gode, 10 prosent er dårlige og 80
prosent er opportunister som vi
kan påvirke, sier Siri.
I år vil det også bli forsøkt med et
areal med svedjerug og raigras til
beite.

Stor interesse
Siri og Rasmus forteller om stor
interesse for det de tilbyr. EtterBUSKAP 4-2022
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Dyrene på gården er viktige for familiene som booker seg
inn på Piltingsrud.

spørselen etter lokalprodusert og
grasfôra kjøtt er økende. Familier
synes det er spennende med et
opphold på en gård med mange
ulike typer dyr, og hyttefolket

Skur lagd av brukte forskalingsplater blir en billig husløsning som fungerer bra.

synes det er praktisk å stikke
innom gårdsbutikken og kanskje
nyte et måltid i restauranten på tur
til hytta. Gården ligger strategisk
plassert en kort avstikker fra E16 i
Begna, og med 20 000 hytter i
Valdres mangler det ikke på marked.

Forsiktige optimister

Kastratene går ute hele året. De får to sesonger på beite
og uten et gram kraftfôr slaktes de ved 2 til 2,5 års alder.
Begnaelva i bakgrunnen.

På tredje året med regenerativ
eller holistisk drift er Siri og
Rasmus forsiktige optimister. De
prøver seg fram og høster kunnskap og er ikke lenger i tvil om at
regenerativ drift kan gå på sandjord. Likviditetsmessig er det krevende å bygge opp en ammeku-

produksjon, men de synes de er i
ferd med å komme over kneika.
Rasmus har foreløpig full jobb
utenom gården, men planen er at
han også skal jobbe 100 prosent
på gården. Slik det ser ut tror Siri
og Rasmus at de i sum skal få til
en brukbar økonomi ut av alle alt
de driver med. Planene framover
er mange. En gammel sidebygning skal restaureres til overnattingsrom med alle fasiliteter,
plansiloer og flere skur til kastratene skal bygges og solcelleanlegget fullføres. Siri og Rasmus er
entusiastiske og brenner for å
skape verdier og lokale arbeidsplasser av gårdens ressurser.

MEGASTORT SOLCELLEANLEGG
Når de siste 20 prosentene av anlegget er installert har Piltingsrud gård 1 000 kvadratmeter med solcellepaneler. Såkalt installert effekt er ca. 213 kilowatt (sol på alle paneler samtidig), og årsproduksjonen er stipulert til
150 000 kWh. På sommeren vil det bli mye overskudd som leveres på nettet til spotpris. Oppvarming av husene
sørger flisfyringsanlegg for. Solcelleanlegget er tilpasset varmekolber i dette anlegget slik at i perioder med lave
strømpriser kan overskuddsenergi magasineres i varmtvannet i stedet for å gå ut på nettet til lav pris. En tikubikks varmtvannsbereder vil være mer hensiktsmessig enn batterier for å lagre energien. Total kostnad kom på
1,7 millioner, og Innovasjon Norge ga tilskudd på 425 000 kr (25 prosent). Panelene har garanti på 30 år, mens
invertere må en regne med å skifte etter 20 år.
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Ta deltidsstudium i Mjølkeproduksjon
med bruk av robotteknologi
- Vi vil anbefale denne utdanninga til alle yngre bønder som vil satse på mjølkeproduksjon. Det finst
ikkje betre kurs å ta, slår Nils og Katrine fast. Dei er halvvegs i den samlingsbaserte utdanninga til
Fagskulen Vestland, der dei lærer alt som trengst for å lukkast som mjølkebonde.
Fagfolk i toppklasse

- Utdanninga er ikkje så spissa mot robotfjøs
som ein kanskje skulle tru, påpeikar Fjorden
Solberg. – Mykje av læringa er direkte
overførbar til båsfjøs. Det handlar om fôring
og fysiologi, jordarbeid og konservering av
grovfôr. Men kravet om lausdriftfjøs er på
veg inn i landbruket for full tyngd, og då er
det over og ut for gamaldagse båsfjøs.

Katrine og Nils drøymer om sin eigen gard, og synest Fagskulen Vestland sitt studium gjev ei
framifrå førebuing til bondelivet. Foto: Morten Wanvik
Bergensaren Nils har ikkje alltid drøymt om å
bli bonde.

25. mai åpnes det for ledige
studieplasser. Søk gjennom
www.samordnaopptak.no

- Men Katrine, som kjem frå gard på Voss,
fekk meg med på å spele Farming Simulator.
Det var nok det som vekte interessa mi for
gardsdrift, avslører Nils. Då hadde kjærasten
lenge prøvd å få han hekta på gardslivet.
No sit han på kroken, og har funne ut at
røyndomen er meir spennande enn spelet.
Katrine Isabel Jensen (23) og Nils HøeghKrohn(24) går på Fagskulen si utdanning i
mjølkeproduksjon med bruk av robot-teknologi. Nils har agronomutdanning frå før,
medan Katrine er utdanna blomsterdekoratør. Noko røynsle med praktisk gardsdrift
har dei begge, frå garden til Katrine si mor.

Ønskje du ein heilskapleg
utdanning innan gastronomien?

Fagskulen Vestland tilbyr også utdanning innan lokal matkultur. Kjerna i
utdanninga byggjar på kunnskap om
matproduksjon, matkvalitet og tradisjon.

Ole Johnny Fjorden Solberg er fagansvarleg
for studiet. Foto: Morten Wanvik.

Kunnskapsdeling og nettverk

- Lausdriftfjøs med robot-teknologi gjev ein
heilt annan måte å jobbe på. Bonden får ein
meir fleksibel kvardag, og ofte vert avdråtten
også betre, seier Ole Johnny Fjorden

Dei fleste som byrjar her, har alt grunnutdanning som agronomar. Studentane kjem frå
heile landet, men flest er det frå Vestlandet,
Jæren og Trøndelag. I løpet av eitt år deltek
dei på åtte samlingar her på Mo, og får
«hands-on»-læring i fjøset på skulen. Dei får
kost og losji i skulen sitt internat. Samlingane er lagt til tidspunkt då det verken er tid
for våronn eller slåttonn, slik at ein kan drive
som bonde medan ein vidareutdannar seg.
Vårsemesteret er slutt når påska kjem.
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Les meir om studiet her QR kode:
Info frå studiet:

Solberg. – Ein gamaldags mjølkebonde må
opp og gå i fjøset klokka sju om morgonen
og seks om ettermiddagen. Med robotfjøs
kan ein organisere arbeidsdagen meir som
ein vil.

- Alle i klassa har mykje å bidra med, vi har
gode diskusjonar, seier Nils. – Ja, det er
kjekke folk og gode lærarar, legg Katrine til.
– Og Ole Johnny, hovudlæraren vår, kjenner
masse bønder og heile omsetnadskjeda
i landbruket. Han har laina opp mange
kunnskapsrike folk til oss!

Fjorden Solberg tek mykje av undervisninga
sjølv, men dreg også inn fagressursar som
NRL, Tine og Nortura. – Førre samlinga var
det NIBIO som hadde nesten all undervisninga. Då handla det mykje om grasartar,
jord og klimagass, legg han til. – Det er fint å
kunne leige inn fagfolk som jobbar med slike
tema til dagleg og er fullt oppdatert.

Film frå studiet:

Fagskulen Vestland tilbyr høgare
yrkesfagleg utdanning, og har studietilbod innan grøne og gastronomiske-,
tekniske-, maritime-, marine- og
helsefaglege utdanningar.
Les meir om Fagskulen Vestland sitt
studietilbod på www.fagskulen.no
E-post: fagskulenvestland@vlfk.no
eller ring oss på telefon 55 33 78 00
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HELSE

FRÅ DYRLEGENS HVERDAG

PARASITTANGREP
I BEITESESONGEN
Oddfrid Vange
Bergfjord
oddf-van@online.no

Tekst og foto

Fyrsteårsbeitande ungdyr kan verta utsett for innvollsparasittar, og
desse kan gi dyrevelferdsproblem i tillegg til økonomiske tap i form
av redusert tilvekst, forseinka kjønnsmodning og påfølgjande
problem med sein inseminering.

D

yr som vert smitta av innvollsparasittar kan i verste
fall stryka med av diaré,
men dei kan også berre få redusert tilvekst utan teikn på sjukdom.
Desse beiteparasittane overvintrar
i beita, og dersom det gjekk storfe
på beitet hausten før, kan ungdyra
bli smitta straks dei kjem ut om
våren. Dersom dyra skal gå på
same beitet heile beitesesongen
og det er høg dyretettleik, kan det
bli eit stort smittepress utover
sommaren og hausten. Kalvar skil
ut meir smitte enn vaksne, og viss
det er mykje ungdyr i forhold til
vaksne, vert også smittepresset
større. Smitte vert skilt ut med
avføringa. Der dyr samlast, som til
dømes kring fôringsplassar, saltsteinar, drikkekar eller på setervollar, kan det byggja seg opp
mykje smitte.

Kalvar på beite Hafslo: Innvollsparasittar må me læra oss å leva med, for
desse vert me aldri heilt kvitt, men me
kan gjera tiltak mot dei ved hjelp av
strategisk beitebruk og/eller ved hjelp
av medikament.
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God beitehygiene
For å redusera smittepresset, kan
ein nytta beiterotasjon med til
dømes sau eller hest. Parasittane
er artsspesifikke og smittar lite
over artsgrenser. Ein kan også
sleppa dyra seint på beite som til
dømes slutten på juni eller starten
på juli, for då vil dei fleste overvintra parasittane ha døydd ut.
Viss ein har drikke- og fôringsplass på heimebeite, kan det vera
lurt å flytta desse plassane frå år
til år for å unngå høgt smittepress
rundt desse stadene der dyr samlar seg. Saltsteinar kan ein med
fordel plassera slik at avføringa
fell på stein eller svaberg.

Bruk av medisin
Det er også råd å førebyggja sjukdom og redusert tilvekst på grunn
av parasittar ved hjelp av medika-

viss det er mykje ungdyr i forhold
til vaksne, vert også smittepresset
større
ment. Dyr som er behandla mot
parasittar skil og ut mindre smitte
til beite, og på den måten vert
smittepresset lågare. For å
beskytta seg mot rundormar, er
det mange som får dyrlegen til å
leggja ned bolus på kalvar som er
mellom 100 og 250 kilo levandevekt. Desse bolusane inneheld
tablettar som vert frigitt med tre
vekers mellomrom og dekkjer opp
heile beitesesongen. Det er også
mogleg å få dyrlegen til å sprøyta
dyra eller få resept på pulver,
mikstur eller påhellingspreparat,
men med desse behandlingane

må ein få tak i dyra fleire gonger i
sesongen og behandla dei, noko
som ikkje alltid er praktisk gjennomførbart.

Set inn tiltak
Mange kalvar og ungdyr stagnerer
heilt, eller til og med tapar vekt i
beitesesongen, og noko av dette
kan skuldast parasittar. Det er
derfor viktig å ha dette i tankane
og setja inn tiltak på strategiske
punkt mot parasittangrep viss ein
mistenkjer at dette kan gi dårleg
tilvekst.

Siste episoder:
Episode 12 – Kalvestell fra avvenning til
kalving

Genopodden er Genos egen podcast. Rasmus Lang
Ree (redaktør Buskap) og Oda Christensen
(kommunikasjonssjef Geno) er programledere.
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.
Ny episode første onsdag hver måned!
www.geno.no/genopodden

Ny episode første onsdag hver måned!

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 melkeprodusenter
Episode 22 – Oppdatering fra Store Ree
Episode 23 – Avslsstrategi for
markedstilpasning

www.geno.no/genopodden
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«RING EN VENN»

Solveig Goplen
solveig.goplen@tine.no

Tekst og foto

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

GJENNOM VEKSTSESONGEN

- 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
ne
Atfarm og sett på satellittbilde
som viser plantedekke og grønnfarge rett i forkant av at førsteslåtten ble tatt i 2021. Det var
sørgelig få dager med solskinn,
…
så det var nesten ingen bilder

å
Varmesumkurver er spennende
stifte bekjentskap med. Tidligere
har vær og utvikling i enga styrt
grei
slåttetidspunkt. 2021 ble en
sesong, gode høsteforhold og

ganske lik kvalitet. Fôrprøvene
t og
viser 70 prosent fordøyelighe
140 -150 gram råprotein. Robin
er ikke fremmed for en egen
mot
værstasjon for å sjekke opp
varmesumkurva.

Registrer, evaluerer, konkretiserer og gjør en
endring.

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

M

agne Idland og Tonje
Gjesdal Idland driver
Gjesdal Idland Gard på

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

lais) 35 søyer av rasen kvit spæl/
NKS. Magne nevner spesielt
er
besetningen med spælsau som
helt unike til å pusse beiter.
Magne planlegger nå å gjøre
minstørre endringer. Han vil ha ei
på
dre ku, og skal nå gradvis over

N

Gjesdal Idland i
Gjesdal kommune
i Rogaland
• Magne Idland
• Kvote: 360 000 liter
• Areal: 250 dekar dyrket +
350 dekar innmarksbeite
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.
har
Et godt resultat, men Magne
regnet på at ei mindre ku vil passe
bedre på gården.

Trenger mer grovfôr

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

Magne Idland er opptatt av å
Foto: Privat

utnytte alle tilgjengelige ressurser

til matproduksjon.

Han har gjennom flere år gjort
ut
registeringer på avling og tatt
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orolf Husveg er en av nærmere 30 grovfôrprogramrådgivere i Tine Rådgiving.
Grovfôrprogrammet utnytter ulike
verktøy som Tine Rådgiving disponerer. Målet er å bruke de som
beslutningsstøtte for å dyrke rett
fôr til rett dyregruppe. Grovfôrprogrammet tar sikte på å øke fordøyelighet og andelen grasprotein
og dermed øke andelen norsk fôr
i fôrrasjon.
I Buskap nr. 3 i 2022 snakket
Buskap med Magne Idland i
Gjesdal kommune, som deltar i
Grovfôrprogrammet. Han har et
om ønske om å legge en strategi
for hvordan grovfôrproduksjonen
på garden bør utvikles. 360 tonn
melk, 10 ammekyr og en mindre
sauebesetning skal brødføs av
260 dekar dyrket mark og 350
dekar innmarksbeite. Per i dag
kjøper de inn noe grovfôr, men
tror at med bedre driftig av arealene skal det være mulig å øke
avlinga. I tillegg er han i gang med
noe nydyrking.

Grovfôrslag 1 og 2

Magne Idland deltar i Tine sitt Grovfôrprogram og har sammen med sin grovfôrprogramrådgiver
Norolf Husveg brukt siste tida til å kartlegge status og vurdere strategi for årets høstestrategi.
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De har snakket om det før, Magne
og Norolf, om at det skal høstes
to ulike kvaliteter av grovfôr, produksjonsfôr og sinku/ammekufôr,
men det har egentlig blitt litt med
praten. Nå er det konkretisert med
at 400 bunter skal ha en kvalitet
under 6 MJ/kg tørrstoff. Gofôret
skal være bedre.
- Husk likevel på at det kan gå
skikkelig galt, om slikt gofôr ikke
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Tabell. Grovfôrkvalitet og varmesum i 2021

Figur. Når en planlegger gofòr bør en og fremskynde 2. slåtten med om lag 80- 100 døgngrader for å oppnå
ønska kvalitet. Da har en sikra seg to slåtter med god kvalitet og at en i 3. slåtten forventer at nedgangen i
fordøyelighet går seinere og at kvaliteten blir relativt god.

følges opp med en endret kraftfôrstrategi, advarer Norolf.

Når skal 1. slåtten høstes?
Fôrprøvene fra 2020 og 2021
tyder på at 1. slåtten kanskje bør
tas tidligere, men Norolf syns det
er vanskelig å konkretisere hvor
mye. De har sammen lagt inn
høstedatoer for 2020 og 2021 i
Eana skifte, som er et verktøy for
beslutningsstøtte blant annet om
høstetid. Programmet kobler seg
opp mot en værstasjon «nær
deg». I dette tilfellet er den nærmeste Særheim. Verktøyet har og
en funksjon som fremskriver
været i ni dager og beregner forventet antall døgngrader. Det er
ikke den eksakte varmesummen
som det jaktes på, men kvalitet
opp mot varmesum ved slått i de

foregående år. Magne og Norolf
konkluderer med at nå blir det
først og fremst å registrere høstedatoer, avlinger og ta ut fôrprøver
– «målrettet» – av et større skifte
av gofôr og sinkufôr og sammenligne mot varmesum. Vurderingene som en gjør ute i enga har
ikke gått ut på dato. I Gjesdal
brukes det gjerne ei timoteibasert
frøblanding og bekymringa for om
timoteien vil tåle tre høstinger er
relevant. Norolf trur like gjerne det
kan være beiting om høsten som
tar knekken på timoteien. Nå velger Magne å så igjen med ei blanding av flerårig raigras på arealet
som skal legges igjen i år.

Beitedrift for viderekomne
Beiting er en stor del av fôrgrunnlaget på Sirdalsholen. 350 dekar

innmarksbeite. En del av området
er nyere beitemark. Magne
poengter at ved neste runde med
jordprøver vil han ta ut enda flere
jordprøver i beiteområdene slik at
presisjonsgraden av tiltak kan
økes. Årlig kjøres det på tre tonn
husdyrgjødsel, innblandet flytende
kalk (slurry) fra Sele Kalk per
dekar. I tillegg tilsettes 1 kg med
allsidig engfrøblanding per da i
gjødseltanken og blandinga spres
med kanon. Målet er å øke andelen av arter som gir avling utover i
vekstsesongen. Hvor stor produksjonen er på innmarksbeite er
vanskelig å kartlegge, men en
måte å løse det på er å registrere
alt tilleggsfôr/kraftfôr til mjølkekubesetningen opp mot hva som
er produsert av EKM i beiteperioden. For å gjødsle beitene riktigBUSKAP 4-2022

P117321 Buskap 4-22.indd 45

45

04.05.2022 10:25

REPORTASJE

Innmarksbeitene er nå snart klare for beiting, først beiter sauebesetningen, deretter kyr og ammekyr med sommerkalving.

ere er det viktig å vurdere avling. I
tillegg til vårgjødsling med husdyrgjødsel overgjødsles beitene to
ganger med nitrogengjødsel.

Forskjellsbehandling av
skifter
Norolf ivrer for å utnytte potensialet på de beste skiftene. Gir
førsteslåtten ei høg tørrstoffavling
så er ikke Norolf fremmed for å
flytte gjødsel fra ei eng som gir ei
middelmådig avling. – Husk at
gjødselplanen kun er en plan, sier
Norolf. Han tror at Magne da kan
oppnå jevnere proteinnivå i de
ulike slåttene og at avlinga heller
vil øke. Når førsteslåtten er tatt
har en en god pekepinn på

Husdyrgjødsel i striper etter årets vårgjødsling vil kreve nøyaktighet ved innstilling
av rive ved slått om det ikke kommer nevneverdig nedbør og vasker det ned.

avlingspotensialet, selv ved en
tidlig slått mener Magne og
Norolf at over 40 prosent av den
totale tørrstoffavlinga på skiftet
er høstet ved 1. slått.

Husdyrgjødsel i striper

Valget for ensileringsmiddel er tatt, men for å vurdere
ensileringsmiddel til fôrslag 2 til ammeku og sinku er det viktig å
evaluere – er rundballene muggfrie? Grovere fôr er mer utsatt.

46

Husdyrgjødsla på enga ble spredd
for flere uker siden, men likevel
kan en se tydelige striper etter
slangesprederen. Magne målte
husdyrgjødsla til 10 prosent tørrstoff, men trodde ikke helt på
resultatet han fikk og kjørte på
mengden som planlagt. Det har

vært noe regn etter spredning,
men Magne og Norolf deler
bekymringa for at disse stripene
sammen med bredspredning og
raking kan bli en utfordring i årets
sesong. Magne har egentlig rikelig
med husdyrgjødselplass så neste
år planlegges det å pumpe over
husdyrgjødsel i en disponibel kum
og tilsette mer vann. 10 prosent
tørrstoff er for tykt til stripespredning. Nå skal husdyrgjødsla tilsettes mer vann slik at ikke
samme utfordring oppstår til
overgjødsling etter 1. slåtten.
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Utnytt det du har optimalt
Krevende tider krever god kunnskap. Med høye priser på gjødsel, maskiner,
diesel, plast og mye annet må alt gjøres litt mer rett. Sammen finner vi gode
løsninger for ditt bruk!

• Justering av gjødslingsplan
• Innstilling og bruk av sentrifugalspreder
• Teig til teig-vurdering

• Innstilling og bruk av slåmaskin,
rive og annen redskap
• Oppstartråd presisjonslandbruk

Vi er her for deg. Vi har kunnskapen og verktøykassa, og er alltid i nærheten.
Les mer og finn din rådgiver på nlr.no/grovfor

nlr.no/grovfor
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Borevolden i Klepp
kommune i Rogaland
• Anita og Ansgar Solheim
• Kvote: 245 000 liter
• Areal: 560 dekar, derav 500 dyrket
• Grasproduksjon
• 80 dekar korn
• 30 dekar som leies ut til gulrotproduksjon
• Ytelse: 9 100 kg EKM
• Kg kraftfôr per kg EKM: 28

FRA KLIMA
SKEPTIKER
TIL SPYDSPISSBONDE
Klimaarbeid på egen gård gir nye innfallsvinkler til å oppnå bedre inntjening og være en
av de få som har tatt i bruk Klimarådgiving på
gårdsnivå.
Solveig Goplen
solveig.goplen@tine.no

Tekst og foto

N

æringa har det travelt,
forpliktelsen om å kutte
utslipp fra landbruket oppleves for mange som en trussel.
Ansgar Solheim, som driver korn
og mjølkeproduksjon på Kleppe
Jæren, tok kontakt med sin rådgiver. Beskjeden var kort …
- Du får komme innom så får vi sjå
litt på klimakalkulatoren, gjør det
raskt og effektivt, jeg vil gjerne
være i forkant …, men ikke bruk
så mye tid.

ute hos Ansgar. Ansgar har sagt ja
til å være lokal spydspissbonde i
regi Bondelaget og ta oppgaven
med å få med flere kollegaer til å
ta tak i klima som en del av overvåking på egen gård. Fra å være
svært skeptisk til at matproduksjon skulle kutte utslipp så ser
Ansgar nå flere mer klimasmarte
løsninger på egen gård.
- Mye handler jo om ting jeg allerede gjør og har søkelys på, sier
Ansgar.

Eierskap til klimaplan

Ansgar forteller at klimaplanen på
hans gård er det han som eier og
skal bruke. Selv om lista over mulige

Noen måneder senere møter
Buskap «Team klimarådgiving»
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klimatiltak som det tverrfaglige rådgivingsteamet fant ville redusere
CO2 ekvivalentene så er det Ansgar
som står for prioriteringsrekkefølgen.
Han har valgt ut klimatiltak som er
økonomisk motivert, som vil gi mer
avling, flere kg kjøtt, raskere tilvekst
eller mindre sløsing.

Klimarådgiving er tverrfaglig
Det er Tine og NLR som dekker
Klimarådgiving til driftsgrenene
mjølk og korn. Til Klimakalkulatoren hentes inputdata fra skifteplan, kukontrollen, fakturadata og
forbruk av diesel og energi fra
regnskap. I tillegg korrigeres det
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Ansgar Solheim skal dele erfaringer
med Klimaarbeid på egen gård med
kollegaer.

Randi Hodnefjell er Grovfôr og Klimarådgiver i NLR viser her hvordan gammel
engjord har et høgt innhold av karbon. Klimakalkulatoren viser at gården til
Ansgar binder karbon.

Avlsrådgiver Hilde Tveiten har jobbet med et oppfølgingsoppdrag etter at
Handlingsplan for klima ble satt opp som går på endret strategi for sædbruk i
besetningen.

For å se på mulige klimatiltak
kreves dypdykk i jordsmonnskart,
jordprøver, jordarbeiding, drenering, jordpakking og avlingsnivå
opp mot planlagt gjødsling. Inne
på fjøsgulvet jaktes det på effektiv
produksjon, helse, fruktbarhet
sammensetning av fôrseddel og
alle typer svinn som løs avføring,
kalver som dør, fôr som går til spille.

rådgiving hos Ansgar. For å jobbe
så effektivt som mulig så vurderte
de to beregningene hver for seg før
de samsnakket og dro ut på Klimabesøk på gården. Der var de ute på
befaring på fjøs og jorde. Under
befaringa prøvde de å avdekke
hvilke tiltak «som de hadde på ideblokka» som oppdragsgiveren
kunne være interessert i å prioritere
i sin handlingsplan. Etter hvert ble
en levende handlingsplan ferdigstilt
for gården.

Erfaringer så langt

Potensial for forenkling

Randi Hodnefjell fra NLR og Norolf
Husveg fra Tine har levert Klima-

Problemstillingene er mange,
hvordan skal næringa få bøndene

for grovfôrkvalitet, husdyrgjødsellager og spredemetoder.

til å ta tak klimarbeid? Ansgar
poengterer at det er et stykke
fram til at klima blir en naturlig del
av det bøndene diskuterer. En litt
kranglete klimakalkulator under
stadig utvikling brukes gjerne som
argument for at det er mye usikkerhet knyttet til utslippstallene.
Det kan være en mulig årsak til at
det går så smått med å implementere klima,ved siden av at
produsentene har så mye «såkalt
papirarbeid» som krever tid. Derfor kan nok noen ta til orde for at
en Klimaplan bør inn under KSL i
løpet av få år. Så langt er det
valgt «gulrotmetoden» der
BUSKAP 4-2022
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KLIMA

 øndene får refundert mesteparb
ten av utgiftene til Klimarådgiving
gjennom RMP. Men som Ansgar
poengterer, det går ikke automatisk. Her må det legges inn et
ekstra skjema og kvittering for
utført rådgiving. Slikt blir for tungvint sier Ansgar. Gratis Førsteråd
Klima er og en ide som bringes til
torgs før jordbruksforhandlingene.

Bonden må se nytten
Om en velger pisk eller gulrot har
trolig ikke svært mye å si. Bonden
må se nytten av en gjennomgang
av utslippstallene og at en gjennom tilnærming gjennom klima
kan finne nye og smartere måter å
se drifta på.
For Ansgar handler det om å være
nøye med å kalke der det trengs.
Gjør han ikke det vil det være
sløsing å gjødsle. Gjødsla vil bare
ligge der og etterhvert vaskes ut.
Med kalking blir vekstforholdene
for bakteriene bedre og gjødsla
blir tilgjengelig for planterøttene.
Husdyrgjødsla skal kartlegges og
bruken optimaliseres ytterligere.
Fôrprøver og avlingsregistering
skal avdekke om det er muligheter for å få ned kraftfôrnivået og
ytterligere perfeksjonering av
gjødselplan. Per i dag selges
grovfôr og det er en ressurs som
kan utnyttes i egen drift.

Stor endring i oksebruk
Som oppdretter av en av de beste
oksene NR 12244 Solheimen-PP
med 43 i avlsverdi så forteller
Ansgar at de har vært opptatt av å
avle fram ei frisk, fruktbar ku med
gode bein og jur. Nå viser det seg
at Handlingsplan for klima avdekker et potensial for å endre
strategi i disponering av hunndyrene. Det er sløsing med gode
dyr å ligge med over 40 prosent
utrangering år etter år. Det å
beholde kyr i flere laktasjoner vil
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Godt avlsarbeid, god fruktbarhet og friske kyr gir grunnlag for å unytte
besetningen til både mjølk og mer kjøttproduksjon innenfor samme fjøsplass.

Her ser vi Ansgar i ivrig diskusjon med (fra venstre) Hilde Tveiten, Randi Hodnefjell
og Norolf Husveg. Erfaringer gjort hos Ansgar er at en gjennom klimarådgiving vil
finne litt andre innfallsvinkler enn i annet rådgivingsarbeid.

være mer klimasmart og gi grunnlag for bruksdyrkryssing og større
kjøttproduksjon enn utslakting av
overskuddskyr. Når kalvingsintervallet år etter år ligger på 11,5
måneder og som Ansgar påpeker
«uten hjelpemidler» er det trygt å
velge kjønnsseparert hunndyrsæd
til de beste dyra, og satse på
kjøttfe i andre enden av skalaen.
Avlsrådgiver Hilde Tveiten legger
fram noen økonomiske betraktinger og foreslår at om lag 30 prosent REDX på de beste, 25 prosent ordinær sæd, som en buffer
og 45 prosent angussæd. Beregninger viser at på Jæren vil slakt
av angus/NRF-krysninger gi et
dekningsbidrag på okse og kvige
på henholdsvis 4 000,- og

2 500,- mer enn en ren NRF-okse.
Hos Ansgar vil nok en krysning
med tung kjøttrase komme noenlunde likt ut økonomisk. Fjøsplass
gjør at det ikke vil være mulig å ta
ut vekstpotensialet i en tyngre
krysning. Ansgar er litt skeptisk til
hvordan krysningene vil oppføre
seg på beite, han har to krysningskalver nå og opplever at de
er litt mer sky enn reine NRF-kalver. Ansgar er enig i at det er en
måte å utnytte besetningen på
som er spennende å vurdere. Med
ombygging av deler av låven så
blir det og bedre plass. Han er alt
i gang med riving og ser relativt
lyst på framtidsutsiktene som
matprodusent.
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Figur. Jordsmonnkart Ansgar Bilstad Solheim

Jordsmonnkart Ansgar Bilstad Solheim

Tabell. Handlingsplan for klima på Solheim

Tiltak
Kalke skifte 2. Nord aust og skifte 4. Sør
Regne ut spredearealet for å kunne ta imot mer
husdyrgjødsel. Ta gjødselprøve av eget lager
Avlingsregistrering og ta ut grovfôranalyser. Vurdere
tidligere slåttetidspunkt.
Redusere rekruttering og øke kjøttproduksjonen.
Dyreflyt og avlsplan ved hjelp av
avlsrådgiver/bedriftsrådgiver
Redusere Innkalvingsalder
Kartlegge jurhelse ved avsining
Øke kraftfôrmengden til kalv rett etter avvenning
Ny klimarådgiving

Klimatiltak for min gård:

Hvorfor
Optimal pH bidrar til betre utnyttelse av næringsstoffene som
finnes i jorda og næringen som tilføres.
Mer bruk av husdyrgjødsel vil redusere bruken av mineralgjødsel.

Tidshorisont
Våren 2022

Avlingsregistrering og grovfôranalyser for å vite hva en produserer
og hvor en skal sette inn tiltak for å øke avling. Tidligere
slåttetidspunkt for å øke fordøyeligheten og proteininnholdet i
grovfôret.
Økt holdbarhet av melkekyr gir mindre utslipp og bedre økonomi.
Gir mulighet for høyere kjøttproduksjon.

Starte ved 1.
slått i 2022

Ved å redusere innkalvingsalder minker faren for feite kviger,
samtidig som vedlikeholdsbehovet også reduseres.
Sintidsbehandling kan redusere behovet for behandling i neste
laktasjonsperiode og øke holdbarheten på kua.
Utnytte vekstpotensialet kalvene har.

Snarest

Våren 2022

Snarest

Snarest
Snarest
Sommeren/høst
2023
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ORGANISASJON

ENGASJERTE ÅRSMØ
Etter to digitale årsmøter var det i år fysisk årsmøte, og de tillitsvalgte
kvitterte med stort engasjement i debatten.
Rasmus Lang-Ree
rlr@geno.no

S

tyreleder i Geno, Vegard
Smenes, tok i sin tale til
årsmøtet utgangspunkt i
den krevende globale situasjonen.
Han sa at bonden har verdens
viktigste jobb som leverandør av
bærekraftig og sunn mat til en
økende befolkning jobb.
– Norge er et grasland, så fortsett
jobben med å omdanne gras til
høyverdig næringsprodukt med å
sende graset gjennom en drøvtygger, var oppfordringen fra
Geno-styrelederen

2021 et turbulent år
Vegard Smenes sa 2021 hadde
vært et turbulent år for Geno med
utfordringer på REDX-lab og produksjon, og at dette har bidratt til
et negativt økonomisk resultat. Nå
leveres det imidlertid topp kvalitet
fra REDX-labben, og han hadde
god tro på at salget globalt vil
øke. Han understreket at dette er
viktigere enn noen gang for å få
flere sæddoser å fordele kostnadene på. Nye karantenefjøs som
er under bygging på Øyer vil gi
mulighet til å flytte oksene til sædproduksjon på Store Ree uten å
måtte vente til ei hel pulje er
ferdig. Kontinuerlig utsending av
sæd etter hvert som oksene har
kommet i gang med sædproduksjon
vil bidra til raskere avlsframgang.

Få ned embryokostnadene
Geno-styrelederen trakk også
fram embryosatsingen til Geno.
– Embryo er et kostbart men
effektivt tiltak for økt avlsfram-
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Styreleder Vegard Smenes sa in sin tale til årsmøtet at Geno må levere det
markedet vil ha både innenlands og utenlands. – Vi må være den foretrukne
sædleverandør uansett hvilken genetikk bonden ønsker.

gang. Her må vi se på hvordan vi
kan få mest mulig igjen i økt avlsframgang med de ressursene vi
legger inn.

– For å lykkes med et offensivt
avlsopplegg og samtidig holde
kostnadene nede er vi avhengig
av høy oppslutning i markedet.

Tallene viser at de veterinærene
som legger inn mange embryo
oppnår bedre resultater. Vegard
Smenes varslet at Geno kommer
til å satse mer på områder med en
høyere andel fødte kalver etter
embryo for å få ned kostnaden på
den økte avlsframgangen.

Verden trenger mat og
bærekraftige løsninger

Balansere avlsframgang og
økonomi
Styret må balansere økt avlsframgang og økonomi. Vegard Smenes
sa han mener det er riktig å investere
mye i økt avlsframgang, samtidig
som Geno må sikre et høyt salg
og konkurransedyktighet på pris.

I sin gjennomgang av årsberetning og regnskap tok administrerende direktør i Geno, Kristin
Malonæs, utgangspunkt i at Geno
er godt posisjonert i en verden
som trenger mat og bærekraftige
løsninger. Hun mente Geno må
være blant topp 3 i verden innen
storfegenetikk for å henge med
og da må det investeres i
forskning og utvikling. Flere
forskningsprosjektet er satt i
gang, og Geno må utnytte alle
muligheter til ekstern finansiering
av årsverk innen forskning og
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MØTEUTSENDINGER
EGENINSEMINASJON
Veterinær i Geno, Jorid Lybæk, orienterte om
prosjektet Geno gjennomfører for å komme
fram til strategi for eierinseminasjon. Ved
nyttår sto det 90 på venteliste for kurs. Mange
hensyn skal ivaretas: Effektiv semintjeneste,
ta vare på egne ansatte (seminteknikerne) og
veterinærdekning. Jorid fortalte at prosjektgruppa har gjennomført markedsundersøkelse, skal ha teams-mæter med inseminørene og hatt høring med faglaga, Tine og
Nortura. Planen er at styret skal vedta en
strategi for eierinseminasjon i slutten av april.
Fordeling av inseminasjonene (%)
Det ble gjenvalg på de styrerepresentantene som var på valg. Fra venstre
nestleder Anne Margrethe Solheim Stormo (Nord), styreleder Vegard Smenes,
Gunn Randi Finstad (Øst), Ole Magnar Undheim (Sørvest), Anne Guro Larsgard
(ansatte) og Oddvar Mikkelsen (Midt). Jon Helge Sandal (ansatte) hadde allerede
tatt fatt på hjemveien da bildet ble tatt. Foto: Rasmus Lang-Ree

utvikling. For å vinne krysningsbonden internasjonalt mente
Kristin Malonæs at det var viktig å
styrke avtalen med ABS samtidig
som vi etablerer egne selskaper i
utvalgte markeder med stort
potensial.
– For Geno er det tre hovedprioriteringer framover, og det er vekst i
salget internasjonalt, digitalisering
og produktkvalitet/leveringsdyktighet.

Fra debatten (noen svar fra
styreleder/administrasjon i
kursiv)
– Økonomi. Flere av årsmøteutsendingene var opptatt av de
svake økonomiske resultatet i
2021, økningen i lønnskostnader,
kostnader til REDX-produksjon i
Tyskland og store kostnader i
embryovirksomheten. Det ble
også stilt spørsmål om prisen på

semin og at den ikke må føre at
gårdsoksen brukes. Svar: Styret
har ikke ferdigbehandlet
embryostrategi, embryo viktig
avlstiltak, god økonomi i godt
avlsmateriale.
– For dårlig utvalg i dunkene – de
minst attraktive blir igjen, frustrerende når ingen av oksevalgene
finnes på dunken, spesialbestilte
doser som havner i «feil» dunk,
ikke samsvar hva som er igjen av
spesialbestilt sæd i inseminørens
dunk og hva som kommer opp på
Min side. Svar: «Innhold i beholder»
vil gi bedre oversikt over tilgjengelige doser.
- Seminbetjening, der det fungerer
dårlig er det lettere for konkurrenter å komme inn
- Eierinseminasjon og frykt for at
det river grunnlaget unna veterinærdekning, bekymringer for
veterinærdekningen. Svar: Hvis

7,3

26,2
66,4

Veterinær

Semintekniker

Eierinseminasjon

Geno ikke tilby kurs vil andre
gjøre det. Veterinærdekning er
kommunalt ansvar, men Geno
må balansere hensyn økonomi
og vaktordning
- Semintilslutning – viktig å følge
opp nye bønder
- Tilbakekjøp embryokviger –
forslag om utjevning av transportkostnader ved hjemkjøp
-Eierorganisasjon – sats på
Geno-kontaktene med opplæring
og god startpakke. Svar: Viktig
og digitale flater gir muligheter.
- Invitere noen fra Viking og/eller
ABS til neste årsmøte
- Genos tilgang til data til bruk i
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Administrerende direktør i Geno
Kristin Malonæs. Foto: Rasmus
Lang-Ree

avlsarbeidet. Svar: Mimiro har
tatt over ansvar for Kukontroll og
Storfedatabasen og vi må få på
plass en god og robust avtale.
- Kunne vi samarbeid med Viking
Genetics om fôreffektivitet?
- Jureksteriøret fortsatt utfordrende – prioritere hardere?
- Spørsmål om samarbeid med
Tyr om y-sæd på kjøttfe, ønsker
om SV-sæd fra kjøttfe
- Bekymringsmelding fra de
ansatte: Informasjonen om innsparing og nedbemanning kom
som et sjokk på de ansatte og
har skapt uro og usikkerhet og
lagt demper på lysten til å gjøre
en ekstra innsats. Behov for

Fra årsmøtet med deler av styret til venstre. Foto: Rasmus Lang-Ree

kostnadskutt på 7–10 millioner
burde vært signalisert tydeligere
i budsjettarbeidet. Geno har blitt
mer topptungt, og de ansatte
savner evaluering av omorganisering. Geno har stor prosjektportefølje og viktig med prioritering. Må vurdere om enkeltprosjekt kan stoppes. Svar: Må
ta grep hvis Geno skal være
konkurransedyktige i framtida.
Markedet i endring – konvensjonell sæd går tilbake og REDX
øker. Forståelse for reaksjonene,
men vi må se realitetene i
øynene. Selvkritikk for at
REDX-produksjon i Tyskland
førte til tap.

Leder i valgkomiteen Bjørg Irene
Alseth presenterer valgkomiteens
innstilling. Foto: Turi Nordengen.

NYTT PÅ AVLSFRONTEN
Leder for Forskning, Utvikling og Implementering (FUI) i Geno, Håvard Tajet, innledet
med at økningen i bruk av kjønnsseparert sæd tvinger oss til å satse på embryo for å
sikre rekruttering av oksekalver til semin. Avlsframgangen har økt mye i de senere
årene med GS og genotyping av et sort antall dyr. Forskjellen på avlsverdien til kalver
som tas inn til semin og andre kalver født på samme tid har økt fra 8 i 2014 til 24
avpspoeng i dag. Håvard nevnte også at de siste fem åren har framgangen for jureksteriør vært like stor som for melk. Avlssjefen sa han ønsket økt trykk på melk i avlsarbeidet (både mengde og innhold) og jureksteriør og at de må gå på bekostning av
noe annet. Uten å konkludere luftet han muligheten for å ta ned et par knepp både på
mastitt og kjøtt for å få dette til. Han var skuffet over at framgangen for kolletegenskapen ikke var større. Metanprojsketet går bra og foreløpige tall antyder arvbarhet på
0,22. Han håpte metan er knyttet til fôreffektivitet slik at det kan bli synergier mellom
prosjektene. Fôreffektivitetsprosjektet er etter avlssjefens mening det viktigste Geno har
satt i gang siden helsekortregistreringene startet på 70-tallet.
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Avlssjef i Geno Håvard Tajet.
Foto: Rasmus Lang-Ree
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KOSTNADENE TAR STRUPETAK PÅ
MATPRODUKSJONEN

F

ør årsmøtet startet ble det i
år arrangert et fellesprogram i samarbeid mellom
Tyr, Norsvin og Geno. Her ble
blikket løftet mot det globale
utviklingstrekkene som har vært
og er driverne bak kostnadseksplosjonen som er i ferd med å ta
kvelertak på næringa.

Geir Langseth fra FK Agri tok
utgangspunkt i prisutviklingen på
mat (FAOs prisindeks). Etter at
prisene hadde stabilisert seg i
desember da pandemien var på
hell førte Russlands invasjon i
Ukraina til umiddelbar prisøkning.
Selv om kraftfôrprisene har gått
opp–Favør 80 fra 3,68 til 3,97 på ett
år–viste han til at vi i Norge er heldige
siden vi har mer stabile priser enn
utlandet. Samtidig har vi ikke muligheten til raske prisøkninger på
produktene for å kompensere. Det
faktum at Russland er storeksportør
av gjødsel og råvarer til gjødsel
betyr en ny hverdag. Geir Langseth
spådde at matvaresikkerhet nå ville
bli viktigere enn klima.
Han viste til at grønne grupperinger i EU har gått inn for utfasing av
biodrivstoff for at arealene heller
skal brukes til matproduksjon.
Samme dag tok parlamentarisk
leder i Senterpartiet, Marit Arnstad,
til orde for å forskyve Norges klimamål. FK betaler i dag 2 kr ekstra
pr. kg for å få GMO-fri soya og
stilte spørsmålet om vi kan tvinges
til å revurdere vår GMO-policy.
Selv om det er tøffe tider nå
mente Geir Langseth at det ville

Innlederne på fellesprogrammet før Norsvin, Tyr og Geno åpnet sine respektive årsmøter. Fra venstre
administrerende direktør i Norsvin, Olav Eik-Nes, leder for forretningsområde kraftfôr i Felleskjøpet
Agri Geir Langseth, direktør i Nortura Totalmarked Ole Nikolai Skulberg og møteleder Gaute Lenvik,
administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke.

bli enda verre og at vi i 2023 vil
oppleve en internasjonal råvarekrise.
Som et apropos til vår hjemlige
diskusjoner om selvforsyning sa
Ole Nikolai Skulberg fra Nortura at
Kina har som mål å være selvforsynte med korn inne 2025. I en
situasjon med økte priser på
gjødsel og korn mente han det var
viktig å løfte drøvtyggerne. Også
rødt kjøtt er bærekraftig. Han så
ingen kjøttkrise i emning og
trodde heller ikke på noen stor
nedgang i kjøttforbruket.
For Norsvinsjefen Olav Eik-Nes
synliggjorde den internasjonale
matvaresituasjonen at fôreffektivitet er den aller viktigste egen-

skapen i avlsarbeidet. Næringa
må satse enda mer på ny teknologi og kompetanse for å effektivisere husdyrproduksjonen. Gjennom framgang for denne egenskapen frigjøres store arealer til
kornproduksjon. Innlederne var
enig om at de krevende tidene vi
opplever forutsetter ansvarlige
politikere.
Hvis matvareproduksjonen i
Norge skal økes kommer vi ikke
unna endringer i hvordan vi disponerer våre sparsomme jordbruksarealer. Kort sagt må vi dyrke
proteinvekster på hvetearealene,
mathvete på byggarealer og fôrkorn på de gunstigste grasarealene. Da må det bli lønnsomt med
avlinger på 300 kg i Østerdalen.
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Du kan lese mer om avls
statuettvinnerne på side ????

PRISVINNERE
Med fysisk årsmøte kunne prisene igjen deles ut
under årsmøtet. I tillegg til avlsstatuetten, Nortura
kjøttpris og eksportprisen skulle prisen for beste
NRF-Elitekvige for 2021 ha blitt delt ut. Da prisvinner Iver Tyldum ikke hadde anledning til å møte
blir denne prisen derfor overrakt ved en senere
anledning. Genos pris for beste embryokvige blir
tildelt oppdretter av den beste norskfødte NRF-
embryokviga, som er brukt i embryoproduksjon
foregående kalenderår. Rangeringa blir gjort etter
samlet avlsverdi.

Avlsstatuetten
Genos avlsstatuett blir tildelt oppdretter av den beste norskfødte
eliteoksen, som er vedtatt brukt i foregående kalenderår. Med vedtatt brukt menes første gang oksen blir tatt ut som eliteokse.
Rangeringa blir gjort etter samlet avlsverdi. Oksen må være brukt
som eliteokse i Norge.

Eksportprisen
Genos avlsstatuett for 2021 for
oksen 12172 Dynjo ble overrakt
under Genos årsmøte. Fra venstre
styreleder Vegard Smenes og
oppdretterne Anne Bakke
Handeland og Frode Handeland.
Foto: Turi Nordengen. På bildet til
høyre statuettvinner 12172 Dynjo.
Foto: Jan Arve Kristiansen.
Se reportasje side 67.

Norturas kjøttpris

Eksportprisen gikk for andre gang til Margunn
Nummedal og Harald Børstad for 11876 Alm. Prisen
deles ut hvert år til oppdretter av den NRF-oksen
det har vært størst sædeksport av, uavhengig av
sædtype, regnet i kroner, bruttoverdi i regnskapsåret. 11876 Alm fikk også eksportprisen 2019. I
tillegg fikk den avlsstatuetten i 2017, og var også
den første NRF-oksen som fikk avlsstatuetten før
den fikk døtre. Faren til oksen, 11039 Skjelvan, var
også en populær okse internasjonalt. Denne fikk
eksportprisen i 2015. 11876 Alm ble for første gang
eliteokse i Norge i oktober 2017. Da hadde han hele
55 i samla avlsverdi og har fortsatt 35 i dag. Oksen
solgte for kr 2,4 millioner fordelt på 28 478 doser i
2021. 18 193 ordinære sæddoser og 10 285 REDX
(kjønnsseparert NRF-sæd). Prisen består av en
pengepremie på 10 000 kr samt en bjelle med
gravering. Foto: Turi Nordengen
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Asgeir Svendsen fra Nortura (til venstre) overrakte Norturas kjøttpris til
oppdretterne av 12174 Langgard-P., Ida Nymoen og Ola Gjermund Nymoen
fra Trysil. Norturas pris for beste NRF-kjøttokse blir tildelt oppdretter av den
norskfødte oksen som er vedtatt brukt i foregående kalenderår, som har
høyest oppnådde kjøttindeks. Oksen må enten være brukt som eliteokse
eller spesialokse for kjøtt og ha en kjøttindeks på 110 eller mer. 12174
Langgard-P hadde en kjøttindeks på 128 ved første avlsverdiberegning i
januar 2022. Foto: Turi Nordengen

BUSKAP 4-2022

P117321 Buskap 4-22.indd 56

04.05.2022 10:25

Fjøssystemers
fullfôrmikser
– en del av din smarte fôringslinje

Fjøssystemers BvL V-Mix fullfôrmikser kan bedre
fôreffektiviteten, og du får mulighet til å blande ulike
fôrmidler. Du kan oppnå en jevnere og mer balansert
fôrrasjon ved å kunne blande ulike grovfôrtyper sammen.

Med vertikale snegler er den meget effektiv
på rundballer, og takler også frosne baller.
Mikserne leveres både med én, to eller tre
snegler og med volum i blandekaret fra 6,5 til
36 m3. De kan enkelt samkjøres med andre utfôringssystemer som takutfôring, Eder Feedstar
eller rullende fôrbrett. Hele fôringslinja styres
med ett og samme styreskap.
Med en fullfôrmikser oppnår du mer stabil fôring
– og ikke minst kan du sette sammen fôrrasjoner
som gir høyere fôropptak.
Scan QR-koden og se Berit og Håken
sitt storfefjøs med BvL fullfôrmikser

Spør oss om
finansiering!

fjossystemer.no
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Sommerdag, Vange i Vik i Sogn.
Foto: Turid Haga Vange
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LESERNES SIDE
Buskap vil gjerne ha bilder fra leserne vi kan bruke på denne siden. Bilder kan sendes
som vedlegg i e-post til rlr@geno.no eller lastes opp på www.filemail.com

To ivrige Buskaplesere

Avlstogkua har passert 100 tonn

Veterinær og inseminør Andrea Svebakk i Skogn har
knipset dette bildet av to som ivrig leser Buskap. Det er far
Håvard og Saga på 1,5 år som forbereder seg til årets
grassesong.

1099 Bøhlin sto modell for Geno i 2017 (se bilde under) og har
siden da reklamert for avlstoget. Nå har kua passert 100 tonn
(se bildet nederst). Kua fra Timpelen ku er etter 10565 Bøhler
og morfar er 10115 Raastad. Hun ble født august 2011, fikk
10. kalven i januar 2022 og passerte 1000 kg EKM noen uker
etter å ha kalva siste gangen. - Gild ku med sterkt eksteriør,
spesielt god på kropp og bein, god fruktbarheit og høg tørrstoffprosent i mjølke, sier Inga Skretting Timpelen som
sammen med Lars Byberg driver Timpelen ku på Jæren.
Hun forteller videre at kua etter 10. kalven fikk kåringsresultat
(Nordic Classification) kropp 81, bein 78, jur 80 og heilskap 79.

Foto: Inga Skretting Timpelen

Smått til nytte

Songe Hydrauliske Topstag

Tlf: 37 16 45 40
salg@songeproducts.com
60

TYSKE KJEDER VIL IKKE
SELGE «BÅSMELK»
To av de største matvarekjedene Tyskland, Edeka og
Aldi, sier at de vil slutte å selge melkeprodukter fra kyr
som er bundet på bås året rundt. Flere tyske butikker
begynte i 2021 å selge melk fra kyr i løsdrift under et
eget merke.
Mælkeproducenten, LDM
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Hva handler det om?
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!
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

norgesfor.no
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DAGBOK FRA SLIPSTEINSVIKA

USIKKERHET
PREGER HVERDAGEN
Dersom vi hadde kunne spådd om framtida, hadde vi neppe
tatt sjansen på å bygge fjøs for to år siden.

Lise Kaldahl
 kreddernes
S
Melkeprodusent
lise.kaldahl.skreddernes
@live.no

Tekst og foto
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D

et går sakte men sikkert
mot vår også i nord. Jeg
blar litt i dagbøker fra i
fjor, og innser at det har skjedd
mye i samfunnet og i landbruket
på kort tid. I fjor på denne tida
skrev jeg også om at det hadde
skjedd store forandringer det
siste året. At forholdstallet hadde
økt ganske mye og at renta var
rekordlav. Når vi nå ser et år tilbake, er det vel ingen tvil om at

det har skjedd enda mer det siste
året, og at situasjonen igjen ser
helt annerledes ut. Dersom vi
hadde spådd framtida, hadde vi
neppe tatt sjansen på å bygge
fjøs for to år siden. Jeg er for så
vidt glad for at jeg ikke kan se inn
i framtida, men nå er det usikkerhet som preger hverdagen. Samtidig er vi nødt til å holde motet
oppe, og ha en viss optimisme
på næringas vegne.

21 år siden vi flytta nordover
Det er nå snart 21 år siden vi tok
med oss alt vi eide og flytta nordover, fra Trøndelag via Ås i Akershus og til Finnmark. Et flyttelass
som ikke var så veldig stort den
gangen, men som inkluderte tre
unger i alderen 4 – 9 år og en liten
flokk med huskyer. Vi kjøpte dette
gårdsbruket lengst nord i Finnmark, nesten usett. Min mann
hadde vært nordover på vinteren
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inntektsgrunnlaget vårt. Vi har hatt
litt forskjellige jobber og verv
utenfor gården, og nå jobber altså
min mann full tid i DeLaval. Det
har vært hektiske år. Vi startet
som et melkebruk med gjennomsnitts kvotestørrelse, men er nå
som et småbruk å regne. Det
kommer mest av at vi ikke har
mer tilgjengelig dyrka eller dyrkbar jord. Samtidig ser vi også at
det har sine fordeler å ha en produksjon som er tilpassa ressursgrunnlaget. Der vi eier både jord
og kvote, og kapasiteten ikke er
sprengt til enhver tid.

Ikke angret på valget

Typisk bonderekreasjon i Bekkarfjord.

og sett på bruket og møtt de forrige eierne.

Ville utvikle gårdsdrifta
Vi flyttet nordover med ønske om
å utvikle gårdsdrifta, og å bruke
naturen rundt oss som rekreasjon.
Det ble mye gårdsarbeid, og mindre rekreasjon enn vi trodde på
forhånd. Effektiviseringa i landbruket har gått fort, og etter hvert har
gårdsdrifta blitt en mindre del av

Vi har ikke angret på valget, at vi
reiste nordover den gangen. Men
stadig oftere utover vinteren og
våren har jeg tatt meg selv i å gå
og gruble over framtidsutsiktene.
Sist skrev jeg at vi opplevde usikkerhet på grunn av store kostnadsøkninger. Etter det har vi
vært vitne til krig i Ukraina, og
ytterligere kostnadsøkninger.
Det er mange spørsmål som dukker opp. Vil det i framtida være
mulig å drive landbruk i hele landet? Vil det være politisk vilje til at
jeg kan produsere melk på 70
grader 35 minutter nord? Vil vi
greie å beholde så mye produksjon i Finnmark at det er mulig å
opprettholde en nødvendig infrastruktur rundt landbruket? Vil det i
framtida være mulig å drive melkeproduksjon på de små bruka
som vi har her i området, og i flere
andre deler av landet?

Økt fokus på matvareberedskap
I de 21 åra vi har holdt på med
dette, har situasjonen aldri vært i
nærheten av den vi står i nå. Finnmark er nærmeste nabo til Russland og næringslivet i øst sliter på
grunn av krigen. Sanksjoner fører
til bortfall av samhandling over

grensa. Bønder over hele landet
er med rette dypt bekymret for
økonomien, og folk flest er
bekymret for den usikre situasjonen og for matsikkerheten i framtida. Forhåpentligvis har dette
gjort at befolkningen, og ikke
minst våre politikere, har fått mer
fokus på matberedskap. Det må
da være gode grunner for å holde
matproduksjonen i gang over hele
landet. Hva skjer dersom vi ikke
får importert alt vi i dag tar som
en selvfølge?

Sparte mye på tidlig
gjødselkjøp
Men nå tenker jeg at det er nok
grubling. Når dette skrives, i
midten av april, har vi her nord så
vidt begynt å tenke på våronna.
Prøver å planlegge litt, og bestille
alt vi ikke har på plass enda. Heldigvis kjøpte vi gjødsel i fjor sommer/høst, og det har vi gjort i alle
år. Det har vi nok spart en del på
også tidligere år, men i år ble det
helt ekstremt stor prisforskjell
avhengig av når man kjøpte gjødsla.

Vanskelig å få solgt
oksekalver
I fjøset går det stort sett bare fint.
Vi har hatt litt spredt kalving i vinter, og er godt i rute med melkeproduksjonen. Det har vært vanskelig å få solgt oksekalver som
livdyr denne vinteren, så det
begynner å bli litt fullt i fjøset. De
vokser fort ut av bingene. Blir det
ingen annen råd så må vi dessverre slakte en del oksekalver, og
det er ikke noen god løsning. Vi
har basert oss på å selge dem,
først og fremst på grunn av at vi
har knapt med areal og dermed
fôr. Vi kunne muligens hatt plass
til noen okser, men det krever litt
ombygging i gamlefjøset som vi
enda ikke har fått gjort.
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Inviter naboen på en kaffe
Vi må prøve å se lyst på framtida.
Med nybygd fjøs har vi heller ikke
noe annet valg. Jeg tror også det
er viktig at vi ikke snakker næringa
ned, men har trua på at det finnes
løsninger. Her har lyset i hvert fall
kommet tilbake og dagene er blitt
lange. Forholdene i fjellet er fantastisk fine, og vi går inn i den tida
der finværsdagene ofte brukes i
skiløypa eller skutersporet som det
egentlig er. Det har vært en del
oppmerksomhet om på bondens
velferd i det siste. Det er nok forskjellig hva vi legger i velferdsbegrepet. For meg er det å komme ut
i fjellet og få litt fysisk aktivitet god
velferd. For andre kan det være en
skutertur, og å sitte på et fjellvann
og fiske på isen. Vi vet at det er
mange som sliter nå, så det kan
absolutt være på sin plass å
invitere naboen på en kopp kaffe.
Eventuelt få til treffpunkter for
bønder og andre, gjerne gjennom
bondelag eller produsentlag. Av
egen erfaring føles det mer forpliktende når man har en avtale,
eller om man bare stikker innom
tilfeldig. Uansett, nå gjelder det å
komme seg ut i vårsola, treffer
kolleger og venner og samle krefter
til en kort og hektisk sommer.

Kalvene har god matlyst og stor fargevariasjon.

Smått til nytte

6 RÅD FOR KLIMAVENNLIG PRODUKSJON
Danske Landbrugsavisen listet opp seks råd for en melkeproduksjon med lavere klimagassutslipp:
• Høyere ytelse (“fortynner” metanutslippene)
• Mer fett i fôrrasjonen (for eksempel erstatte soya med raps)
• Begrense proteinmengden i fôret (overfôring med protein gir blant annet lkte lystgassutslipp fra gjødsel)
• Fôrutnytting (mindre fôrforbruk reduserer metanutslipp pr. produsert enhet)
• Redusert kvigeoppdrett (lengre levetid på kyrne og lavere rekrutteringsprosent gir rom for flere oksekalver til
kjøttproduksjon og nasjonalt produsert storfekjøtt fra melkebesetninger gir lavere klimagassutslipp)
• Nye avlsmål (fôrutnytting i avlsmålet vil gi seleksjon for lavere klimagassutslipp)
landbrugsavisen.dk
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BIOMIN BioStabil
®

Bevarer næringsverdien av ensilasjen din!
BIOMIN® BioStabil Plus er et ensilasjonsinokulant utviklet av BIOMIN®. Den kombinerer svært effektive
homofermentative og heterofermentative bakterier i ett produkt.
De valgte homofermentative bakteriene produserer raskt melkesyre, noe som sikrer et raskt pH-fall og optimal
anaerob gjæring. En unik kombinasjon av heterofermentative stammer stabiliserer ensilaget ved å produsere riktig
mengde eddiksyre for å beskytte fôret ditt mot aerob ødeleggelse og varmgang.
Tørrstoff tap (%)
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Graph 1: SLU forsøk (2019), Sverige: BIOMIN® BioStabil
reduserer tap av tørrstoff betydelig. Mer fôr til kyrne!

Kontroll

BIOMIN®
BioStabil Plus

Graph 2: SLU forsøk (2019), Sverige: BIOMIN® BioStabil
forbedrer energinivået i gress ensilasje betydelig. Mer energi
fra fôr, mindre kraftfôr er nødvendig!

Et gresskløver siloforsøk ved SLU Uppsala i Sverige, viste tydelig hvordan
Biomin® BioStabil Plus forbedret ensilagekvaliteten selv når den ble utfordret med Clostridia.
BIOMIN® BioStabil Plus har vist seg å:
… undertrykker veksten av uønsket dannelse av Clostridia og smørsyre
… øker melkesyre, eddiksyre og 1,2-propandiol
… redusere ammoniakk-N (viser forbedret proteinretensjon)
… redusere TS-tap gjennom ensilering
… øker fordøyeligheten og energiinnholdet
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På flere måter hjelper BIOMIN® BioStabil Plus deg med å produsere det beste
ensilaget til kyrne dine!

If not us, who? If not now, when?

WE MAKE IT POSSIBLE

For mer informasjon, kontakt
Mineral-Expressen AS

Mineral-Expressen AS
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Ole Martin Westrum, Såvegen 11,
2050 Jessheim, Mob: +47 46697672,
www.mineralexpressen.no

www.dsm.com/anh
Follow us on:
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– Vi er profesjonella på kornhantering!

Kasper Hanneborg
Salg
Tel. 951 45 615
kasper.hanneborg@
norske-antti.no

Lars Melby
Salg/Service
Tel. 906 11 115
lars.melby@
norske-antti.no

Lars Fredriksson
Daglig leder/Salg
Tel. +46 707 1234 14
lars.fredriksson@
svenska-antti.se

Ett datterselskap til Svenska Antti AB

Daniel Eriksson
Konstruksjon
Tel. +46 152 180 21
daniel.eriksson@
svenska-antti.se

Hian Kirwan
Konstruksjon
hian.kirwan@
svenska-antti.se

NORSKE ANTTI AS Søndre Mangen vei 2, 1930 Aurskog www.norske-antti.no
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SILOPRESS

For rund silo (lagervare)
 Direkte fra produsent
 Enek og rask montering
 RASK levering!
 Kraftig 600g PVC-duk
Vi lager også siloposer, toppduk, presenninger,
foldeporter osv. Sjekk vår nettside for mer info.


6110 Austefjorden - Tlf. 70 05 60 32

post@pvcalmenning.no - www.pvcalmenning.no
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AVLSSTATUETTEN

ENDELIG LYKTES DET
Anne Bakke Handeland hadde sendt inn mange prøver av seminokse-
kandidater før det endelig ble full klaff og avlsstatuett med 12172 Dynjo.

Rasmus Lang-Ree
rlr@geno-no

Tekst og foto

Som semintekniker merker Anne Bakke Handeland at mange er interessert i å bruke REDX bare utvalget i dunken blir bedre.
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Tjo og hei samdrift i Sveio kommune i
Vestland
• Anne Bakke Handeland og Frode Handeland
• Sønnen Kristoffer (29) med i samdrifta
• Sverre (32) Aasmund (30) Lena (26)
• Og 8 barnebarn fra 1 mnd til 9 år
• Kvote på 385 000 liter
• Ca. 55 årskyr
• 190 storfe totalt
• Avdrått på ca. 8 900 kg EKM
• 180 dekar eid (vil bli 200 med nydyrking) og 100 dekar leid
• 550 dekar beiter (685 dekar godkjent som spredeareal)
• Full framfôring av okser (noe innkjøp hvis plass)
• Ammekubesetning med 9 mordyr
• 105 vinterfôr sau
• 7 hester og 3 gjeterhunder
Aktuelle som vinnere av avlsstatuetten for 12172 Dynjo

A

nne Bakke Handeland og
Frode Handeland kjøpte
gården for Dyngjo på det
åpne markedet for 29 år siden.
Nytt fjøs ble bygd i 2007, og i det
senere har arealgrunnlaget blitt
styrket med kjøp av to nabogårder. Nå kan det spres husdyrgjødsel på 200 dekar med slanger.
Anne jobber i full stilling som
semintekniker, og Frode etterlater
ingen tvil om at det er hun som er
avlssjefen i besetningen.

vedtatt brukt i 2021 som hadde
like høy avlsverdi som Dynjo.

Svært avlsinteressert
Anne er svært avlsinteressert og
tar GS-prøver av alle kvigekalver.
Hun har også fått GS-testet en
god del kyr. Hun var litt nysgjerrig
på om GS-svaret stemte med hennes egen vurdering av kua, og det
synes hun stort sett det har gjort.

Geno avlsplan brukes aktivt, men
Anne sier hun ikke alltid er enig i
oksevalgene som kommer opp.
Hun er opptatt av å finne okser
som kan utligne kuas svake egenskaper. Når hun velger andre okser
det avlsplanprogrammet foreslår er
hun nøye med å sjekke slektskap.
Mor til statuettvinneren lever i
beste velgående på fjøset (se
bilde). Det er ei høyreist ku med
litt baktungt jur, men ei ku som
fungerer greit. I år har hun kalvet
med en kvigekalv som det er
sendt inn GS-prøve av. I fjor fikk
hun en oksekalv, men den var ikke
Geno interessert i å kjøpe.
Det har blitt brukt en del doser av
statuettvinneren på fjøset, og
Anne forteller at det hittil har
resultert i 7–8 drektigheter. De har
også levert to embryokviger til
Geno som er hentet tilbake. Den
ene – Celina – skal snart komme
med kalv etter 12134, mens Bollemor kalver til høsten igjen og er
drektig med avlsstatuettvinnaren.

For dårlig utvalg av REDX
Anne forteller at hun har brukt litt
kjønnsseparert sæd, men synes

Oppe på 52 i avlsverdi
Anne forteller at før hun hadde
fått brev om det oppdaget hun
tilfeldigvis inne på kukontroll-
sidene at oksekalven var kjøpt av
Geno. Etter mange forsøk uten
resultat var det spennende at en
oksekalv endelig skulle ta turen til
testingsstasjonen i Øyer. 12172
Dynjo var helt oppe i 52 i avlsverdi, men Anne var selvsagt
spent på om det var andre okser
som kunne matche dette. Oksen
kom ut i dunkene i oktober, og da
året var omme var det klart at det
ikke var noen andre NRF-okser

68

Anne Bakke Handeland og Frode Handeland fikk full klaff med første oksekalven
de leverte til Geno. De har også hatt to kviger på Store Ree for embryoproduksjon
som de har hentet tilbake.
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Mora til statuettvinneren 12172 Dynjo karakteriseres som
ei ku som «fungerer greit». Ei høyreist ku som i år har fått
en kvigekalv.
To liggebåsrekker på ungdyrsida gir bedre utnytting av fôrbrettet. På kusida er det
tre liggebåsrekker.

utvalget har vært dårlig. Også ute
blant kundene hennes er det
mange om har lyst til å bruke
REDX, men de synes det er tungvint å måtte bestille på forhånd.
- Hadde jeg hatt mer REDX på
dunken hadde jeg fått solgt mer,
slår Anne fast. Hun legger til at
det er viktig at det er mulig å få
REDX av de beste oksene.

Satser mer på kjøtt
Anne og Frode mistet noe leid
kvote i år. Dette sammen med at
fôrgrunnlaget har økt gjør at de
satser mer på kjøtt. Tidligere har
de levert en del Gourmet-kalv
(Kvalitetskalv) på 110–150 kg,
men nå satser de på full framfôring av egne oksekalver. Hvis
plassen tillater kjøper de inn noen
oksekalver i tillegg til sine egne.
Oksene får 6 -7 kg med kraftfôr i
tillegg til 3 kg i fôrmiksen. Frode
sier at de legger opp til intensiv
framfôring med slakting ved
15–16 måneders alder på litt over
350 kg slaktevekt. NRF-oksene
går stort sett i O+ og R-, men det
kan blir litt mye fett-trekk på noen.
Anne og Frode har brukt noe
kjøttfesæd på melkekyr og etablert en liten ammekubesetning.
Hittil har det gått mest i Charolais,

men Anne forteller at hun har falt
litt for Tiroler Grauvieh. Hun hadde
brukt noe Tiroler-sæd på NRF-kyr
da hun oppdaget tre renrase ett år
gamle tirolerkviger som lå ute for
salg på Facebook og slo til.
- Dei er så fine og rolige og snille,
sier Anne med et smil.
Planen er å ha noen renrasede
Tiroler-kyr og i tillegg fôre fram
NRF/charolaiskrysninger. Med
hann-sæd slipper en stort sett
unna å få kviger, og det er en fordel fordi markedet for krysningskviger har vært dårlig. Med rikelig
med utmarksbeiter ligger det godt
til rette for kjøttfe på gården.
Frode trekker fram at Tiroler er en
lettere rase slik at det ikke så lett
blir opptråkket på beitene. Han
sier videre at kombibeiting med
sau og storfe fungerer veldig bra.

Anne Bakke Handeland og Frode Handeland kunne tenkt
deg gardiner helt ned på langveggende. Fjøset har tre
liggebåsrekker på kusida og to på ungdyrsida.

Rikelig med halm og tak over liggearealet i kalvebingen.

Bygde fjøset ved beitet
Fjøset som ble tatt i bruk i 2007
ble bygd helt kanten av beitet for
å gi kort vei. Utfordringen i dette
området er mye nedbør slik at
beitesesongen må avsluttes litt
tidlig på høsten. Kyrne må kanskje holdes inne i perioder for å
unngå for mye opptråkking og at
de blir for skitne. Kyrne fôres inne
i hele beiteperioden.

I starten ble rundballene bare kjørt
inn på fôrbrettet, men da dro
kyrne mye gras inn og det skapte
problemer i enderenna for gjødsla.
Derfor ble det kjøpt en brukt fôrblander, som senere er erstattet
med en ny. Kyrne får ca. 3 kg
kraftfôr i miksen pluss gras fra
ulike skifter og slåtter og mask.
Masken kommer fra en lokal
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 hisky-produsent som produserer
w
godsakene på øl. Tidligere hadde
de også tilgang på feilprodusert
Minde sjokolade. Fôrbrettet er
såpass smalt (3 meter) at det ikke
er mulig å etterfylle på fôrbrettet
uten å kjøre over fôr. Derfor kjøres
det ut så rikelig med fôr på morgenen at det er fôr på fôrbrettet hele
døgnet. Sinkyrne i enden på fjøset
får bare litt av miksen pluss noe sent
slått gras. Allikevel Anne og Frode
ser at det er vanskelig å unngå at
sinkyrne blir i litt for godt hold.

Ville valgt gardiner helt ned
Etter 15 års bruk av fjøset er Anne
og Frode godt fornøyde med det
meste. Stålplatene fjøset er kledd
med begynner å få huller, og det
synes de er for dårlig. De er i
dialog med leverandør med tanke
på reklamasjon, uten at noe er
avklart ennå. Hvis de skulle bygd i
dag ville Anne og Frode hatt gardiner helt ned på langveggene, i
stedet for gardiner bare øverst på
veggen. Bare en gang siden 2007

STATUETTVINNER MED
STERKE EGENSKAPER
12172 Dynjo har i slutten av mars en avlsverdi på 48. Oksen er
knallsterk på melk (141) og jur (135). Den scorer også høyt på
krysshøyde og melketype. Eneste alvorlige minuset et at den gir
store kalver. Derfor kommer den litt dårlig ut på kalvingsvansker og
kalvestørrelse som far til kalv. Dynjo er positiv for kalvingsvansker
som far til ku, slik at eneste forholdsregel er å være tilbakeholden
med bruk av oksen på kviger og kyr som har hatt kalvingsvansker.
Far til oksen er 11996 Lora og farfar 22036 Vr Fonseca.

har de hatt en heftig kuldeperiode
(ned til 25 grader!) som skapte litt
utfordringer blant annet med å hindre at vannet frøs. Foran melkeroboten har de en presenning som
kan senkes slik at en unngår kuldegrader der. Hvis de skulle bygd i
dag ville de gjort kalvingsbingene
litt bredere. Nå er de så smale at
det kan bli trangt hvis kua legger
seg på tvers når hun skal kalve. De
er veldig godt fornøyde med at de
fikk plassert maskinrommet i god
avstand fra kontoret slik at det blir

godt skjermet for støy. Kontoret
har blitt både en trivelig arbeidsplass og oppholdsrom med god
utsikt til hele fjøset. Sønnen
Kristoffer er deltaker i samdrifta og
kombinerer det med å kjøre
nødslaktbil på deltid. De tre andre
barna trår også til når det er behov,
og fjorten dagers sammenhengende ferie er det ikke alle melkebønder som kan slå i bordet med.
Avlsstatuetten ble utdelt under Genos
årsmøte på Hamar 28. – 29. mars – se bilde
på side 56.

Smått til nytte

SOLENERGI BEST FOR MOBIL MELKEROBOT
Et prosjekt ved Sveriges lantbruksuniversitet SLU) har sett på alternative energikilder for drift av melkeroboter for kyr på beite
i områder utenom strømnettet. Målet var holdbar, kostnadseffektiv og miljømessig god energiforsyning. Det ble sett på drift av
melkerobot for melking av 20 kyr fra mai til september med solpaneler med batterier, etanoldrevet generator, biodieseldrevet
generator, biogassdrevet generator og dieseldrevet generator. Data for melkeroboter og værdata ble brukt i matematiske
simuleringsmodeller. Solceller var det som best oppfylte miljøkravene og kom ut med lavest kostnad pr. kilowattime (0,31 US
dollar mot 0,45 for biogass som hadde nestlavest energikostnad). Biodiesel og biogass kommer ut med lavest CO2-utslipp pr.
år, men med langt høyere årlige kostnader (2 377 og 1 230 US dollar mot 178 for solpaneler).
Husdjur 2/2022

SLAKT MED 50 PROSENT BELGISK BLÅ OPPDAGET FOR FØRSTE
GANG I NORGE
Det er slakt av to unge okser med 50 innslag av Belgisk blå som nå er oppdaget. Animalia opplyser at raseregistreringen går
tilbake til 2011 og det har siden da aldri blitt registrert slakt med innslag fra denne rasen. Mødrene til oksene var nesten rene
Holstein, men med litt NRF. Animalia ser ikke bort fra at det er mørketall når det gjelder innslag av genetikk fra Belgisk blå.
Animalia
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30 år med innredning for storfe

Tidlig tilvekst og
godt stell har
langsiktig effekt
på utvikling, helse
og melkeytelse i
besetningen.

Sikker, ren og hygienisk.

Husdyr Systemer fører et stort utvalg av innredning til storfe fra danske Fremtiden.
• Fronter
• Liggebåsskiller
• Bingeskiller
• Sperreporter
• Vannsystem
Ta gjerne kontakt for en prat.

Schurr kubørste

Sprayfo
melkeerstatning
for kalv

100% melkeråstoff
fra Tine

www.husdyrsystemer.no

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

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

– Det er avgjørende å styrke organisasjoner som vil en annen utvikling.
Meld dere inn i Nei til EU!

Send NEITILEU og navnet ditt og e-postadresse til 2090
På neste telefonregning vil du bli trukket kr 200 for hovedmedlemskap i Nei til EU.
Du kan også melde deg inn på www.neitileu.no
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KLIMA

KARBONLAGRING I JORD
REDUSERER KLIMA
AVTRYKKET AV MELK
En positiv karbonbalanse i jorda betyr at vi på lang sikt klarer å øke
jordas innhold av organisk materiale. Dette kan kompensere for noe
av klimautslippene i produksjonen. Men utslippene fra dyra, husdyrgjødsla og fôrdyrkinga er likevel langt større.
Svein Skøien
Prosjektleder
klimasmart landbruk
i NLR
svein.skoien@nlr.no

M

ot slutten av 1800-tallet
begynte vi med drenering, dypere pløying og
mer åkerbruk. Jordkulturen ga
grunnlag for effektiv åkerdyrking
og en rask effektivisering. Effektiviseringen ble fulgt opp med et
omfattende jordskifte for å danne
større gårder med bedre arrondering. Denne utviklingen skjøt fra
1950-tallet. På 1900-tallet ble det
anlagt flere omløpsforsøk som
følge av en bekymring for hvordan
dette moderne åkerbruket som
utviklet seg ville fungere. Med
våre ord, var det bærekraftig?

Reduksjon i organisk
materiale
Det er publisert mye fra slike langvarige forsøk i Norge og andre
land. Ett tydelig resultat fra forsøkene er at det oftest skjer en
gradvis reduksjon jordas innhold
av organisk materiale. Nedgangen
er størst ved korndyrking uten
bruk av husdyrgjødsel og uten
eng i vekstskiftet. Med bruk av
husdyrgjødsel og mye eng i omløpet viser det seg at det kan bli
en svak økning i jordas moldinnhold.
Jordbruksforskere og bønder over
hele verden er selvsagt opptatt av
dette. Innholdet av organisk mate-

72

riale i jorda har stor betydning for
fysiske og kjemiske egenskaper
og en vesentlig faktor for jordhelse og jordkvalitet.
Globalt har det vært et gigantisk
tap av jordkarbon til atmosfæren i
den perioden mennesker har
drevet med rydding av land og
med jordbruk. Dette har bidratt til
økning av CO2 i atmosfæren og til
degradering av jordsmonnet.

Hva er karboninnholdet i
jord?
Vi kan ta et regneeksempel for en
jord med 5 prosent moldinnhold
ifølge jordanalysen. Dette betyr
2,9 prosent vektprosent karbon i
jorda. Innholdet av karbon kan
beregnes som moldinnhold (vektprosent tørr jord) dividert med 1,7.
Vi tar for oss ploglaget til 25 cm
dybde. Det er i dette sjiktet jordprøven er tatt. Dette jordlaget
inneholder da 325 tonn jord per
dekar dersom vi regner en jordtetthet på 1,3 kg/dm3. Innholdet
av karbon i dette jordlaget vil
være ca. 9 400 kg.

Hvordan måle dette?
Det er mulig å følge det organiske
karbonets kretsløp, selv om det

forutsetter et omfattende oppsett
av målinger og analyser for å finne
eksakte tall. Det er en årlig tilførsel
av organisk materiale til jorda
gjennom planterester, røtter, gjødsel og såfrø. Så blir det fjernet ved
høsting og til en viss grad ved
utvasking. Men mye av det som
tilføres til jorda blir brutt ned og
omsatt av organismer i jorda.
Det eksakte innholdet i jord kan
også være vanskelig å måle. Det
er stor variasjon på åkeren, og det
avtar som regel raskt med jorddybden. Endringene over tid er
svært små i forhold til det totale
innholdet og dermed vanskelig å
skille fra den naturlige variasjonen.

Karbonkretsløpet
Det organiske karbonet i jorda inngår i et kretsløp. Organisk materiale i jord brytes ned og omdannes.
Noe blir til CO2. Noe organisk
materiale vaskes ut av jorda, og
noe tapes ved jorderosjon. Så tilføres det organisk karbon til jorda i
form av gjødsel og såfrø. Den største tilførselen skjer likevel gjennom
plantenes fotosyntese. Selv om
avlingen blir høstet, blir det tilført i
størrelsesorden 350 kg karbon per
dekar til jorda fra fotosyntesen i
form av røtter og planterester.
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Fotosyntesen tilfører om lag 350 kg karbon per dekar til jorda i form av røtter og planterester. Foto: Rasmus Lang-Ree

I jordbruket fjerner vi mye karbon
med avlingen, og vi setter fart i den
biologiske omdanningen av organisk materiale i jorda. Det som blir
tilført jorda, blir omdannet raskt, og
en del av det opprinnelige organiske materialet blir også omdannet. Dette fører altså oftest til en
negativ karbonbalanse i åkerjord.

Klimakalkulatoren
Klimakalkulatoren inneholder en
modell for å beregne denne karbonbalansen på den enkelte gård,
og faktisk på det enkelte skifte. Vi
viser ikke likningene her, men
modellen bygger på at det er flere
forhold som påvirker karbonbalansen. Disse faktorene er stort sett
kjent fra forskningen og fra målinger i langvarige forsøk. Man kjenner lovmessigheten for å beskrive
en matematisk beregningsmodell.

Faktorer som påvirker
karbonbalansen:
•J
 ordas opprinnelige innhold av
organisk materiale (moldinnhold).
• Nedbrytningshastigheten av

organisk materiale. Denne er
påvirket av klimafaktorer som
temperatur og jordfuktighet.
• Tilførsler av organisk karbon fra
røtter, planterester og organisk
gjødsel. Her spiller både
avlingsnivå og vekst inn på
resultatet.
• Om disse planterestene er lett
nedbrytbare eller består av lignin
og andre materialer som er
tungt nedbrytbare.
• Fjerning av organisk materiale
med avling.
• Jordarbeidingsmetode.
Disse faktorene kan hentes inn
automatisk som parametere for
beregning i klimakalkulatoren.
Jordas moldinnhold hentes fra
jordsmonnskartet, klimafaktorer
hentes fra Meteorologisk institutt,
tilførsler og høstet avling hentes
fra gårdens gjødsel- og skifteplan.
Mengde planterester hentes fra
tabeller for typiske mengder av
røtter og planterester fra forskjellige vekster. Jordarbeidingsmetoden betyr noe. Ved redusert jord-

arbeiding blir nedbrytningshastigheten noe lavere enn ved pløying.
Jordarbeidingsmetode registreres
manuelt i klimakalkulatoren.

Kalibrert for norske forhold
Modellen er utviklet i Sverige,
men kalibrert for norske forhold,
det (tilpasset resultater fra langvarige norske forsøk). Den er likevel ikke kalibrert for langvarig eng.
For organisk jord brukes den heller ikke i kalkulatoren. Her brukes i
stedet en fast faktor for karbontap
på 500 kg fra organisk jord. En
ytterligere begrensing er at beregningen ikke gjøres for arealer som
ikke er jordsmonnskartlagt av
NINBIO Før vi eventuelt får videreutviklet beregningsmodellen, vil
det være mange gårder hvor
denne karbonbalansen ikke kan
beregnes.

Hva kan karbonbalansen
bety for klimagassutslippet?
Karbonlagring i jord er en del av
landbrukets klimaplan. Vi ønsker å
lagre mer karbon i jorda, og
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KLIMA

s timulerer til metoder og driftsformer som medfører en positiv
karbonbalanse. Grasdyrking og
bruk av fangvekster kan bidra til
karbonlagring.
Vi kan ta ut statistikk fra Klimakalkulatoren og vise et gjennomsnitt for gårder med melkeproduksjon som er registrert i kalkulatoren.
Vi ser at det er en svak positiv
karbonlagring på disse gårdene.
Dette betyr faktisk merkbar
reduksjon av det beregnede
klimagassavtrykket for melk. Den
positive karbonlagringen kompenserer for noe av utslippene som er
knyttet til melkeproduksjonen.

Figur. Karbonendring i jord. Tall for karbonlagring i jord hentet fra
Klimakalkulatoren. Figuren viser karbonlagring for året 2020 med 195
CO² ekvivalenter per dekar fulldyrka eng for en bestemt gård i
Østerdalen som vi holder anonymt. Diagrammet viser også
gjennomsnitt på 62 CO² ekvivalenter for andre gårder med fulldyrka
eng. På denne g ården vil denne positive karbonlagringen i eng bety at
de beregnede utslippene per kg melk r eduseres med 0,13 CO²
ekvivalenter, eller mer enn 10 prosent.
250
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Denne gården

Smått til nytte

FRA KUKONTROLLEN 2021
JYFA galvaniserte dyrehengere.
Mange modeller.

Årsavdrått 8 673
Besetningsstørrelse 30,9 årskyr
67,3 prosent av kyrne er i løsdrift
54,2 prosent av besetningene er båsfjøs
57,1 prosent av kyrne melkes i robot
Utrangeringsprosent 41
De siste 23 årene har 33 prosent av mjølkekyrne og 68 prosent av
mjølkekubesetningene i landet blitt borte
Statistikksamling fra Kukontrollen

Tuff-Mac 10 tonn maskin/rundballehenger.

Smått til nytte

ØKT MELKEPRIS I DANMARK
Tuff-Mac 8 tonn dumperhenger.

MYHRES
maskinomsetning as
Høyjordveien 686, 3158 Andebu
957 24 006 • post@myhresmaskin.no
myhresmaskin.no
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Meierikonsernet Arla økte melkeprisen i mai med DKK 29,8 øre/
kg for konvensjonell melk og 22,3 øre/kg for økologisk melk. Med
prisøkningen får danske melkeprodusenter med topp kvalitet og
GMO-fritt fôr betalt DKK 365,8 øre/kg (ca. NOK 4,81).
Prisøkningen i mai tilsvarer den økningen i målpris faglagene har
kommet med i sitt krav i jordbruksforhandlingene.
Maskinsbladet.de
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Husk tilskuddsfôr
til dyra på beite
Mineral- og vitamintilskudd er viktig
for god dyrehelse, tilvekst, melkeytelse
og produksjonsresultater.
Produkter med Total-stempel inneholder
alle mineraler og vitaminer dyra trenger.
Pluss Saltsteiner har ikke Total-stempel,
men er viktig for regulering av saltbehovet.

Felleskjøpet Agri • Tlf.: 72 50 50 50 • www.felleskjopet.no/pluss
Felleskjøpet Rogaland Agder • Tlf.: 99 43 06 40 • www.fkra.no
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Kvalitetsgrasutstyr fra CLAAS
får du kjøpt hos oss
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
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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
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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 norwegianagro.no
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

P117321 Buskap 4-22.indd 77

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 lufttrykksregulering på alle fire hjul
− Avlingsregistrator og
NIR-sensor gir svar på
kvantitet og kvalitet
− Motoreffekt fra 408 til
925 hk (Stage V)
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HELSE

HASESÅR OG MASTITT
BAKTERIER
Redusert forekomst av hasesår vil være en vinn-vinn situasjon for
både jurhelse og dyrevelferd.
Marit Smistad
Veterinær, nærings
stipendiat TINE
Mastittlaboratoriet
marit.smistad@tine.no

H

årløse flekker og sår på
hasene er vanlig hos
norske melkekyr. Hasesår
er ikke bare et dyrevelferdsproblem, men er også et sted mange
av mastittbakteriene liker å etablere seg. Sårene bidrar derfor til
å opprettholde reservoar og
smittepress. Forskning viser at
det er sammenheng mellom forekomsten av hasesår og mastitt.

Stor variasjon i forekomst
Studier fra norske melkekufjøs har
vist at over halvparten av kyrne
har en form for haseskade, som
inkluderer både hårløse flekker og
sår. I mange fjøs er haseskader så
vanlig at man ikke legger merke til
det, mens noen fjøs har forholdsvis lav forekomst. Forekomsten
kan variere mye, også imellom
fjøs med lignende utforming, og
det viser at det er mulig å redusere problemet. En svensk undersøkelse fra 99 besetninger i 2019
viste at forekomsten av milde
haseskader varierte fra 23 til 100
prosent, mens de alvorlige hasesårene varierte fra 0 til 32 prosent.
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Marit Smistad, næringsstipendiat i Tine, tar prøver av hasesår i Prosjekt
Streptokokken. Foto: Katrine Lunke.

risikofaktor for hasesår, når man
sammenligner med mykere underlag som sand eller halm. Gnagsår
kan komme av en uhensiktsmessig reise-/leggebevelse, eller
av at strøet har skarpe biter.
Liggemønster og reise/leggebevegelsen påvirkes blant annet av
klauvhelsa og hvordan liggebåsen
er utformet.

Årsaker til hasesår

Tiltak mot hasesår

Hasesår kommer av trykk mot
huden («liggesår») eller gnissing
mot en ru overflate i reise-/leggebevegelsen («gnagsår»). De fleste
norske melkekyr ligger i en liggebås med gummimatte eller
madrass og ofte sparsomme
mengder strø. Det er vist at denne
typen liggesystem i seg selv er en

Hasesår kan ha mange årsaker,
og første steg er å bli bevisst på
hvor stort problemet er i eget fjøs.
I en amerikansk undersøkelse så
de at å bevisstgjøre produsenten
om forekomsten av hasesår i
egen besetning førte til en reduksjon av problemet. Her i Norge vil
besøket i dyrevelferdsprogrammet

for storfe være en god arena for å
kartlegge omfanget og se på
mulige årsaker. Få har mulighet til
å bytte til en mykere liggeplass,
som ville vært et viktig tiltak. Det
alle kan gjøre er å evaluere om
klauvhelsa spiller inn, ta en
gjennomgang på mengde og type
strø og passe på at innredning i
liggebåsen er best mulig justert. I
tillegg vil forekomsten av hasesår
normalt reduseres når kyrne
slippes på beite.
Klarer vi å redusere forekomsten
av hasesår vil det være en
vinn-vinn situasjon for jurhelse og
dyrevelferd.
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Eksperter på gjødselhåndtering

Separering av gjødsel

Mer effektiv spredning – øker lagringskapasitet

Tørrgjødsel - kalking
Spredere bygget for presisjonslandbruk

Hydraulisk mikser
Ta kontakt for tilbud - salg@hektner.no
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Slangespredning

Pumper - miksere

Stangpumper
Tlf: 63 83 90 00 - hektner.no
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HELSE

KORT OM

kalv!

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

«ERTER OG GRYN
OG LIGGE I SILKESENG»

Foto: Anne Hege Hunskaar Tajet

Illustrasjon:
Sunniva Anette
Hunskaar Tajet.

Foto: Anne Hege Hunskaar Tajet

Husker du eventyret om grisen som gikk til
kongen for å be om bedre kår? Drømmen om
«erter og gryn og ligge i silkeseng» ble ved uheldige
omstendigheter til «skyller og rask og ligge i bås». 
Seinere forhandlinger har gått i dyras favør, for selv om
silkeseng er perler for svin, gir lunt og tørt underlag
lavere sjukdomsrisiko, større trivsel og bedre økonomi.

For å sikre kalven en god start, er det nødvendig med en tørr og trekkfri liggeplass
med varmeisolerende og drenerende underlag. Halm hindrer varmetap og er supert
underlag. Denne ressursen er lettest tilgjengelig i sør og øst, men et tykt lag med
strø kan også fungere greit den første tida.
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En kalv som fryser, har
lavere tilvekst og blir lettere
sjuk. Følg med på kroppsspråket!
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Spesialister innen grashøsting,
fôring og gjødselhåndtering

McHale
- Når totaløkonomi er viktig

Kun Rogaland

Foto: Harald Skagemo.

Lavbygde bommer
med presis distribusjon i full bredde

BvL V-Mix
- Økt fôropptak og mindre fôrspill
Kalven tåler godt lav lufttemperatur om den har ly
og isolerende underlag. Men er temperaturen under
5°C, er det nødvendig å øke melkemengden for å
opprettholde tilveksten.

Foto: Harald Skagemo.

Om en form for duk,
for eksempel en 1 500
liter vedsekk legges på
trespaltene og dekkes
med halm, blir gulvet
tett og drenerende, og
det er fort gjort å bytte
ut halmen! Reinholdet
blir også vesentlig
enklere når halm ikke
sitter fast i spaltene.

Oppstallingskravet
i
«Forskrift om hold av
storfe» kunne vært
skrevet ned av kalven
selv. En kalv som trives, har den beste forutsetning for å bli et
godt produksjonsdyr!

Du finner mye om
kalv ved å søke i
Buskap (buskap.no)
enten det er oppstalling, fôring, helse
eller andre ting
du lurer på.

SlurryKat
- Bygget på erfaring, solid og presist

Højgaard
gjødselseparator
- Bedre grovfôrkvalitet
- Bedre utnyttelse av næringsstoffene
Knut Helliesen:
Hele Norge,tlf.:
959 77 490
Kjetil Helland:
Øst-Norge, tlf.:
484 24 350
Asbjørn Melby:
Øst-Norge, tlf.:
905 07 070
Kristian Hatteland: Sør- og Vest-Norge, tlf.: 991 03 050
Johannes Ulsund: Midt- og Nord-Norge, tlf.: 990 05 545
Hans Egil Forr:
Midt- og Nord-Norge, tlf.: 920 97 110

www.traktoroglandbruk.no

|

www.ntmaskin.no
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KU OG KALV SAMMEN
I TO MÅNEDER
Hos Geir Egil Aanestad har god erfaring med å la kalvene gå fritt
sammen med kyrne i to måneder, men det går med veldig mye melk.
Rasmus Lang-Ree
rlr@geno.no

Tekst og foto

N

esten fra fjøset til Geir Egil
Aanestad ble tatt i bruk i
2019 har kalvene gått med
kua i to måneder. Minst ei uke er
ku og kalv sammen i kalvingsbingen. Da er pri 1 å følge med på
at kalven ammer og hvis ikke gi
råmelk. Rådet fra Geir Egil er å gi
råmelk hvis en ikke her 100 prosent sikker på at kalven har
ammet tilstrekkelig. Kvigene
melkes i roboten etter tre døgn og
kyrne etter ett døgn. Etter ei uke
slippes kalvene inn i løsdrifta, der
det er lagd til et kalvegjømme
som særlig de minste kalvene
bruker. For å unngå rauting fra

 alven ved avvenning får de en
k
mjuk overgang i binge sammen
med noen ammekyr i to til tre
uker. Da Buskap er på besøk er
det tre ammekyr som fungerer
som ammetanter og som avsines
to måneder før egen kalving.

15 liter melk i døgnet - minst
Når Geir Egil skal oppsummere
erfaringene sier han at det fungerer veldig bra. På minussiden
kommer at det går med mye melk
– kyrne går opp 15 liter i dagsavdrått når kalven tas fra. Han tror
kanskje melketapet er større fordi
kyrne ikke får en så høy topp på

laktasjonskurven når de har gått
med kalven. Dette skyldes nok
mest at det blir en del ufullstendige melkinger i roboten fordi
kalven ofte tømmer en eller to
kjertler. Hvis roboten ikke finner
melk i en eller flere kjertler vil den
etter å ha prøvd en stund avvise
kua og en «mister» da den melken
som da kunne vært levert. Dette
er nok med på å begrense ytelsen
på kyrne.

Vurderer kalvehytter
Det er ingen tvil om at kalvene
trives med et slikt opplegg, og
bortsett fra første uka er det lite

Kalvene finner seg godt til rette sammen med kyrne.
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Planen er å plassere kalvehytter utenfor takuttrekket. Da kan spaltearealet brukes
til lufteareal foran hyttene og en gangvei inn mot fjøsveggen der han kan komme
fram med melketaxi.

arbeid. Geir Egil forteller at han har
hatt litt problemer med
kryptosporidier som gir diaré første
uka. Behandling med Obionekk
(inneholder blant annet flytende
kull) og væsketerapi berger kalvene så lenge det oppdages i tide
og behandling iverksettes umiddelbart. Da fjøset ble bygd ble det
planlagt med kalvehytter under

takuttrekk på langsiden av fjøset.
Selv om Geir Egil har hatt gode
erfaringer med å ha kalvene ute i
løsdrifta, var den opprinnelige
planen å ha kalvene ute. Hvis han
etter å ha regnet nærmere på kostnadene med å ha kalven med kua
finner at det ikke er bærekraftig for
økonomien så er opplegget for et
godt kalvestell ute på plass.

Geir Egil Aanestad mener det han synes er aller best med
opplegget sitt er en stor halmbinge til kalving som gjør
samværet med ku og kalv optimalt første uka. Han synes
dette er et område som bør prioritere mer enn i dag at
ved planlegging av nye fjøs.

Les reportasje fra Geir Egil Aanestad i forrige
nummer av Buskap (har du ikke bladet finner
du reportasjen på buskap.no)

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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20 ÅR MED INN PÅ T
På gården Haugen i Austrheimsbygda får 30 skoleelever motivasjon
og mestringsfølelse. En eller to dagers avbrekk fra skolehverdagen
fylt med dyrekontakt og læring om arbeidsoppgavene på en gård gjør
en forskjell for elever som av ulike årsaker faller litt gjennom.

Moderne gårdsdrift kombinert med "Inn på tunet" i stort omfang krever mange hender for å få det til å flyte.

Rasmus Lang-Ree
rlr@geno-no

Tekst og foto
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K

ari Synnøve og Jan Idar
Haugen overtok en gård
med båsfjøs til 26 kyr,
slaktegris, sauer og pelsdyr for
tretti år siden. Parallelt med
omfattende Inn på tunet-virksomhet har melkeproduksjonen blitt
oppgrader. Nytt fjøs ble tatt i bruk
i 2007 og nå er det 60–65 kyr som
skal fylle kvoten på 530 000 liter.
Kjøttproduksjonen har økt med
etablering av en liten ammekubesetning og bruksdyrkryssing.
Dyra er et viktig element i tilbudet
til elevene som er på gården en
eller to dager i uka. I tillegg til
storfe er det litt slaktegris, sauer,

hester, kaniner og en rekke fugleslag på gården.

Så elevene trengte
alternativ skuledag
Kari Synnøve arbeidet som lærer
og så elevene som hadde behov
for en alternativ opplæringsarena.
Gjennom kontakt med andre som
drev Inn på tunet, kurser og kontakt med skoler og kommuner
modnet ideen om å etablere egen
virksomhet. Med støtte fra Innovasjon Norge startet det i liten
skala med fire elver i garasjen på
gården for 20 år siden. Nå har et
eldhus fra 1800-tallet blir restau-

rert til undervisningslokale, og
opp imot 30 elever er innom
gården i løpet av uka. Elevene er
delt i tre grupper og er på gården
en eller to dager i uka. Vanligvis er
elevene med i opplegget 4-6 år,
men noen også kortere tid. Oppstart i 4. eller 5. klasse er det
vanligste. Avtaler med 8–10 skoler
i to kommuner sikrer grunnlaget
for virksomheten.
Kari Synnøve jobber nå i en annen
jobb. I hennes fravær er det
ansatt en lærer, Borghild Elde
Ekseland, som da lønnes av gården for å drifte "Inn på tunet". Jan
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Haugen samdrift i Vindafjord
kommune i Rogaland

Å TUNET

• Kari Synnøve Velde Haugen og Jan Idar
Haugen
• Ingvild (26), Kjersti (24), Olav Johan (19) og
Maren og Helene (16)
• Kristine Kalstveit, agronom og ansatt på
heltid
• Kvote på 530 000 liter (eid og leid)
• 60–65 årskyr
• Avdrått på ca. 10 000 kg EKM
• 290 dekar dyrket–400 dekar beite (eid og
leid) pluss fôravtaler
• Ammekubesetning med 8 mordyr (Hereford
og litt Charolais)
• Full framfôring av oksene
• Litt slaktegris
• 90 vinterfôra sau pluss 15 villsauer

Jesper Grindheim har tatt trafikalt grunnkurs og synes
det er gromt å øvelseskjøre med traktor.

Aktuell for lang erfaring med Inn på tunet

noen forteller etterpå at det var disse dagene som reddet dem
Idar forteller at han selv er med
alle dager pluss assistenter i litt
vekslende antall og en mekaniker
som er innom noen timer i uka.
- Vi gir et avbrekk fra skolehverdagen og noen forteller etterpå at
det var disse dagene som reddet
dem og ga de en meningsfull
skolehverdag.
Jan Idar understreker at elevene
får et individuelt tilpasset opplegg.
De må føle seg trygge for at det
skal være et grunnlag for å skape
motivasjon, bygge selvtillit og gi
mestringsfølelse. Elevene har ulike

bakgrunner, men en fellesnevner er
manglende motivasjon og at de trives bedre og lærer mer gjennom
en praktisk tilrettelagt skoledag.

- Vi begynner alltid dagen med et
tema, forteller Jan Idar. Akkurat nå
er det bærekraft. Og så har vi en
fast bolk med nyheter for å skape
interesse for å følge med på det
som skjer utenriks, innenriks og
lokalt.

dagens opplevelser. Der får elevene komme med «Dagens smil» –
en utmerkelse til noen som har
utmerket seg eller vært hjelpsom
med noen andre. Hver dag
skrives det rapport for hver
eneste elev som går til skolen og
foreldre. Skolene skal gå gjennom rapportene med elevene.
For elevene blir dette minner som
settes i ringperm, og for både
gård og skole gir det solid
dokumentasjon på alt for foregår.

Hver dag avsluttes med ei samlingsstund for å oppsummere

Opplegget ute er å følge syklusen
av arbeidsoppgaver på en gård.

Skape interesse
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Dyra er viktig, forteller Jan Idar, og
både kalver og sauer fungerer veldig
positivt i en slik sammenheng.

Kan bli intenst
Jan Idar legger ikke skjul på at å
drive Inn på tunet med elever på
gården alle ukedager kan gjøre
det utfordrende å få til alt en
hadde tenkt. Av og til må en
bare utsette arbeidsoppgaver til
en annen dag. Med en flink
agronom på fjøset – Kristine
Kalstveit – vet Jan Idar at fjøsstellet blir ivaretatt selv om han
blir mer opptatt med undervisningen. Inn på tunet kombinert
med gårdsdrift kan bli intenst i
lengden. Mens kona har tatt seg
jobb utenom gården en periode
henter Jan Idar seg inn med
politisk virksomhet. Som
gruppeleder for Senterpartiet i
kommunestyret – og tidligere
styremedlem i Rogaland Bonde-

FAKTA
INN PÅ TUNET
Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på
gårdsbruk.
Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel.
Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og
arbeidet der.
Målsettingen med Inn på tunet er primært å bidra positivt til helse,
utvikling og trivsel for den enkelte bruker. Tilbudene bygger på
samarbeid med oppvekst-, utdannings-, helse-eller sosialsektoren,
og omfatter aktiviteter med utgangspunkt i både gårdens og
bondens ressurser.

lag – kommer han seg litt unna
og det understreker han er viktig
for å få andre utfordringer.
Til de som sysler med tanker om
å starte opp med Inn på tunet er
rådet fra Jan Idar først å undersøke om kundene er der. Det

 ytter ikke å være naiv og starte
n
opp uten kunder og avtaler med
kommuner og skoler. Når det er
sagt tror han at ny læreplan som
motiverer til i større grad å møte
elevene der de er, ligger det godt
til rette for mer Inn på tunet-
virksomhet.

ØNSKER Å FASE UT KONVENSJONELL SÆD

J

de aller beste oksene. Embryo
synes han er mindre interessant
fordi nivået på oksene har vært for
dårlig.
- Jeg ønsker egentlig å bruke
kjønnsseparert sæd på den beste
halvparten av besetningen og
kjøttfesæd på resten, sier Jan Idar.

an Idar forteller at han alltid
har hatt interesse for å få til
gode og fine kyr. Melkerobotens inntok på fjøset endret
avlsfokus. På spørsmål om hva
som er den ideelle kua, svarer han
kjapt at det er den kua du ikke
merker at du har. Gode bein og jur
som er lett for roboten å håndtere.
Derfor er jur og bein prioriterte
egenskaper i tillegg til midtbånd,
speneplassering og jur som ikke
blir framtunge.
Jan Idar forteller han har brukt en
del kjønnsseparert sæd, men han
synes utvalget i perioder har vært
så dårlig at han har brukt noe
Holstein. Han krysser alltid tilbake
til NRF, for som han sier er han jo
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Jan Idar Haugen med en artig
krysning av Charolais og NRF.

NRF-patriot. Det Geno må ta tak i
er å tilby et mye bedre utvalg av
kjønnsseparert sæd. Og ikke
minst at det tidlig tilbys REDX av

Jan Idar sier han tåler et par
omløp med kjønnsseparert sæd,
men deretter bruker han kjøttfesæd. Han er opptatt av kjøttproduksjon og ser at den har fått økt
betydning for økonomien på gården. Med de nye sædkategoriene
mener han kombiku-begrepet får
et nytt innhold. Bruksdyrkryssing
på de dårligste kyrne har gitt både
bedre tilvekst og klassifisering.
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GS-testing har Jan Idar ikke kommet i gang med, men det står for
tur.

Åpen kalveavdeling med
hytter
Kalvene var opprinnelig inne i
fjøset. Noen år etter nyfjøset ble
tatt i bruk ble de flyttet ut i hytter.
Med kystklima med mye nedbør
ble det både bløtt og klinete.
Derfor er det bygd et enkel stålhall på 10 x 30 meter ved siden av
fjøset, slik at kalvehyttene kommer under tak. Arealet med kalvehytter har spalter over en 1 meter
dyp møkk-kum, Dermed er det
alltid tørt utenfor hyttene. I enden
av kalveavdelingen er det et talleareal. Nå er kalvene sammen med
mora fra ett til tre døgn før de
kommer ut i egen hytte. Kalvekjøkken bygd i tilslutning til stålhallen gjør fôringen enkel. Det
eneste som mangler er å flytte
melkeutskilleren fra roboten til
kalvekjøkken.
- Jeg synes fôringa av kalvene er lite
arbeidskrevende. Det som tar tid er
halmskifte og spyling av hyttene.
Jan Idar er opptatt av at det må
være bra kvalitet på halmen.
Helsetilstanden til kalvene er nå
veldig bra. Ingen luftveisproblemer, men noe diaré ved 8–10
dagers alder. Ved hurtig behandling med Obiomek går det stort
sett bra. Noen ganger brukes
også Obiomek til forebyggende.
Kalvene får også litt vitaminer og
mineraler i melka.
- Om det hjelper vet jeg ikke, men
det gjør i hvert fall ikke noe gale.
Han skryter av fast ansatte Kristine
Kalstveit som er flink til å følge opp
kalvene og er påpasselig med at
de får i seg nok råmelk. Det er alltid frossen råmelk på lager.

Kalveavdelingen i en stålhall bygd ved siden av fjøset med kalvekjøkken rett ved.

I enden av kalveavdelingen er det et talleareal med fleksible binger. Her Jan Idar
Haugen med etterkommer etter NRF/Holstein mor og Simmental far.

Fôringsopplegget er matebord og TKS fôrutlegger som kjører 15–16 ganger i
døgnet. Kyrne får ikke kraftfôr fra utleggeren. Det er styrt kutrafikk for Jan Idar
syntes dyra ble for late da de fikk kraftfôr fra utleggeren.
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HELSE

GAMALOSTEN – KAN
SUNNASTE OST
Oddfrid Vange
Bergfjord
oddf-van@online.no

Tekst og foto

I ei tid der mange er opptatt av kosthald og helse, finst det ein ost
som få veit om og som glir rett inn i norske og internasjonale kosthaldsråd. Gamalosten inneheld nemleg heile 50 prosent protein, berre
1 prosent feitt og er ikkje tilsett salt. I tillegg er osten full av vitamin K
og peptid som er både blodtrykksenkande og krefthemmande.

D

enne osten som burde
appellera til det breie lag
av folket, er det få av dei
yngre generasjonane som kjenner
til. Når ein ikkje veit om produktet,
så er det få som kjøper osten.
I fylgje Torkild Heieren som er
meierisjef ved Vik Meieri i Vestland, har produksjonen stupt frå å
produsera 210 tonn på 1990-talet
til skarve 40 tonn i 2021.
- Me hadde ein auke i salet rundt
2012, då fekk me blest om dei
helsefremjande eigenskapane til
osten på grunn av doktorgradsarbeidet til pakistanaren Tahir
Qureshi som dokumenterte at
osten er bra for helsa, fortel
meierisjefen.

Dokumentert god for helsa

På 1990-talet blei all gamalostproduksjon lagt til Vik meieri. Anlegget er dimensjonert for å produsera
210 tonn i året, men no ligg produksjonen på 40 tonn.
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I tillegg til at osten er mager og rik
på protein, fann Qureshi i forskinga si ved NMBU at osten
inneheld store mengder vitamin
K2 som er bra for hjarte, beinbygnad og i tillegg krefthemmande. Dette vitaminet kjem meir
til sin rett når det vert ete saman
med feitt. Så dei som likar gamalost med smør, kan gleda seg over
betre opptak av vitamin K i tarmen
når desse ingrediensane vert etne
i lag.
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ANSKJE VERDAS

Vik meieri produserer gamalost og mylsa
i vinterhalvåret, medan anlegget vert
brukt til produksjon av bringebærjuice
om sommaren.

Gamalosten er ein fersk muggost som
er svært rik på protein og inneheld lite
feitt. Den inneheld store mengder
vitamin K og peptid som er blodtrykksenkande og krefthemmande.

Ingen gammal ost

mamjølka er mindre attraktiv. I
produksjon av denne osten, er det
skummamjølka som vert nytta
medan fløyten vert sendt vidare til
andre anlegg. Det burde vera ein
vinn – vinn situasjon for alle om
ein hadde klart å nå ut til mange
fleire forbrukarar, både nasjonalt
og kanskje internasjonalt, og dermed fått opp salet på denne
smaksrike og magre osten. Då
hadde både meieribransjen fått
frigjort meir mjølkefeitt og bøn-

Til tross for namnet er gamalosten
ein av dei ferskaste ostane ein får
kjøpt i butikkane. Det tek berre 10
dagar frå ysting til osten er pakka
og klar for butikkhyllene. Namnet
har osten fått fordi den frå gammalt av blei produsert på stølane
og ofte lagra lenge før han blei
frakta heim att. Kanskje tida kan
vera mogen for å sjå på namnebyte for å appellera meir til forbrukarane. Namneforslag som
«Vikingost» - sidan osten har røter
heilt tilbake til Vikingtida - eller
«Yt-ost» på grunn av proteininnhaldet og dei helsefremjande
eigenskapane har komme fram.
- Namneskifte er aktuelt, og det
vert diskutert, seier meierisjefen.

Laga av skummamjølk
Meieribransjen treng mjølkefeittet
i mange produkt, medan skum-

Gamalosten må strykast manuelt to gonger før den er klar
for pakking. Denne osten er kanskje den ferskaste osten
ein får kjøpt, det tek berre 10 dagar frå ysting til osten er
klar for butikkhyllene.

dene kunne produsert meir mjølk.
- Anlegget er dimensjonert for å
produsera 210 tonn Gamalost i
året, så viss salstala aukar att, så
er det berre å køyra på seier Heieren til slutt.

PÅ JAKT ETTER ARBEIDSTØY, VERNESKO ELLER STØVLER?
VI SELGER UT ET STORT PARTI ARBEIDSTØY, HANSKER,
VERNESKO OG STØVLER TIL EKSTREMT LAVE PRISER

L & N NORGE AS

SJEKK UT VÅR OUTLET!

WWW.LINDSTROM-NILSSON.NO

ORDRE@LINDSTROM-NILSSON.NO
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BRUK HUSDYRGJØDSLA DI RETT
Det gamle ordtaket «Husdyrgjødsel er bondens gull» er sannere enn
på lenge. Enda mer enn før er det viktig å bruke den husdyrgjødsla en
har på en klok og god måte.
Elin Thorbjørnsen
Elin H. Sikkeland
elin.sikkeland@nlr.no

Begge rådgivere
i NLR Trøndelag

H

usdyrgjødsla er mest verdifull dersom den fyller
fosfor- og kaliumbehovet
til graset slik at en kan supplere
med nitrogen og svovel. Aller
mest verdi har den om den brukes
på nydyrka jord og anna jord med
lavt innhold av organisk materiale
og fosfor. Om våren har enga et
høyt behov for næring, samtidig
som det kjølige været reduserer
nitrogentapet. Husdyrgjødsel har
derfor aller høyest verdi spredd
om våren under gode spredeforhold.

husdyrgjødsel både om våren og
etter slått gir mer næringsstoff tilgjengelig til plantevekst, liten
sannsynlighet for redusert fôrkvalitet og feilgjæring på grunn av for
mye husdyrgjødselrester på graset. Med slangetilførsel og nedlegger har man et større tidsvindu
for kjøring, både når det gjelder
kjøreforhold og lengde på graset.

Tidlig kjøring vil gi bedre utnyttelse
av husdyrgjødsla også ved
slangespredning og nedlegger.
Med tankvogn er det viktig å være
sikker på at jorda er tørr nok før
kjøring, ellers kommer det lett
jordpakkingsskader og kjøreskader på plantene som igjen gir
mindre avling.

Kom deg ut om våren!
Det kjølige været om våren er bra
for god nitrogenutnytting av det
lett plantetilgjengelige nitrogenet.
I tillegg så består husdyrgjødsel
av organisk bundet nitrogen som
må frigjøres før det blir tilgjengelig
for plantene. Denne prosessen tar
tid, og jo lengre utover vekstsesongen vi sprer større mengder
husdyrgjødsel, jo mindre av det
tungt tilgjengelige nitrogenet blir
tilgjengelig for plantene. Så det å
kjøre ut en noe større mengde
husdyrgjødsel om våren og litt
mindre mengder etter 1. og eventuelt 2. slått er gunstig for frigjøring og tilgjengelighet av nitrogen
for plantevekst, avling og kvalitet.

Lagelige forhold
Husdyrgjødsla bør ut så snart
jorda er lagelig. Tidlig kjøring av
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Hurtig nedmolding
Høyt oppe på prioriteringslista
over jord som gjerne bør få husdyrgjødsel er gjenlegg og åpenåkervekster. Vel å merke om man
får til en kjapp nedmolding. Er det
mye areal hvor husdyrgjødsla skal
moldes ned på, vil en veksling
mellom harv/plog og husdyrgjødselutstyr være fornuftig. Nedmolding innen 2 timer gir cirka 1 kg
bedre N-virkning/tonn sammenlignet med nedmolding etter 24
timer. Om praksis i dag er at det
går litt for lang tid fra spredning til
nedmolding, så er dette et enkelt
og konkret råd for å ta vare på
mer av nitrogenet i husdyrgjødsla.

Pløye ned?

Bruker du fanespreder får du best effekt nitrogenvirkning om du sprer i overskya
og kaldt vær Foto: Elin H. Sikkeland

Med de gjødselprisene vi har nå
så er nedpløying av husdyrgjødsel
om høsten særdeles dårlig butikk.

En ekvipasje med full husdyrgjødselvogn og traktor er tung, så pass på at jorda er
lagelig Foto: Elin H. Sikkeland

Nitrogenvirkningen av høstspredning på veksten året etter er svært
usikker, og vi regner lite eller ingen
gjødseleffekt av nitrogen ved nedmolding om høsten i gjødslings-

Stripespreder med slangetilførsel gir
lite tilgrising av graset og potensial for
lavt nitrogentap Foto: Elin H. Sikkeland

planlegging. Høstspredning kan
også gi redusert tilgjengelighet av
fosfor, siden det kan bindes sterkt
til jorda og dermed ikke være tilgjengelig for plantene neste vår.
Spredning i vekstsesongen er
altså best både for miljø og ressursutnyttelse. Både prisen på
mineralgjødsel, og det relativt nye
Innovasjon Norge-tilskuddet til
husdyrgjødsellager, gjør at det er
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Tabell 1. Kjemiske analyser fra husdyrgjødsel fra seks ulike melkeproduksjonsbruk i Trøndelag i mars 2016
Gård

Driftsform

TS%

pH

Ammonium-N kg/tonn

Nitrogen kg/tonn

Svovel kg/tonn

Fosfor kg/tonn

Kalium kg/tonn

Gård 1, Meldal

Robotfjøs

4,8

7.23

2.1

3,29

0,33

0,39

3,3

Gård 2, Meldal

Robotfjøs

4,7

7,41

2,3

3,91

0,47

0,42

3,1

Gård 3, Meldal

Båsfjøs

12,3

7,36

3,5

6,29

0,80

1,3

3,3

Gård 4, Rennebu

Båsfjøs

10,8

7,01

2,2

4,73

0,65

0,81

2,2

Gård 5,
Lysøysundet

Robotfjøs

7,3

7,17

2,3

3,95

0,47

0,55

4,2

Gård 6

Robot, øko

1,8

7,08

1,0

1,42

0,08

0,10

2,2

Gård 7, Ørland

Robot

7,9

7,13

2,0

3,9

0,52

0,63

4,3

lønnsomt å ha god nok lagerkapasitet, enten gjennom å bygge
satellittlager eller leie lager av en
nabo.

Hvor mange karat har du
på lager?
Det er mange som har mye husdyrgjødsel tilgjengelig uten at de
vet næringsinnholdet. Det er tatt
ut mye prøver av husdyrgjødsel,
og vi ser at det er store forskjeller
i både næringsinnhold og tørrstoff
mellom bruk (se tabell 1). Standardverdier brukt uten å regne
hvor mye gjødsel ditt husdyrhold
skal produsere og et godt anslag
for mengde vann gir et veldig

usikkert grunnlag for gjødslingsplanlegging. Om man går ut fra
standardverdier på husdyrgjødsel
i gjødselplanlegginga kan det fort
over- eller undergjødsles med
både nitrogen, fosfor og kalium.
Med verdier i egen gjødsel lavere
enn standardverdien kan resultatet blir lavere avling, lavere proteininnhold, dårligere plantevekst og
dårligere overvintring. I motsatt
tilfelle, om verdien i egen gjødsel
er høyere enn standardverdien
kan resultatet bli høyere råproteininnhold i fôret enn ønskelig, legde
og ugunstig mineralbalanse i fôret
kan resultere i blant annet melkefeber.

Ta ut husdyrgjødselprøve
Det kan være stor forskjell fra
gård til gård i gjødselverdi, men
med samme fôring og driftsopplegg vil ei gjødselprøve være
relevant i mange år framover i tid
for din gård. Det tar omtrent
10 dager fra prøva er innsendt til
du får prøvesvaret, og det er
veldig viktig å ta ut prøva fra et
godt opprørt lager. Både Eurofins
og Ofotlab analyserer husdyrgjødsel og prisen ligger mellom
1 000–1 500 kr/prøve. En annen
måte som også fungerer godt er å
bruke en tørrstoffmåler som vil gi
tørrstoff og uorganisk nitrogen, og
ut fra type husdyrhold kan man
anslå fosfor- og kaliumverdiene.

Har du riktig pH i jorda?
Melketaxi
115, 150 og
260 liter

godkalven.no - 908 26 618

Melketanker
100–300 liter
Større tanker kan
leveres

Tak til kalvehytter

Iglo veranda med tak

Calf Del II kalvehytte
• 1–2 kalver – 10 års garanti
• komplett med utegarde

Kalvebuggy

Hytter, innhegninger, utstyr og løsninger for stell av kalver

92

Om du gjør alt ovafor riktig, så
hjelper det lite om du har en for
lav pH i jorda. pH er viktig for
god utnytting av de næringsstoffene man tilfører, uavhengig
av om de kommer fra husdyreller mineralgjødsel. Med dagens
gjødselpriser er det viktig å følge
opp jordprøver og se om det bør
kalkes. På areal med pH godt
nede på 5-tallet så vil i mange
tilfeller overflatekalking med ca.
300 kg grovkalk være en god
investering for å få bedre effekt
av gjødsla. Om du i tillegg vil ha
best mulig avling og at kløveren i
enga skal binde mest mulig
nitrogen, så bør pH`en opp på
6,2 – 6,5.

BUSKAP 4-2022

P117321 Buskap 4-22.indd 92

04.05.2022 10:26

Vi leverer
filter til
alle typer
kjøretøy og
maskiner

Tid for
oljeskift?
TOTALLEVERANDØR AV OLJE

fra kr.
Hydraulikkolje 32/46 HLP
Motorolje 15W-40 E7/Cl-4 fra kr.
Motorolje 10W-40 E7/Cl-4 fra kr.
fra kr.
Transmisjonsolje
fra kr.
Girolje 80W-90 GL-5
Universal/kombiolje 10W-30 fra kr.
fra kr.
Sagkjedeolje
fra kr.
Monograde SAE 10W
fra kr.
Kjølevæske

22,50
31,50
35,90
35,50
38,50
33,90
26,90
29,90
27,40

pr.l.
pr.l.
pr.l.
pr.l.
pr.l.
pr.l.
pr.l.
pr.l.
pr.l.

STORT LAGER
- RASK LEVERING

Traktorkjerre

Priseksempler gjelder fat og er eks. mva. og miljøavgift.
Med forbehold om sluttsolgte produkter

Vi har konkurransedyktige priser på filter til alle
typer kjøretøy og maskiner. Gode priser også på fett,
batteri, AdBlue, industriolje, spylevæske etc.
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

Dumperhenger fra NC

UNIA Landbruksmaskiner
SPESIALIST I LANDSKAPSPLEIE!

PROFESJONELLE BEITEPUSSERE
OG KANTKLIPPERE
KAMPANJE
Avrundet og praktisk design gir
høy kapasitet og driftsikkerhet.
Patentert motstål samt spiralrotor
som gir konstant oppkutting.

Krokkasser

Markedets største sortiment av
beitepussere & kantklippere.

REFERANSER OVER HELE LANDET

Tørrgjødselvogn fra UNIA
Se mer på www.krokkasser.no
IMPORTØR

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

SE VÅRE NYE NETTSIDER WWW.FORSENTRALEN.NO
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INTERVJU

SOLCELLESTRØM
KAN VÆRE LØNNSOMT FOR MANGE
Høyere strømpriser og mer effektive og rimeligere solcellepaneler
gjør investering i solenergi aktuelt for mange.
Rasmus Lang-Ree
rlr@geno.no

J

ohannes Moen er daglig
leder i Norsk Sol som er en
av leverandørene av solcelleanlegg til landbruket. Han forteller om et marked i sterk vekst og
at de regner med å firedoble
omsetningen i år. Høye strømpriser og utsikter til at prisene vil
holde seg på et høyere nivå enn vi
har vært vant til fyrer opp interes-

sen. 90 prosent av panelene
Norsk Sol leverer går til landbruk.

Aktuelt for alle
Selv om solmengden varierer
mener Johannes et solcelleanlegg
er aktuelt for alle gårdsbruk. Han
mener det skal mye til for at et
slikt anlegg ikke skal lønne seg.
Den som har tanker om dette må

gjøre en vurdering av tilgjengelige
takareal i gunstig retning, kapasitet i sikringsskap, kapasitet inntakssikring og eget forbruk.
- Det er litt mer lønnsomt å bruke
solcellestrømmen selv enn å selge
den ut på nettet fordi en slipper
nettleie. Samtidig vil et større
anlegg gi en lavere kostnad pr.
panel, forklarer Johannes.

Støtte fra Innovasjon Norge
og Enova
Innovasjon Norge gir støtte på
inntil 35 prosent av investeringen,
forutsatt at strømmen som produseres i hovedsak skal gå til eget
forbruk på gården. Ifølge Johannes havner støtten på 20 til 25
prosent av investeringen, og i år
var potten tom allerede i februar.
Enova gir støtte til private anlegg,
og for mindre anlegg på gårdsbruk kan dette være et nesten like
bra alternativ. Bakdelen er at en
mister momsrefusjon og avskriving, men på den andre siden
slipper en fordelsbeskatning av
strøm til privat forbruk som en får
hvis anlegget er del av næring.

Lang levetid
Johannes Moen, daglig leder i Norsk Sol, mener Innovasjon Norge burde fjerne kravet om at
solstrømmen i hovedsak skal gå til eget forbruk. Salg av strøm kan bli en tilleggsnæring for gårdsbruk,
samtidig som produksjonen av fornybar energi øker. Han mener også gårdsbruk burde kunne selge
ubegrenset med strøm uten å bli definert som kraftverk og avkrevd nettleie. Foto: Kari Kolle.
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Johannes mener det er viktig å
tenke langsiktig når en vurderer
investering i solenergi. Erfaringsmessig er store anlegg nedbetalt
på ti år ved en netto innsparing på
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1 kr pr. kilowatt. Slike regnestykker er selvsagt helt avhengig av
strømprisen, og med prisene vi
har sett i vinter vil nedbetalingstiden bli kortere. Panelene Norsk
Sol bruker har garanti på 30 år,
men Johannes tror de vil holde i
40 til 50 år. Vedlikeholdet er minimalt, og eneste større kostnaden
en kan påregne er at skifte av
invertere etter 20 år. Kostnaden
for det vil være 10 til 20 prosent
av investeringen.

Priser på solcelleanlegg fra Norsk Sol. Forutsetter ståltak. Alle anbefales å innhente
priser fra flere leverandører før en bestemmer seg for investering.

Selge overskuddsstrøm

Stort potensial

I sommerhalvåret vil som regel
solcelleanlegget produsere mer
strøm enn det som forbrukes. De
fleste kraftselskap inngår da
avtale om kjøp av overskuddsstrøm til spotpris. Da er det viktig
å ha avklart grensen for hva som
kan leveres fra gården. Oppgradering til ny inntakssikring kan i
noen tilfeller bli en dyr fornøyelse.
Hvis leveransen overstiger 100

Johannes ser store muligheter i
solenergiproduksjon på norske
gårdsbruk. Det vil bidrar til energiselvforsyning på gården samtidig
som det produseres mer fornybar
energi i landet. Flere låvetak med
solpaneler bidrar også til å gjøre
solenergi billigere i resten av verden. Samfunnsøkonomisk mener
han det ikke er tvil om at det gir
mer lønnsomhet med solcellean-

Antall paneler

Kvadratmeter

Effekt (kW)

50

95

20,3

Årsproduksjon (kWh)
17 300

Pris i kr eks. mva.
237 000

100

190

40,5

34 500

426 000
607 000

150

284

60,8

51 300

200

379

81

68 900

789 000

250

474

101,3

86 100

962 000

300

569

121,5

103 300

1 129 000

kilowatt regnes leverandøren som
kraftverk og vil bli avkrevd noen
øre i nettleie for det som leveres.

legg på store låvetak enn på
mange små garasjetak. Mye skjer
på dette området. I framtida vil
solcelleanleggene bli kombinert
med batterier slik at strømmen
kan brukes når strømnettet er
mest belastet. Da kan batteriene
bli en buffer for strømnettet og
lades når nettbelastningen er liten
og brukes i døgnets strømtopper.
Da blir det heller ikke behov for
store aggregater som skal holde
melkerobot og fôringsanlegg i
gang i perioder med strømbrudd.

Smått til nytte

RAPPORT DOKUMENTERER GOD DYREHELSE I NORGE
Den årlige rapporten fra veterinærinstituttet til Mattilsynet for 2021 viser at Norge fortsatt er blant landene i verden med
minst forekomst av alvorlige smittsomme sjukdommer. For storfe ble ringorm forårsaket av Trichophyton verrucosum
påvist i syv nye besetninger, mot 15 i 2019 og 18 i 2020. Målrettet arbeid fra Mattilsynet, Veterinærinstituttet og næringen
har ført til færre tilfeller av denne sykdommen, men det er fortsatt nødvendig å arbeide videre forebygging og
bekjempelse av ringorm hos storfe.
Veterinærinstituttet mottok i 2021 prøvemateriale fra 55 storfebesetninger hvor det var mistanke om A- eller B-sykdom.
Prøvematerialet som ble sendt inn med mistanke om A-sykdom hos storfe i 2021 besto av prøver med mistanke om
miltbrann, saueskabbmidd og brucellose. Alle prøvene var negative.
Pressemelding

FINSK MEIERI SKAL TESTE METANREDUSERENDE FÔRTILSKUDD
Det finske meieriet Valio har inngått en samarbeidsavtale med det nederlandske selskapet Royal DSM om testing av
fôrtilskuddet Bovaer. Bovaer skal kunne redusere metanutslipp fra melkekyr med 30 prosent. Utviklingen av fôrtilskuddet
har pågått I 10 år og nå skal det altså testes I praksis I større skala før det kan lanseres I markedet.
Landbrugsavisen.dk
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VIKTIGHETEN AV BE R
Jeg sitter selv på Tines beredskapstelefon og snakker med
produsenter som har pågående utbrudd i egen besetning. Følelsen
av håpløshet kan nesten høres gjennom telefonen til tider.
Lars Erik Heggen
Spesialveterinær/
Prosjektleder for
BRSV/BCoV-
kontrollprogrammet
lars.heggen@animalia.no

S

jukdom og fall i produksjonen kan være dråpen som
får begeret til å renne over i
en presset tid preget av utfordringer. Da er det viktig at alle bidrar
inn i dugnaden for å forhindre
smittespredning. Det koster så lite
å melde fra, men kan bety veldig
mye for deg eller dine medprodusenter. Hvert sjukdomsutbrudd vi

hindrer kan være avgjørende for
enkeltbesetninger.

Liten tue kan velte stort lass
Ved å heve forståelsen for hvordan produsenter kan utøve godt
smittevern og jobbe smitteforebyggende i egen besetning bidrar
vi til å øke sannsynligheten for at
smittsomme sjukdommer forblir

utenfor inngangen til driftsbygningen. Foruten å holde egen besetning frisk, så skaper du bedre
forutsetninger for dine medprodusenter til å oppnå det samme.
Dette er også en av årsakene til at
kontrollprogrammet og beredskapstelefonen ble iverksatt, og
det er fortsatt mye viktig jobb å
gjøre for å sikre at det blir en

Det som var mildt utbrudd i en besetning, kan bli mer alvorlig i en annen og derfor må alle utbrudd meldes til Tines beredskapstelefon.
Manglende varsling gir viruset friere spillerom og et forsprang på det smitteforebyggende arbeidet. Foto: iStockphoto
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E REDSKAPSTELEFONEN
Tabell 1. Tilfeller varslet gjennom Tines beredskapstelefon
År/måned

JAN

FEB

MAR

APR

MAI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DES

Totalt
i året

2016

11

22

18

14

5

2

2

3

6

4

23

38

148

2017

29

25

30

17

7

4

3

4

5

25

73

156

378

2018

218

94

50

37

20

18

4

3

1

20

42

74

581

2019

78

37

33

15

22

20

19

3

5

9

28

33

302

2020

34

38

42

33

29

9

2

4

1

11

22

42

267

2021

32

15

17

17

11

5

2

6

2

5

13

29

154

2022

27

26

25

18

96
Tot. Varslet 2016-21

 tablert «kultur» for smittevern i
e
storfenæringen. Vi trenger ikke å
se lenger enn til svin og fjørfe
næringen for å se at det ennå er
et godt stykke arbeid som gjenstår. Smittevern er et stort lerret å
bleke og en jobb som krever
kontinuerlig innsats.
Det er bestemt at kontrollprogrammet videreføres. For å motivere flest mulig til å ta ut prøve,
og spesielt de som driver livdyrhandel, vil analyse av prøve for
BRSV/BCoV være gratis ut året.

Kostnader
Ved programmets oppstart ble det
beregnet at et gjennomsnittlig
utbrudd av BRSV og BCoV kostet
produsenten ca. 125 000kr i tapt
produksjon og økte utgifter. Det
betyr også at i større produksjoner kan kostnaden bli langt høyere. Jeg har selv erfart som praktiserende veterinær utbrudd med
en total kostnadsramme langt
høyere enn dette gjennom stort
melketap, kalvedød, tidlig utrangering av melkekyr, redusert produksjon i form av redusert tilvekst
og dårlig fruktbarhet. I tillegg kan
det være en mental påkjenning for
produsenter som allerede har en

1926

Figur 1. Andel grønne blodprøver fra kalv
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sikre at det blir etablert «kultur» for
smittevern i storfenæringen

hardt presset økonomi. Å etablere
gode smittevernrutiner er en
investering i fremtiden, og vil gjøre
deg bedre rustet til å forhindre å
få morgendagens «fiender» inn
fjøsdøra.

Færre utbrudd
Før kontrollprogrammet ble lansert
var det mange store utbrudd årlig
og tilnærmet fri flyt av disse virussykdommene. Heldigvis har vi i de
senere år sett at det har blir det
færre store utbrudd og at omfan-

get begrenser seg langt mer.
Dette er nok et resultat av mange
faktorer som; bedre smittevern i
mange besetninger, større forståelse for hvordan jobbe smitteforebyggende, en indre selvjustis
på livdyrsalg, oppslutning til
beredskapstelefonen og det økte
fokuset på disse virussykdommene gjennom kontrollprogrammet. Totalt er det anslått at
næringa har blitt bespart for flere
hundre millioner kroner gjennom
jobben som er lagt ned i kontrollBUSKAP 4-2022
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programmet, beredskapstelefonen og smittevernet hos den
enkelte produsent. Og nettopp
derfor er kontrollprogrammet
viktig og økonomisk «god butikk»
for storfenæringen som helhet.

Ikke alt meldes inn
Selv om utviklingen er positiv og
oppløftende, så vet vi at ikke alt
blir fanget opp eller meldt inn til
beredskapstelefonen. Det kan
være flere årsaker til dette, men
en av de vanligste begrunnelsene
vi hører er at utbruddet var såpass
mildt at det ikke virket nødvendig
å melde fra. Dessverre er det ikke
automatikk i at det som er mildt
hos deg blir mildt hos din medprodusent. Og ved å ikke varsle
fra vil viruset få friere spillerom og
et forsprang på det smitteforebyggende arbeidet som er beredskapstelefonen sin hensikt. Akkurat som at mennesker får sykdom

ved å ikke varsle fra vil viruset få
friere spillerom og et forsprang på det
smitteforebyggende arbeidet
av varierende alvorlighetsgrad av
covid-19, så varierer symptomene
på BRSV og BCoV hos storfe
stort. Det som er et mildt utbrudd
hos en produsent, kan like fullt bli
et alvorlig utbrudd hos naboen
med store konsekvenser på kalvehelsen, produksjonen og dyrevelferden. Derfor er det viktig at
hver mistanke meldes inn da
beredskapstelefonen er det viktigste verktøyet vi har for å stoppe et
utbrudd i en tidlig fase.

Status kontrollprogrammet
Utviklingen på antall mistenkte
tilfeller av BRSV/BCoV meldt inn
til Tines beredskapstelefon fortsetter den positive utviklingen og

Plastplater

ble redusert for tredje året på rad
(se tabell 1). Innmelding og varsling av kliniske mistanker til Tines
beredskapstelefon er et svært
viktig tiltak for å hindre smittespredning av BRSV og BCoV.
Utvikling på andel besetninger
uten påviste antistoffer (se figur 1)
ser ut til å ha stabilisert seg etter
en negativ trend i lengre tid. Så
må vi ta med i vurderingen at
prøveinngangen dessverre er
redusert fra tidligere år, selv om
analyse er gratis ut året. Vi anbefaler alle som selger livdyr å foreta
prøvetaking da det er verdifull
informasjon både for deg selv,
men også for kjøper.

Firmanytt

HØSTTILBUD PÅ PLATER - UT ÅRET!
plast
Plastplater til alle Typer
formål.
PP PE-PP-PET
og PE plast

0%
HØSTTILBUD PÅ PLATER -1UT ÅRET!

- melkerom
- egnet
til ALLE dimensjoner.
dyreslag
Mange
forskjellige
- tekniske rom
- upåvirket av fukt og skitt
Stort
lager
i
Norge,
rask
levering
PALL
- våtrom
- enkle å holde rene/vaske
PÅ HEL
- husdyrrom
lette
bearbeide/montere
Plastplater -til
alleå formål.
PP og PE plast
- melkerom
- egnet til ALLE dyreslag
Stort utvalg
av lagerførte
i Norge.
Tykkelse
- tekniske
rom
-varer
upåvirket
av fukt
og skitt 1,5 - 42 mm.
PALL
- våtrom
- enkle å holde rene/vaske
PÅ HEL
- husdyrrom
- lette å bearbeide/montere

-10%

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

TKS
Inngår samarbeid med
Valtus, som er et selskap
som utvikler tjenester for
presisjonslandbruk
gjennom innsamling av
satelittdata fra dyrket mark.
Formålet med samarbeidet
er å ta ut potensialet i
avlingen ved å knytte
presisjonsfôring til
overvåking av de viktigste
næringsverdiene i avlingen.
Pressemelding

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

www.bergerud-gaard.no
1735 Varteig • 918 45 004 • ole@bergerud-gaard.no • www.bergerud-gaard.no
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NY OG FORBEDRET KVALITET!

70kr rabatt per dose REDXTM fra 19. april til 11. september.
Bruk REDXTM kjønnsseparert NRF-sæd på de beste dyrene
for å høyne kvaliteten på besetningen.

www.geno.no/redx
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ORGANISASJON

GENOS INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE
God avl og god økonomi for storfebonden henger sammen. – Det å
ha friske, fruktbare dyr som produserer godt med god utnyttelse av
fôret gir bonden bedre økonomiske muligheter samt bedre vilkår for
dyra, sier styreleder i Geno, Vegard Smenes.
Eva Husaas
Ansvarlig web og SoMe
i Geno
eva.husaas@geno.no

G

eno har blikket mot fremtiden. – Vi ønsker å
redusere klimaavtrykket i melkeproduksjonen
med 10 prosent innen 2035. Vi har, blant
annet gjennom tilskuddsmidler, startet forskning for
reduserte klimagasser. På nåværende tidspunkt ser vi
gode muligheter for å avle for reduserte metanutslipp
fra NRF. Vi er også i oppstart av et fôreffektivitetsprosjekt der hver prosentenhet effektivisering kan spare
melkebonden 40 millioner i året, forteller Smenes.
Slike prosjekt og satsinger koster. – For å få mer fart i
avlen satser vi på embryoproduksjon som kan gi 20
prosent økt avlsframgang, der vi kan ha fokusert avl
på de beste dyra i Norge. På den måten kan vi levere
bedre okser ut i markedet. Satsingen vår tilsvarer en
økt kostnad på 60 kr per sæddose til bonden, forklarer styrelederen.

Styreleder i Geno kan fortelle at Geno i årets jordbruksforhandlinger ber om et klimatillegg på 5 kr pr. kg kjøtt fra dyr
som er minst 50 prosent NRF. Foto: Turi Nordengen

Genos innspill til jordbruksforhandlingene
Geno SA ber om støtte til avl for klima og bærekraft
på 25 millioner kroner årlig gjennom jordbruksavtalen,
slik at bonden alene ikke må ta hele kostnaden.
For å stimulere bonden til økt produksjon av både
melk og kjøtt, noe som er bærekraftig, ber Geno SA
om et klimatillegg på 5 kr pr. kg kjøtt fra dyr som er
minst 50 prosent NRF.

I jordbruksavtalen finnes allerede en ordning med
seminutjevningsmidler for å jevne ut kostnaden og gi
lik pris på inseminering mellom fylkene. Tilskuddet
kommer bonden direkte til gode. I ordninga er det en
underdekning på 25 millioner kroner som bonden må
ta i dag. Geno ber derfor om at tilskuddet seminutjamning økes med kr 25 millioner.

Smått til nytte

KJØTT OG MELK HOLDER STAND I STORBRITANNIA
En rapport fra Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB) forteller at 95 prosent av Storbitannias befolkning
kjøpte meieriprodukter I januar. Salget av de vegetabilske alternativene til meieriprodukter gikk ned med 5 prosent noe
som betyr en stabil markedsandel på 6 prosent. Alternativene til kjøtt har til tross for en liten oppgang i salget ikke
kommet over en markedsandel på 2 prosent.
Thedairysite.com
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MPG
Miljöprodukter AB

GJØDSELPUMPER
FOR ENHVER
DRITTJOBB!

Ekstrautstyr!
Trådløs
fjernstyring!

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

Sidemontert lastestativ for type T-2 VV og T-2 Kombi
Hatleveien 4, postboks 14,
4368 Varhaug
Telefon 51 79 35 50
www.jaerbu.no

Produsent til norske bønder siden 1938

Uteblitt magasin?
Kontakt Fagpressens kundesenter man-fre 08:00-16:00.
Telefon: 21 04 77 46. E-post: kundesenter@fagpressen.no

tenkkom.no

Vi sørger for å ettersende utgaven som er uteblitt for

som er medlem i
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DYREVELFERD

KUSIGNALER

Bilde 1

Kvige som forsøker å dekke til de partiene hun klarer, både for å lindre svie og for å unngå nye stikk.

KLEGG TIL FORARGELSE
FOR FOLK OG FE
Ola Stene
Fagleder storfe,
Felleskjøpet
Rogaland Agder
ola.stene@fkra.no

Tekst og foto

Svermer med energiske, bitende insekter kan ødelegge sjøl den
fineste sommerdag både for dyr og mennesker. Hvis det ikke finnes
en mulighet for å komme unna blodsugerne er panikk-følelsen like
rundt hjørnet.

K

legg og blinding er de
insektene som i sommervarmen er mest plagsomme for storfe. Blinding er for
øvrig en underart i familien klegger. Det er hunnkleggene som
suger blod og disse insektene er
mest aktive midt på dagen i solskinn. Kleggene har en levetid på
2-3 uker og kleggplagen er
avgrenset til den varmeste tiden
på sommeren.

Vanskelig for dyra å
beskytte seg mot insektbitt
Kyr og ungdyr som går på skogsbeite er mest utsatt. Her er det
ofte varmt og vindstille og gode
forhold for kleggen. Det er vanskelig for dyra å beskytte seg
mot insektbitt. Halen dekker et
begrenset område på rygg og lår,
og de bruker ørene for å forsøke
å vifte bort det verste rundt
hodet. Ved å gå inntil busker og

greiner prøver de å feie bort
insekter fra sider og rygg. Under
buken, nedover beina og på halsen er det vanskelig å komme til.
I perioder med veldig mye klegg
kan en se at dyra oppsøker
områder med blaut jord og leire.
Bilde 1 viser ei kvige som forsøker å dekke til de partiene hun
klarer, både for å lindre svie og
for å unngå nye stikk.
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Atferd og tiltak
Kleggplagen i seg sjøl får en ikke
gjort så mye med. Men en bør
unngå å klippe halene før sommeren, slik at dyra er utrustet med
best mulig «fluesmekker». Det er
også en fordel om beitene har
åpne områder der det oftere blåser. Da kan de gå og lufte seg i
trekken. Går de fritt på utmarksbeite vil de oppsøke disse områdene sjøl. På inngjerda skogsbeiter må en ha hyppigere tilsyn i
varme perioder midt på sommeren. Når insektplagen er stor, blir
dyra nærmest paniske og bryter
ned gjerder for å komme seg
vekk. Som bilde 2 viser, går de
ofte i områder med greiner og
busker for å feie vekk insekter. Da
kan de gjerne gå langt på kort tid,

Bilde 2

Når insektplagen er stor går dyra ofte i områder med greiner og busker for å feie
vekk insekter.

og i områder de vanligvis ikke ferdes og de kan være vanskelig å
finne igjen. Flytting av dyr kan
også være mer utfordrende da de
ofte ikke vil følge veier og stier,

men heller går der vegetasjonen
er tettest. Når insektplagen er ille
bør en flytte dyra til mindre utsatte
beiter hvis en har mulighet for det,
eller sette de inn noen dager.

BEDRE HUSDYRGJØDSEL
Behandling med Penergetic gir mange fordeler
Penergetic er en unik og miljøvennlig måte å kompostere husdyrgjødsel på.
Produktene er utviklet og produseres i Sveits.
De er godkjent av miljøorganisasjoner over hele verden.
Enkel og rimelig i bruk.

Bruk:

Klimasmart og miljøvennlig
– for framtidas landbruk

Resultat:

• Bindestoffer i gjødsla, strå,
strø, etc. brytes raskere ned

• Reduserer problemer i
renner og kanaler

• Flytelag/sedimenter
løser seg opp

• Bedre tømming av kjellere

D B RU K
SMART LuAls N
fra naturen

Med impuls fra naturen

• Gjødsla blir mer homogen

• Det gir enklere omrøring og
enklere å håndtere, spesielt
ved bruk av slangespreder

For smart landbruk
• Høyere næringsinnhold

• Binder nitrogen

• Reduserer utslipp av
klimagasser

Produkter

• Mindre lukt, bedre miljø for
mennesker og dyr

– med imp

STEBIO AS
Snøfuglveien 132, 7350 Buvika
Tlf. 913 28 750 www.stebio.no
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DYREVELFERD

Serie om velferdsindikatorene som vurderes
i dyrevelferdsprogram-besøket

FRAVÆR AV FRYKT
Denne artikkelen om velferdsindikatorene tar for seg graden av
fryktsomhet, altså om dyra er jevnt over tillitsfulle og oppsøkende.
Lars Erik Heggen
Spesialveterinær/
Prosjektleder for
BRSV/BCoV-
kontrollprogrammet
lars.heggen@animalia.no

D

yras atferd sier noe om
hvordan de fungerer i miljøet
de lever i, mens omgivelsene og oppstallingen sier noe
om hvilken forutsetning dyra har
for god velferd. I dyrevelferdsprogrammet for storfe vurderes
hvordan dyra responderer på
mennesker og generell atferd i
fjøset. Indikatoren scores kun 1
eller 2, og det betyr at det ikke
kan settes avvik som gir grunnlag
for økonomisk trekk.

rette opp. Aktuelle tiltak vil variere,
avhengig av årsak.

Sammensatt årsak

Tamhet og produksjonsform

Årsak til manglende tamhet og
fryktsomme dyr kan være sammensatt og vil i mange tilfeller ta tid å

Det kan være ulike grader av
tamhet hos dyra avhengig av
produksjonsform, dette skal tas

Tiltak kan være å sørge for tidlig
tilvenning med positiv assosiasjon
til folk, bedre ressurstilgang (vann,
fôr, liggeplasser, redusert dyretetthet), endre på gruppesammensetninger, isolere eller slakte
spesielt uroskapende og/eller
aggressive dyr, legge mer vekt på
lynne i avlen og tilby elementer
som fører til positiv aktivisering.

med i vurderingen. Det betyr ikke at
det er en unnskyldning for å ha mer
nervøse dyr i enkelte produksjonsformer, da tillitsfulle og rolige dyr er
fullt oppnåelig i alle produksjoner.
Ved store forskjeller på individstørrelse i en binge, vil det ofte slå
negativt ut for de mindre individene ved at de blir utkonkurrert. De
kommer sist til forbrettet, de blir
mer nervøse og fryktsomme, og
det kan påvirke renheten.
Rolige og tillitsfulle dyr har stor
betydning for velferden i fjøset, og
det er viktig at produsenten har et
bevisst forhold til rutiner for å
oppnå trygge dyr. Dersom røkterens atferd i fjøset generelt er
voldsom og høylytt, vil dyra være
mer utrygge enn om røkteren
generelt oppfører seg rolig, avbalansert og forutsigbart.

Håndtering

Kalver skal både sosialiseres og få tilfredsstilt behov for flokkatferd. Allerede fra 1–2 uker bør kalvene
oppstalles to og to eller i små grupper. Foto: Rasmus Lang-Ree

Måten dyra håndteres på har
betydelig påvirkning på dyras
velferd. Dyrs frykt for mennesker
kan være en viktig kilde til stress,
årsak til nedsatt produksjon og
kan gjøre håndtering vanskelig og
farlig for både dyra og den som
steller dem. En del kontakt med
mennesker skjer i situasjoner som
dyra oppfatter som ubehagelige.
På denne måten forsterkes dyras
naturlige frykt for mennesker.
Eksempler på håndtering som gir
frykt og ubehag er avhorning, klauvskjæring og sykdomsbehandling.
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Flytting og driving av dyr kan
være stressende for dyra. Det er
viktig å ha gode systemer for driving av dyr. Drivganger, grinder og
ventebokser kan avhjelpe og gjøre
håndteringen mer skånsom. Driving, behandling, klauvskjæring,
melking og så videre skal skje på
en rolig og skånsom måte. Det er
viktig å være bevisst på egen
atferd og å dra nytte av dyras iboende instinkter og atferd.

Sosialisering
Omgivelsene påvirker atferden til
dyra. Dersom det er liten grad av
sosialisering fra tidlig alder eller
behovet for flokkatferd ikke tilfredsstilles tidlig nok vil dyr kunne
utvikle økt stressatferd rundt
mennesker og artsfrender. Generelt er det viktig å ha gode rutiner
for sosialisering av kalvene, samt
oppfølging og håndtering av eldre
dyr. Kalver bør sosialiseres til folk
allerede de første levedagene. Det
å tilbringe tid sammen med kalvene med noe manuell kraftfôrutgiving også på beite og manuell
skraping i bingen vil vedlikeholde
båndene. Dersom kua er vant til å
bli håndtert fra tidlig alder, er det
lettere å prege hennes kalv igjen.
Det er hensiktsmessig å oppstalle
kalver to og to eller i små grupper,
allerede fra 1–2 ukers alder.

Bingesammensetning
Det er en stor fordel om produsent er bevisst rundt binge- og
gruppesammensetninger. Ved
stort spenn i alder og størrelse vil
dette ofte resultere i at de mindre
individene blir tapere og kommer
sist til ressurser som fôr, vann og
liggeplasser. Dette vil påvirke
dyrets evne til å produsere godt
og den generelle trivselen til dyret.
Noe som kan resultere i økt stressnivå og nervøse dyr. Foruten å

Liggeplassen er en ressurs som påvirker dyrenes velferd, siden storfe har et stort
atferdsmessig behov for å kunne ligge. Det er avgjørende at alle dyra har en
bekvem liggeplass tilgjengelig. Foto: Rasmus Lang-Ree

anbefales det alltid at det er
tilgang på flere drikkepunkter i binger
og løsdrifter
være sist til ressursene vil de mindre dyra ofte være mer utsatt for
skader ved at større individer herjer med dem. Disse dyra er også
gjerne mer møkkete da de ligger
på mer utsatte steder.

er tilgang på flere drikkepunkter i
 inger og løsdrifter, dette vil også
b
sikre vanntilgang hvis et av punktene er ute av drift. Det fører også
normalt til at kutrafikken bedres,
og mindre aggressiv atferd i
besetningen.

Tilgang på ressurser
Begrenset ressurstilgang kan
være en betydelig stressfaktor for
dyra, og dermed bidra til mer n
 ervøse
dyr. Dette kan være et resultat av
begrenset tilgang på fôr og vann,
for få ete- og drikkeplasser, et
sterkt hierarki i besetninger som
medfører at enkelte individer får
redusert tilgang på ressursene.
Eksempelvis vet vi at en dominant
ku kan hindre tilgang på vann for
yngre og gamle individer som er
lenger ned på rangstigen hvis det
kun er ett drikkepunkt i en løsdrift.
Derfor anbefales det alltid at det

Liggeplassen er et annet eksempel på en ressurs som påvirker
dyrenes velferd. Det er avgjørende
at det er bekvem liggeplass tilgjengelig til alle dyrene ettersom
storfe har et stort atferdsmessig
behov for å kunne ligge. Normalt
skal det være få dyr som ikke
enten eter, ligger eller melker seg i
et løsdriftsfjøs med melkeproduksjon. Hvis det står mange dyr
formålsløst i gangarealet kan det
være et tegn på lav ressurstilgang
(eteplasser/fôr, vann, ukomfortable liggebåser, lite areal) eller for
høy dyretetthet.
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FORSKJELLIG

BUSKAP FOR 50 ÅR SIDEN
Rasmus Lang-Ree
rlr@geno.no

FØRSTE GANG SEMIN KOM INN I JORDBRUKS
AVTALEN
1972 var første gang midler for
utjevning av seminkostnader kom
inn i jordbruksavtalen. Avdelingsleder Gunnar Nyhus skriver i
Buskap og avdrått nr. 3 i 1972 at
det ble bevilget 3,5 millioner kroner til utjevning og nedskriving av
inseminasjonskostnader i dette
årets jordbruksoppgjør. Han skriver at mens alle betaler lik sædavgift varierer inseminasjonskostnadene mye fra distrikt til distrikt
rundt om i landet. Kostnadsnivået
i de gunstigste områdene ligger
på 20 – 30 kroner pr. påbegynt ku,
mens i de dyreste områdene kan
nivået være både tre og fire ganger høyere. De fleste må betale
det som det koster selv, enten
direkte til veterinær eller semintekniker eller gjennom meieritrekk.
I noen tilfeller dekkes deler av
inseminasjonskostnaden gjennom
tilskudd av ulike slag. Landbruksdepartementet har de siste tre
årene bevilget 10 kroner pr. ku
lenger enn 20 km fra seminteknikers bosted, mens veterinærene
får refundert inseminasjonsreiser
utover 20 km fra fylket. Nyhus
viser til at NRF har vært svært
opptatt av at bonden bare skal
betale opp til et rimelig nivå for

Justert for konsumprisindeksen
fra 1972 til 2021 tilsvarer 40 kroner 318 kroner. I dag er prisen 360
kroner for teknikerinseminasjon
og 410 kroner for veterinærinseminasjon.

inseminasjon og at tilskudd til
inseminasjonsreiser vil være en
støtte til distriktene. Avslutningsvis skriver Nyhus at de bevilgede
midlene vil kunne ta bort alle
kostnader over 40 kroner pr. ku.
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Bruk av fôrmikser til ammeku
Økonomisk verdi av avlsarbeidet
Ti på topp GS
Status og trender for jureksteriør

Fagbladet for norske
Fagbladet for norske
Fagbladet for norske

storfebønder
1 - 2022

storfebønder
6 - 2021

storfebønder
5 - 2021

UTPRØVING AV
ALKALISK HAVRE

UTNYTT POTENSIALET
I GROVFÔRET

TEMA:

BYGG

– SIDE 27

– side 41

– SIDE 21

Ferskvann

Gårdsreportasjer fra både melk- og
ammekubruk pluss mye, mye mer
Brunstkalender

BRUNSTKALENDER

26 april

17 mai

Uke 17

på spermier

SpermVital.no

INCREASING
POSSIBILITIES

9/9-21

dobbelt så

36 t

Kommer ut ca. 5. juli

Koder:
19 juli

9 august

20 september
26/6-22
13/1-22

21
27/6-22
14/1-22

22
28/6-22
15/1-22

23
29/6-22
16/1-22

24
30/6-22
17/1-22

25
1/7-22
18/1-22

26
2/7-22
19/1-22

27 september
Uke 39
3/7-22
20/1-22

28
4/7-22
21/1-22

29

1/1-22

5/7-22
22/1-22

30

2/1-22

6/7-22
23/1-22

1

3/1-22

7/7-22
24/1-22

2

4/1-22

8/7-22
25/1-22

3

5/1-22

9/7-22
26/1-22

4 oktober
Uke 40

6/1-22

10/7-22
27/1-22

5

7/1-22

11/7-22
28/1-22

6

8/1-22

12/7-22
29/1-22

7

22/6-22
9/1-22

13/7-22

17

2/6-22
20/12-21

30/1-22

8

23/6-22
10/1-22

3/6-22

14/7-22

18

21/12-21

14/5-22
1/12-21

Uke 38

5/6-22
23/12-21

6/6-22
24/12-21

7/6-22
25/12-21

8/6-22
26/12-21

9/6-22
27/12-21

10/6-22
28/12-21

11/6-22
29/12-21

12/6-22
30/12-21

13/6-22
31/12-21

14/6-22

15/6-22

16/6-22

17/6-22

18/6-22

19/6-22

20/6-22

21/6-22

16

1/6-22
19/12-21

27

28

8

31/1-22

24/6-22

29

9

11/1-22

4/6-22
22/12-21

BL: Blødning
S: Sliming
G: Grising

30 august

31

2

3

4

5

6 september
Uke 36

7

8

9

10

11

12

13 september
Uke 37

14

15

31/5-22
18/12-21

26

11/5-22
28/11-21

12/5-22
29/11-21

13/5-22
30/11-21

23/4-22
10/11-21

1

17/5-22
4/12-21

18/5-22
5/12-21

19/5-22
6/12-21

20/5-22
7/12-21

21/5-22
8/12-21

22/5-22
9/12-21

23/5-22
10/12-21

24/5-22
11/12-21

25/5-22
12/12-21

26/5-22
13/12-21

27/5-22
14/12-21

28/5-22
15/12-21

29/5-22
16/12-21

30/5-22
17/12-21

25

10/5-22
27/11-21

5

6

7

22/4-22

18

Uke 35

15/5-22
2/12-21

16/5-22
3/12-21

11

12

13

14

15

16 august
Uke 33

17

18

19

20

21

22

23 august
Uke 34

24

9/5-22
26/11-21

4

19/4-22
6/11-21

20/4-22
7/11-21

21/4-22

17
9/11-21

2/4-22
20/10-21

10

25/4-22
12/11-21

26/4-22
13/11-21

27/4-22
14/11-21

28/4-22
15/11-21

29/4-22
16/11-21

30/4-22
17/11-21

1/5-22
18/11-21

2/5-22
19/11-21

3/5-22
20/11-21

4/5-22
21/11-21

5/5-22
22/11-21

6/5-22
23/11-21

7/5-22
24/11-21

8/5-22
25/11-21

3

18/4-22
5/11-21

14

15

16

8/11-21

1/4-22

27

Uke 32

24/4-22
11/11-21

20

21

22

23

24

25

26 juli
Uke 30

27

28

29

30

31

1

2 august
Uke 31

17/4-22
4/11-21

13

28/3-22
15/10-21

29/3-22
16/10-21

30/3-22
17/10-21

31/3-22

26
19/10-21

12/3-22
29/9-21

Uke 29

3/4-22
21/10-21

4/4-22
22/10-21

5/4-22
23/10-21

6/4-22
24/10-21

7/4-22
25/10-21

8/4-22
26/10-21

9/4-22
27/10-21

10/4-22
28/10-21

11/4-22
29/10-21

12/4-22
30/10-21

13/4-22
31/10-21

14/4-22
1/11-21

15/4-22
2/11-21

16/4-22
3/11-21

12 juli
Uke 28

27/3-22
14/10-21

22

23

24

25

18/10-21

11/3-22
28/9-21

6

K: Kalving
BR: Brunst
I:
Inseminering

28 juni

29

30

2

3

4

5 juli
Uke 27

6

7

8

9

11

26/3-22
13/10-21

21 juni
Uke 25

6/3-22
23/9-21

7/3-22
24/9-21

8/3-22
25/9-21

9/3-22
26/9-21

10/3-22
27/9-21

5

7/9-21

8/9-21

10

20

5/3-22
22/9-21

31 mai
Uke 22

1

2

3

4

6/9-21

18/2-22

19/2-22

1

16/3-22
3/10-21

17/3-22
4/10-21

18/3-22
5/10-21

19/3-22
6/10-21

20/3-22
7/10-21

21/3-22
8/10-21

22/3-22
9/10-21

23/3-22
10/10-21

24/3-22
11/10-21

25/3-22
12/10-21

1/9-21

2/9-21

3/9-21

4/9-21

5/9-21

17/2-22

15

16

Uke 26

13/3-22
30/9-21

14/3-22
1/10-21

15/3-22
2/10-21

10

11

12

13

14 juni
Uke 24

15

16

21/9-21

30

12/2-22

13/2-22

14/2-22

15/2-22

16/2-22

14

i forskjell

19

4/3-22

9

10 mai
Uke 19

11

12

13

og raser

Antall dager

0

-1

+2

+6

+6

+10

Norsvin
Storhamargata
44, 2317 Hamar
Tlf 62 51 01
00
E-post: norsvin@norsvin.no

18

3/3-22
20/9-21

29

11/2-22

48 t

31/8-21

i gj.snitt

17

2/3-22

28

10/2-22
30/8-21

8
24 t

280 dager
279 dager

282 dager
286 dager

286 dager
290 dager

19/9-21

7

lang levetid:

sæd / 48 t
/ 24 t

om purka

om kua

om drektighetslengde

Drektighetslengde

Angus

9

22/2-22
11/9-21

23/2-22
12/9-21

24/2-22
13/9-21

25/2-22
14/9-21

26/2-22
15/9-21

27/2-22
16/9-21

28/2-22
17/9-21

1/3-22
18/9-21

27

9/2-22

SpermVital
Vanlig sæd

0t

Nyttig å vite

Forbrunst varer
purker). Dersom 2-3 dager (vulva er rødlig,
tilles når purka purka skal insemineres oppsvulmet, purkene
rir ofte på andre
på
er i forbunst.
og blekere).
Brunst (purka denne brunsten må sæddoser
Eggløsning
står) varer
skjer 2/3
beser midt i brunsten
1-3 dager
(10-30 timer ut i brunsten. Beste tidspunkt (vulva er slappere
snart purka
etter at brunsten
viser stårefleks.
tar til). Bestill for inseminering
Dobbeltinseminering
Test stårefleksen
inseminering
ved å sette
bør skje etter
like bra. Gjennomsnittlig
deg på krysset så
18-24
til purka.
dager for landsvinpurker drektighetstid timer dersom purka fortsatt
er 115,2 dager
(Ingris 2019,
for TN70-purkerstår minst
beregnet ut
i fra siste registrerte og 116,9
bedekning).

Nyttig å vite

Brunsten hos
NRF-kua varer
6–30 timer.
i gjennomsnitt
I praksis vil
ca. 18 timer
det være riktig
(eller står) om
med en variasjon
å inseminere
morgenen,
fra
insemineres
kvelden, insemineres
slik: Ei ku som
samme dag.
neste dag.
Kyr som viser er i brunst
brunst om
Viktige brunsttegn:
blankt trådtrekkendeuro, rauting, ridning,
står for oppritt,
slim, eventuelt
I tillegg legger
løs hale, senker
med luftbobler,
kyrne ofte hodet
lenda,
rødlig svulne
på krysset
kjønnslepper.
eller snuser
bak på andre
kyr.

Nyttig å vite

Det er varierende
drektighetslengde
i kryssing.
Det er derfor
blant storferaser.
viktig å vite
forskjellige
gjennomsnittlig Dette styres av fars
raser.
rase
drektighetslengde
til de
Rase

NRF

Aberdeen

Hereford

Kjøttsimmental

Charolais

Limousin

8

21/2-22
10/9-21

19

20

21

22

23

24 mai
Uke 21

25

26

6
29/8-21

Sæd med

opptil 48 timer.

TYR
Storhamargata
44, 2317 Hamar
Tlf: 95 29 08
55
E-post: Tyr@tyr.no

Uke 23

20/2-22

18

31/1-22
20/8-21

1/2-22
21/8-21

2/2-22
22/8-21

3/2-22
23/8-21

4/2-22
24/8-21

5/2-22
25/8-21

6/2-22
26/8-21

7/2-22
27/8-21

8/2-22
28/8-21

levetiden

les mer på

koder

Geno
Storhamargata
44, 2317 Hamar
Tlf 95 02 06
00
E-post: post@geno.no

7 juni

Uke 20

30/1-22
19/8-21

27

28

29

30

1

2

3 mai
Uke 18

4

5

Forslag til

I Inseminering
S Sliming
BR Brunst
BL Blødning
K Kalving
G Grising
Kalenderen
starter på side
side 1, brettes
1 og går over
disse over
to sider. Når
For å lette
til side 2.
det er igjen
oversikten
2 kolonner
har annenhver
Søndag og
på
kolonne sin
helligdager
er merket med
farge.
rødt.

2021

26. april –
10. oktober
(side 2)

2020–2021

SPERMIER
FORLENGETMED
LEVETID

Forlenger
Se video og

Bruksanvisning
Hver kolonne
i kalenderen
markerer gjennom
består av 21
ruter. Dette
det vil si avstand snittlig lengde på
brunstsyklusen,
mellom to
eksempel ku
20
nr. 39 første brunster. Viser for
så noteres
for eksempel brunst etter kalving 20.
mai,
i ruta for 20.
mai.
Ku nr. 39 ventes
10. juni (dette da normalt å være brunstig
sees i ruta
igjen
rett ut til høyre
Siden ku nr.
39
for
før 21. dagen, kan komme i brunst igjen 20. mai.)
10
må vi allerede
2–3 dager
holde øye med
den 7. juni
begynne å
henne. Dette
også har 21
dagers syklus. gjelder også for gris,
som
notere slim
Det kan også
og blødning
være nyttig
(for ku) i kalenderen.
nr. 39 den 10.
å
juni, noteres
Insemineres
dette i ruta
for den datoen.
Nederst i venstre
hjørne i hver
forventet kalvingsdato
rute finner
og grisingsdato. du
Kalvingsdato
er
2
gjennomsnittlig beregnet i forhold til
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Få kalv i kua også på sommeren for å sikre deg kvalitetsdyr
som kan levere sommermelk i fremtiden!
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TEMAOVERSKRIFT
FORSKJELLIG

JUSSPALTEN

For å unngå konflikter om utstyr som flere eier sammen er det lurt med en skriftlig avtale som regulerer spørsmål om vedlikehold. Foto: Jumpstory

SAMEIEKONFLIKTER
Mauritz Aarskog
Advokat og partner
i Østby Aarskog
Advokatfirm AS
mauritz@ostbyaarskog.no

Sameiere kan havne i mange ulike konflikter. Her vil vi nevne to
typiske situasjoner, samt komme med noen råd om hvordan man kan
forebygge tvist.

N

år man skal si noe om
sameiekonflikter, kan det
være greit å starte i sameigelova av 1965. Loven gjelder
«der to eller fleire eig noko saman
på ein slik måte at retten deira er
rekna i partar etter delings- eller
høvetal».
Bestemmelsene i sameigelova
gjelder imidlertid bare så langt
ikke annet følger av avtale eller
annet rettsgrunnlag. For eksempel
reguleres eierseksjonssameier av
en egen lov (eierseksjonsloven).

Sameigelova vil typisk gjelde når
en traktor, en gressklipper eller en
ikke-seksjonert eiendom eies i
sameie.

skal deles forholdsmessig, samt
at dokumentert arbeidsinnsats
honoreres etter en fastsatt timepris. Jo mer uklarhet, jo større er
faren for tvist.

Vedlikehold av sameietingen
Konflikter om hvem som skal vedlikeholde sameietingen er en gjenganger. For å unngå tvister er det
lurt å inngå en skriftlig avtale som
regulerer spørsmål om vedlikehold. For eksempel kan avtalen gå
ut på at huset skal males hvert
tredje år. Videre kan avtalen gå ut
på at kostnader som legges ut

Dersom spørsmål om vedlikehold
ikke er regulert i avtale eller annet
rettsgrunnlag, vil sameigelova § 8
kunne komme til anvendelse. Det
fremgår her at «Ein sameigar skal
fara fint med sameigetingen. Etter
bruk skal han syta for opprydjing,
reingjering og andre ettergjerder
som høyrer til».
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Dersom sameietingen står i fare
for å bli skadet eller ødelagt, hvis
man drøyer med tiltak, skal den
sameieren som vil vedlikeholde
tingen samrå seg med de andre
sameierne. Hvis dette ikke lar seg
gjøre «utan fordyring og utan serleg kostnad», kan sameieren på
egen hånd ta seg av det som må
gjøres for å berge tingen. Han kan
regne seg rimelig lønn for arbeidet
og han kan få tilbake nødvendige
utlegg. Forarbeidene slår imidlertid fast at denne bestemmelsen
ikke gjelder for vanlig vedlikehold
som det tåles at drøyer.

Påkostninger av sameie
tingen
Uenigheter om sameietingen skal
påkostes eller ikke oppstår ofte. I
det følgende skal vi si litt om situ-

asjonen hvor én sameier alene
investerer i sameietingen. Påkostningene vil typisk lede til at sameietingen øker i verdi. Noen ganger vil man til og med kunne
bevise at konkrete påkostninger
har økt sameietingens verdi med
et bestemt pengebeløp. Hvis
sameietingen skal selges kommer
følgende spørsmål på spissen:
Skal verdistigningen knyttet til
påkostningene deles etter sameiebrøken eller skal verdistigningen
alene tilfalle sameiereien som har
stått for påkostningene?
Det finnes enda ingen norsk høyesterettsdom som krystallklart slår
fast at ulovfestede regler om
avleggelse av berikelse gjelder i
slike situasjoner. Man vil likevel
kunne argumentere for at samei-

eren som «ufortjent» får del i verdistigningen, bør avlegge berikelsen til den som stod for verdiskapingen.

Avklar før investering
Vi vil være tydelige på at en sameier som overveier å investere i
sameietingen, uten at det inngås
noen avtale om kompensasjon,
løper en stor risiko for senere å
havne i konflikter med de andre
sameierne. Før man går i gang
med investeringer, bør det avklares om utgiftene skal deles, samt
hvem som skal få glede av verdistigningen.

Firmanytt

NRF BEST UTVIKLING I
FETTPROSENT
Det amerikanske fagbladet Hoard`s Dairyman skriver I
sin utgave i februar 2022 om betydningen av økt
tørrstoffinnhold i melka for å møte etterspørselen i
markedet. Spesielt økt fettinnhold har blitt viktig og det
sjenspeiles også i det norske betalingssystemet. Bladet
presenterer tall for fett- og proteinprosent hos fem ulike
raser I 1990 og 2019. Holstein trekkes fram som “vinner”
med 0,29 prosentpoeng økning i fettprosenten. Artig da
at NRF kan vise til økning på 0,36 prosentpoeng i
samme perioden. Tallene for NRF Hentet fra Årsrapport
fra Kukontrollen.
Rase

Fettprosent

Fettprosent

Utvikling

Holstein
NRF
Jersey
Brown Swiss
Guernsey
Ayrshire

1990
3,61
3,98
4,73
3,98
4,49
3,85

2019
3,90
4,34
4,82
4,07
4,41
3,95

(prosentpoeng)
+ 0,29
+ 0,36
+ 0,09
+ 0,09
-0,08
+ 0,10

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

Hoard`s Dairyman februar 2022 / Årsapport Kukontrollen 2019

www.lauvrud.no

Tlf. 911 39 605
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Nytt fra

Q-bonden

Redigert av Heidi Stenseng | heidi.stenseng@kavli.no

UTMERKELSER FOR ELITEMELK
I 2021

I 2021 var det mange produsenter som gjorde seg fortjent til
utmerkelser for lang og tro leveranse av elitemelk. Disse ble
delt ut i mars på årsmøte i Gausdal og på årsfesten på
Jæren. Vi fikk gleden av å overrekke utmerkelser for 5, 10, 15
og 20 år med elitemelk til våre Q-produsenter. Vi gratulerer!

Bildet er tatt under årsfesten på Jæren og det er produsenter som
mottok 15 og 20 års plakett for elitemelk. Foto: Håkon Anda

Utmerkelser for elitemelk i 2021, Gausdal
20 år

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

LANSERINGER I STORFEKJØTTKONTROLLEN VÅREN 2022

Denne våren har Tyr og Storfekjøttkontrollen lansert
Fargeregistrering og Automatisk stambokføring i Storfekjøttkontrollen.
Fargeregistrering
Det har over lengre tid vært etterspurt fargeregistrering på
enkelte raser i Storfekjøttkontrollen. Registreringsmuligheten
er tilgjengelig for individer som er minst 75 prosent av
følgende raser: Aberdeen Angus, Hereford, Galloway og
Highland cattle. Fargeregistreringen kan enten gjøres via
Individkortet eller når man registrerer Kalving. Dersom det
har blitt registrert feil farge kan dette enkelt rettes i Individkortet.
Automatisk stambokføring
I mars ble automatisk stambokføring lansert. Denne oppgraderingen i stambokføringsrutinen gjør at en stor andel av
dyrene kan stambokføres automatisk som igjen fører til
raskere stambokføring. Kriteriene for at dyret kan bli
automatisk stambokført er:
- Eier og oppretter må være den samme produsenten.
- Mor og far må være stambokført.
- Avstamningskontrollen er godkjent.

Bjarte Nes
10 år
Amund Tofte
Knut Egil Rykhus
10 år
Trygve Mjåtveit
Arild Ånestad
Kvassheim DA
Are Haugland
Ohma Wiig samdrift DA
Årrestad samdrift DA

Utmerkelser for elitemelk i 2021, Jæren
20 år
Rune Ueland

BEITE/BINGE I BEITESESONGEN

Beite/binge er et nyttig verktøy for å holde oversikt over
besetningen både i fjøs og på beite. Her kan du både
planlegge og registrere flytting av dyr. Du kan ta ut individlister for hvert enkelt beite samt ha dokumentasjon over
hvilke dyr som har gått på hvilke beiter tidligere. Egen
noteringsliste og tilsynsliste for beite/binge finnes ved å gå
inn på det enkelte beite/binge.
Hvis du flytter en okse med kategori avlsdyr inn i et beite
eller en binge, med kyr/ungdyr så vil det automatisk
genereres bedekning. Når oksen flyttes ut av beite/bingen vil
bedekningen avsluttes automatisk. Dette kan spare deg for
en del manuell registrering.

15 år
Gitte og Reidar Auestad
Jan Bjorland
5 år
Odd H. og Sven Hauge samdrift DA
Einar Tjessheim

AVLSVERDIBEREGNING

Neste avlsverdiberegning i 2022 gjennomføres i juni.
Frist for registrering av data som skal være med er innen
utgangen av mai. Husk å legge inn alle vekter og
kalvinger.

Per Refsnes
Stig Ødegård
Øystein Brekke
Alf Reidar Eriksen
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Vi i TINE

Redigert av Unni P. Christensen
unni.p.christensen@tine.no

KUKONTROLLEN GIR MELKEPRODUSENTENE ET GODT STYRINGSVERKTØY
Hele 70 prosent av melkeprodusentene,
både i TINE og Q-meieriene, har godkjent årsoppgjøret i Kukontrollen for
2021 viser ferske tall fra Mimiro. Best til
å rapportere er produsenter med
melkerobot.
Det viser at alle melkeprodusenter har
nytte av Kukontrollen, også de med
automatiske melkesystemer, sjøl om de
får mye informasjon gjennom roboten.
Informasjon fra Kukontrollen og roboten
utfyller hverandre.
Det er i løsdriftsbesetninger med robotmelking andelen med godkjent årsoppgjør er høyest. 75 prosent robotbesetninger fikk i 2021 godkjent årsoppgjør, mens båsfjøsene ligger på 67
prosent.
– I tillegg til at løsdriftsprodusenter med
robot er de beste i å rapportere til
Kukontrollen regelmessig, scorer de
også høyeste på en rekke andre områder. De er avhengige av god informasjon og opplysninger fra Kukontrollen
for å sikre god drift, poengterer Tone
Roalkvam, spesialrådgiver i TINE Rådgiving og Medlemsservice.
Må bedre kvaliteten på prøveuttakene
Fettprosenten i Kukontrollen ligger i
2021 på 4,28, mot 4,40 i leverandørmelka. Avvik i fettprosent mellom
Kukontrollprøvene og leverandørprøvene har vært en trend de siste seks
årene, noe som bekymrer Tone
Roalkvam.
– Det kan være flere årsaker til dette
avviket. En av årsakene kan være at
rutinene rundt uttak av melkeprøvene i
Kukontrollen ikke er gode nok slik at det
ikke blir tatt ut en representativ prøve.
Det er spesielt viktig at prøveuttakingsutstyret ved robotmelking er riktig kalibrert og fungerer som det skal, understreker Roalkvam.
Ulike helseutfordringer i ulike
driftsformer
Årsoppgjøret i Kukontrollen dokumenterer fin framgang i Dyrevelferdsindikatoren (DVI) også i 2021. Den ligger nå på
107,1 - noe høyere i robotfjøs enn i

Foto: Tine

andre fjøs. Men vel så interessant er å
merke seg at ulike driftsformer påvirker
helsa til dyra på ulike måter.
Både Kukontrollen og Dyrevelferdsindikatoren viser at kalvehelsa generelt
ble dårligere i 2021. Det gjelder i særlig
grad i robotbesetninger, der delindikator
kalv ligger 1 poeng lavere ved utgangen
av 2021 enn referanseåret 2015.
Veterinær og spesialrådgiver i TINE,
Håvard Nørstebø, tror noe av forklaringen, landet sett under ett, kan være
større smittepress i store besetninger.
Samtidig understreker Håvard Nørstebø
betydningen av rask tilgang til råmjølk.
På den andre sida viser tallene at kyr i
robotfjøs behandles for mastitt sjeldnere
enn i andre fjøs, uten at det går på
bekostning av andre mål på jurhelse.
Årsaken til at det behandles mer i fjøs
uten robot kan være, ifølge Nørstebø, at
den som mjølker selv er snarere til å kontakte veterinær dersom de registrer noe
unormalt. Med andre ord, det er noe å

hente på å ha litt mer «is i magen». Dette
gjenspeiler seg i delindikator jurhelse,
der besetninger med robot nå ligger 2,6
poeng over referanseåret 2015.
Kukontrollen bidrar til mer
profesjonell drift
Ser vi nærmere på tallene og sammenligner besetninger med godkjent årsutskrift med de som ikke får, ser vi tydelige forskjeller.
Gjennomsnittlig avdrått i EKM hos de
med godkjent årsutskrift var i 2021 på
8 367 kg mot 7 487 kg for de som har
for få kontroller/melkeprøver til å få
godkjent årsutskrift. De med godkjent
årsutskrift har betydelig høyere score på
dyrevelferdsindikatoren, høyere kvotefylling, lavere celletall på tanken, lavere
infeksjonsnivå og bedre FS-tall.
– Dette viser tydelig at de som får godkjent årsutskrift har god nytte av Kukontrollen ved at de scorer høyest på
objektive kriterier. Aktiv bruk av Kukontrollen bidrar til å profesjonalisere
drifta, understreker Roalkvam.

Les hele Statistikksamling fra Ku- og Geitekontrollen
på våre nettsider.
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Markedsplass for produkter og tjenester til storfebøndene

Er dette ditt marked? Buskap nr 5/22 kommer ut 25.06.22. Bestillingsfrist er 09.06.22
Kontakt Salgsfabrikken AS > Jernbanevegen 13 > 2260 Kirkenær > Kikki Valby: kikki@salgsfabrikken.no > Mob. 901 19 121

Fjøsinnredning/utstyr

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

Ingaveien 20 – 1735 Varteig
T: 69 12 68 00
www.bbagro.no

Husdyrrekvisita

Landbruk AS
Kjelleveien 30, 3125 Tønsberg
T: 33 31 70 00
www.astlandbruk.no

Ole G. & Co AS
Nord Varhaug
4368 Varhaug
T: 51 79 35 50

Mjølkeanlegg

S T RANGKO
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

www.jaerbu.no

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

Fôr/fôrbehandling
Postboks 3250, 1402 Ski
Husdyr

www.reime.no • post@reime.no

T: +47 64 85 85 00
norge.info@delaval.com
www.delaval.no

Naturlig ernæring for landbruket

ALT DU TRENGER TIL FJØSET
Tlf: 578 27 100
norge@alltech.com
www.alltech.com/norge
C100- M10 - Y90 - K1
R29 - G149 - B92
#1d955c
Pantone 7725

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

BESØK OSS PÅ NETT:
www.felleskjopet.no
www.fkra.no

www.shh.no

Rådgivning

Se www.fjossystemer.no

Se www.fjossystemer.no

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

Helhetlig rådgiving i hele landet
nlr.no - nlr@nlr.no
T: 90 20 33 17

Songe Hydrauliske Topstag

Tlf: 37 16 45 40
salg@songeproducts.com

Organisasjon/forening/bistand

Kontakt nærmeste
Norgesfôr-bedrift
www.norgesfor.no

OfotLab
Analyse av grovfôr, jord,
planter og korn.
NorFor-analyser.
www.ofotlab.no
post@ofotlab.no
Telefon: 462 83 366

www.tyr.no
Storhamargata 44 • 2317 Hamar
T: 952 90 855

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

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

Gjerder
BIOLOGISK ENSILERING

Gjeteren AS
Vi fører alt innen elektriske
gjerder og utstyr!
www.gjeteren.no
Tlf: 67 15 42 42

P117321
Buskap 4-22.indd77 113
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Fjøssystemer. Telefon: 61 28 35 00.
post@fjossystemer.no

Bygg

Maskiner/redskap

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

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

SAC NORGE
Aktieselskabet
S.A.Christensen & Co.
DKSAC
6000Norge
Kolding
tel +45
75af52
36 66
Filial
A/S
www.sacmilking.com
S.A.
Christiansen & Co.
Hattelandsvegen 98 NO-4350
Kleppe
Norge
G.K.
Røe
AS
Telefon:
41 28 22 56
6680 +47
Halsanaustan
E-mail:Tlf:
no@sacmilking.com
957 81 234
e-mail: post@gkroe.no
www.gkroe.no
G.K.Sogn
RøeogAS
Områder: Hordaland,
Fjordane, Møre og
Romsdal, Nord
Sør-Trøndelag, Nord6680Oppland,
Halsanaustan
Trøndelag og Nordland.
Tlf: 957 81 234
e-mail: post@gkroe.no
G.K.
Røe Jæren AS
www.gkroe.no
Hattelandsveien
98,og4352
Kleppe
Områder: Hordaland, Sogn
Fjordane,
Møre
Tlf:
952
15 875
og Romsdal,
Nord
Oppland,
Sør-Trøndelag,
Nord-Trøndelag
og Nordland.
e-mail:
post@gkroe.no
www.gkroe.no
Områder: Vest-Agder og Rogaland

Enger Agri Service AS
Enger1866
Agri Båstad
Service AS
Tlf: 95481368
1866
Båstad
e-mail:
post@eas.as
Tlf: 95481368
e-mail:
post@eas.as
www.eas.as
Områder: Aust-Agder,
Østfold, Vestfold, Oslo,
www.eas.as

Områder:
Østfold,
Vestfold,
Oslo,
Hedmark,Aust-Agder,
Syd Oppland,
Buskerud,
Telemark
Hedmark, Sydsamt
Oppland,
Telemark samt
Troms Buskerud,
og Finnmark
Troms og Finnmark

04.05.2022
27.04.2022 10:26
13:10

Medlemsinfo
VEGARD SMENES
GJENVALGT SOM STYRELEDER I GENO

Genos årsmøte 2022 ble holdt på Scandic Hamar
28.-29. mars. Det var 43 av 46 stemmeberettigede
til stede under valget 29. mars. Både Vegard Smenes som styreleder og Anne Margrethe Solheim
Stormo som nestleder ble enstemmig gjenvalgt.
Anne Margrethe Solheim Stormo ble også
gjenvalgt som styremedlem fra område nord,
og Oddvar Mikkelsen ble gjenvalgt som styremedlem fra område midt. Øvrige valg skjedde i
samsvar med innstilling fra Genos valgkomitè.
Les mer om årsmøtet 2022 på side 52.

HUSK Å RETURNERE
UTLÅNTE SÆDBEHOLDERE

I forbindelse med utsending av sæddoser utenom
sædrutene er det lånt ut flere ET 11-sædbeholdere.
Vi etterlyser retur av disse. Det sendes ut beholdere
med nitrogen og sæddoser direkte til kunder i spesielle tilfeller. Over en del år har det blitt mange
beholdere som ikke har blitt returnert.
Har du mottatt en slik sædbeholder ved sending?
Alle som har slike beholdere, kan kontakte Jimmy
Marken på e-post: jimmy.marken@geno.no. Han kan
da kontakte Schenker og avtale retur-forsendelsen.

TRESKIFTSORDNING PÅ
PLASS FOR REDX

1. mars startet Geno opp treskiftsordning på
REDX-laboratoriet. Økt produksjon av REDX er
etterspurt både nasjonalt og internasjonalt.
– Nå er det lys på labben i fire netter! Det er leder
for forsyningskjeden i Geno, Margrete Nøkleby, som
entusiastisk kan markere en ny tid på laboratoriet
hvor det produseres kjønnsseparert sæd.
Kjønnsseparert sæd er tydelig etterspurt, både i det
norske markedet og ikke minst i det internasjonale
markedet. Det er for å møte det internasjonale salget at det nå er satt på et ekstra skift i det ene av
tre laboratorier på Store Ree på Stange.
– Det er første gang at vi har nattskift her. Hovedårsaken til at vi nå går over til tre skift, er for å kunne doble
produksjonen, forteller Margrete. Og på en tur innom
laboratoriet er det bare entusiasme å spore. – Dette vil
gjøre at vi møter etterspørselen, og litt til, forteller
laboratorieingeniør Rakhshinda Jabin Ahmad.
Les mer om dette på www.geno.no/nyheter.

Redigert av Eva Husaas
eva.husaas@geno.no

GENO FÅR FORTSETTE BYGGING AV FJØS
PÅ ØYER

Statsforvalteren i Innlandet har etter ny vurdering rundt bygging av kalvefjøs
på Øyer omgjort sitt vedtak, og dermed kan Geno fortsette bygging av fjøs.
Geno SA har i byggesaken fremlagt ytterligere informasjon rundt driften.
Det er disse opplysningene som ligger til grunn for at Statsforvalteren
har kommet til at det omsøkte tiltaket omfattes av LNF-formålet i
kommuneplanen. Statsforvalteren i Innlandet har derfor endret sin klageavgjørelse datert 7. mars 2022.
– Dette er vi selvsagt veldig glad for, sier administrerende direktør i Geno SA,
Kristin Malonæs. – Disse kalvefjøsene er viktige i arbeidet vårt med å sikre
god genetikk i vårt avlsarbeid, og vil være et løft i forhold til dyrevelferd.
Kalvefjøset skal etter planen stå klart i juni 2022.

NY LEDER FOR FORSYNINGSKJEDEN
I GENO SA
Margrete Nøkleby er ansatt som ny
leder for forsyningskjeden i Geno.
Margrete er utdannet fra NMBU.
Det er en stødig hånd som skal
lede Genos forsyningskjede
fremover.
Da hun startet som produksjonsleder hos Geno SA i juni i
fjor kom hun fra Bondelaget,
hvor hun har vært organisasjonssjef og næringspolitisk
sjef. Videre har hun bakgrunn
fra Landbruksforvaltningen som
blant annet prosjektleder og
seniorrådgiver hos Statsforvalteren samt landbrukssjef i et par
kommuner på Romerike.
Fra 1. mars er hun leder for forsyningskjeden i Geno SA, og
dermed nesten 50 kollegaer i
fjøset, laboratoriet og i logistikken.
– Jeg er veldig stolt over det vi
produserer og leverer i forsyningskjeden. Vi har utrolig mye
kunnskap og kompetanse samlet. Det jobbes hele tiden for å
sikre kvalitet i alle ledd, sier
Margrete. Geno er et solid selskap, og samvirketanken liker
hun godt. – Vi har i overkant av
7 500 eiere, som alle er avhengige av at vi leverer gode produkter og lykkes økonomisk.

Bonden som eier er vant til å
tenke langsiktig, men samtidig
sette krav til kvalitet og leveranser.
– Margrete har lang ledererfaring og har jobbet mye med
utviklings- og forbedringsarbeid. Hun er kundeorientert, har
et godt strategisk blikk, solide
lederegenskaper og høy gjennomføringsevne. Vi er midt
oppe i store og viktige utviklingsløp for forsyningskjeden
og jeg er svært glad for at Margrete har takket ja til stillingen,
og til å lede dette arbeidet
videre sammen med de gode
kollegene på Øyer, Store Ree og
i resten av Geno, sier administrerende direktør Kristin Malonæs.
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Vi gratulerer igjen!
I en årrekke har våre kunder vært på ytelsestoppen.
I 2021 ble 19 av de 25 høyest ytende besetningene
i Norge melket av en Lely melkerobot.

Stolt leverandør og samarbeidspartner
Fjøssystemer og Lely er stolt leverandør og samarbeidspartner til mange melkeprodusenter i Norge.
Av de høystytende besetninger over 40 årskyr i 2021, melkes 19 av topp 25 av en melkerobot fra Lely.
I besetninger mellom 20 og 40 årskyr, melkes 16 av 25 også av en Lely melkerobot.
Kilde: Kukontrollen. Buskap 2 – 2022.

Les mer på www.fjossystemer.no
Lely er verdens mest solgte melkerobot fordi kua alltid er i sentrum.

www.lely.com
Lely Center Eid
Tlf. 57 86 25 05
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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
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Nå utfører
Frode
sitt melkesystem
drektighetskontroll
og oppdager
brunst

”Det er mye økonomi i å få kalv i dyra”

Hvordan
Hvordan gjør
gjør du
du den
den beste
beste melkeroboten
melkeroboten vi
vi noen
noen gang
gang
har
produsert
enda
bedre?
Du
legger
til
muligheten
har produsert enda bedre? Du legger til muligheten for
for å
å
oppdage brunst
brunst og
og utføre
utføre drektighetskontroll
drektighetskontroll automatisk
automatisk
oppdage
under melking.
melking. Den
Den heter
heter DeLaval
DeLaval VMS™
VMS™ V310
V310 –– og
og tar
tar
under
robotmelking
robotmelking til
til det
det neste
neste nivået.
nivået. Snakk
Snakk med
med din
din lokale
lokale
i-mek-selger
om
hvordan
den
kan
bli
ditt
melkesystem.
i-mek-selger om hvordan den kan bli ditt melkesystem.

NYE

DeLaval
VMS V310
™
™

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